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відносин: трудовий договір за проектом 

Трудового кодексу та досвід Чеської 
Республіки 

 

КЗнП Укоаїлз, нозилярзи цд у 
1971 омуі, іж фзпйдллзк жкілакз, гм 
пщмгмглі номгмвеує водгуйщмвуварз 
роугмві віглмпзлз в лджайделіи вед 
каиед 27 омків коаїлі. Нмвзи Тоугм-
взи кмгдкп омжомбйяырщ вед лд мгзл 
оік і, нмноз нмпріилі жаявз ном рд, цм 
віл мр-мр бугд нозилярзи, впд е ом-
бмра лаг имгм жкіпрмк розває. І уд 
взгаєрщпя пноавдгйзвзк, агед лмвзи 
ТК нмвзлдл бурз, якцм і лд ігдайщ-
лзк, рм тмфа б агдкварлзк і дсдкрзв-
лзк. Сакд рмку акруайщлзк нзрал-
ляк пщмгмгдлля нмпрає нмгайщхзи 
алайіж нмймедлщ Помдкру ТК Укоаї-
лз, жмкодка имгм одгакуії, ніггмрмв-
йдлмї гм гоугмгм фзралля віг 
24.07.2017 іж уоатувалляк впіт нмнд-
одгліт жауваедлщ [1]. 

Алайіжмк оіжлзт номдкрів ТК 
Укоаїлз жаикайзпщ і жаикаырщпя уі-
йзи ояг вігмкзт сатівуів лаукмвуів 
(О. В.  Взхлмвдущка, С. М. Позйзн-
км, П. Д. Пзйзндлкм, В. І. Помкмндл-
км, О. І. Помудвпщкзи, В. Г. Рмралщ, 
О. М. Яомхдлкм ра ілхі), лд воатм-

вуыфз пндуіайіпрів, які нмкйзкалі гм 
ущмгм жа омгмк пвмєї бджнмпдодглщмї 
гіяйщлмпрі (і лауімлайщлі могалз ра 
могаліжауії, і кіелаомглі, і мкодкм 
євомндипщкі). Вмглмфап, омбмра в 
ущмку ланоякку лд вроафає пвмєї ак-
руайщлмпрі в пзйу гмпромї нмродбз в 
лмвмку роугмвмку жакмлмгавпрві, 
лдмбтіглмпрі аганрмвалмпрі нмймедлщ 
ущмгм лмвмгм жакмлмгавпрва гм євом-
ндипщкзт взкмг, а ракме фдодж лаяв-
ліпрщ ваг в жкіпрі Помдкру.  

Оред, кдрмы галмгм гмпйігедлля 
є алайіж нмймедлщ номдкру ТК Укоа-
їлз цмгм нігправ взлзклдлля роугм-
взт віглмпзл, а ракме цмгм рзт ноа-
вмвзт віглмпзл, які є нодгкдрмк од-
гуйывалля галзк Помдкрмк. Завгал-
лякз, які ндодгбафаєрщпя взоіхзрз в 
кдеат галмї лаукмвмї омбмрз, є: впра-
лмвзрз, воатмвуыфз кмейзвзи мбпяг 
гмпйігедлля, лаявлі номбйдклі км-
кдлрз в мпралліи одгакуії номдкру 
ТК цмгм нігправ взлзклдлля роугм-
взт віглмпзл ра псдоз гії Помдкру; 
взвфзрз гмпвіг Чдпщкмї Рдпнубйікз 
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цмгм вкйыфдлля в псдоу гії ТК ЧР 
узвійщлм-ноавмвзт віглмпзл, увівхз 
нмлярря «мплмвлі роугмві ноавмвіг-
лмпзлз»; жомбзрз вігнмвіглі взплмв-
кз ж ніглярмгм нзралля. 

Взкйаг мплмвлмгм кардоіайу. За 
жагайщлзк ноавзймк, нігправмы вз-
лзклдлля роугмвзт віглмпзл є роу-
гмвзи гмгмвіо. Змкодка, ф. 2 пр. 2 
фзллмгм КЗнП Укоаїлз впралмвйыє, 
цм ноауівлзкз одайіжуырщ ноавм ла 
ноауы хйятмк укйагдлля роугмвмгм 
гмгмвмоу ном омбмру ла нігнозєкпрві, 
в упралмві, могаліжауії абм ж сіжзфлмы 
мпмбмы [2]. Ч. 2 пр. 30 номдкру ТК 
Укоаїлз нм пурі кіпрзрщ алаймгіфлу 
лмоку, вкажуыфз, цм нігправмы гйя 
взлзклдлля роугмвзт віглмпзл є 
роугмвзи гмгмвіо.  

Оред, номалайіжуєкм галу нігп-
раву гйя взлзклдлля роугмвзт віглм-
пзл.  

Напакндодг вігжлафзкм, цм в фа-
прзлі водгуйывалля ракмї ыозгзфлмї 
нігправз гйя взлзклдлля роугмвзт 
віглмпзл як укйагдлля роугмвмгм 
гмгмвмоу номдкр ТК кіпрзрщ фзкайм 
нмжзрзвлзт гмпяглдлщ. Нанозкйаг, 
лагалм лмвд взжлафдлля роугмвмгм 
гмгмвмоу. Так, пщмгмглі фзллзк 
КЗнП роугмвзи гмгмвіо взжлафаєрщпя 
лапрунлзк фзлмк: уд є угмга кіе 
ноауівлзкмк і вйаплзкмк нігнозєкп-
рва, упралмвз, могаліжауії абм унмвлм-
ваедлзк лзк могалмк фз сіжзфлмы 
мпмбмы, жа якмы ноауівлзк жмбмв'яжу-
єрщпя взкмлуварз омбмру, взжлафдлу 
уієы угмгмы, ж нігйягалляк влуроіх-
лщмку роугмвмку омжнмоягкмві, а 
вйаплзк нігнозєкпрва, упралмвз, мо-
галіжауії абм унмвлмваедлзи лзк 
могал фз сіжзфла мпмба жмбмв'яжуєрщ-
пя взнйафуварз ноауівлзкмві жаомбі-
рлу нйару і жабджндфуварз укмвз ноа-
уі, лдмбтіглі гйя взкмлалля омбмрз, 
ндодгбафдлі жакмлмгавпрвмк ном ноа-
уы, кмйдкрзвлзк гмгмвмомк і угмгмы 
прмоіл (ф. 1 пр. 21).  

На лдгмйікз галмгм взжлафдлля 
вед лдмглмоажмвм вкажував уійзи ояг 
гмпйіглзків (жмкодка, і Н. М. Мдйщ-
лзфук, В. І. Щдобзла, М. І. Ілхзл, 
О. М. Яомхдлкм, С. М. Позйзнкм 
рмцм), номнмлуыфз оіжлмкалірлі ва-

оіалрз омжкозрря ущмгм сулгакдлра-
йщлмгм нмлярря впієї пзпрдкз роугм-
вмгм ноава. Нд вгаыфзпщ в гзпкупіы 
ра гдрайщлзи алайіж уієї номбйдкз, 
жажлафзкм, цм в мпралліи одгакуії 
номдкру Тоугмвмгм кмгдкпу Укоаїлз 
лагалм, ла лаху гукку, гмпзрщ вгайд 
взжлафдлля роугмвмгм гмгмвмоу, фзк, 
взгаєрщпя, каырщ бурз нознзлдлі 
гмпроі пундодфкз лавкмйм ущмгм рдо-
кілу. Так, жмкодка, пйіг нігкодпйзрз 
мпмбйзву ваейзвіпрщ рмгм, цм в ном-
дкрі жакіпрщ оагялпщкмї кмлпроукуії 
«вйаплзк нігнозєкпрва, упралмвз, 
могаліжауії абм унмвлмваедлзи лзк 
могал» жапрмпмвалм пуфаплзи рдокіл 
«омбмрмгавдущ»; ракме жомбйдлм ла-
гмймп ла рмку, цм ноауівлзк кає мпм-
бзпрм взкмлуварз гмоуфдлу имку 
омбмру; омжхзодлм жажлафдлм 
мбмв’яжкз омбмрмгавуя як прмомлз 
роугмвмгм гмгмвмоу; нігвзцдлм оі-
вдлщ жатзпру роугмвзт ноав ноауів-
лзків хйятмк вкажівкз ла рд, цм 
укмвз ноауі каырщ бурз лайделі, 
бджндфлі ра жгмомві, а ракме ла рд, цм 
жаомбірлу нйару омбмрмгавдущ кає 
взнйафуварз пвмєфаплм ра в нмвлмку 
мбпяжі. Оред, лаоажі роугмвзи гмгмвіо 
взжлафаєрщпя вкажалзк номдкрмк як 
угмга кіе ноауівлзкмк і омбмрмгав-
удк, жа якмы ноауівлзк жм-
бмв’яжуєрщпя мпмбзпрм взкмлуварз 
омбмру, взжлафдлу уієы угмгмы, ж 
гмгдоеалляк роугмвмгм жакмлмгавпр-
ва, ноавзй влуроіхлщмгм роугмвмгм 
омжнмоягку, кмйдкрзвлмгм гмгмвмоу, 
лмокарзвлзт акрів омбмрмгавуя ніг 
кдоівлзурвмк ра кмлромйдк омбмрм-
гавуя, а омбмрмгавдущ - лагарз ноа-
уівлзкмві омбмру жа уієы угмгмы, 
жабджндфуварз лайделі, бджндфлі ра 
жгмомві укмвз ноауі, лайделі паліра-
олм-нмбурмві укмвз ра пвмєфаплм і в 
нмвлмку мбпяжі взнйафуварз жаомбір-
лу нйару (ф. 1 пр. 31).  

В уіймку нмжзрзвлм муілыыфз 
номнмлмвалд нмймедлля номдкру, впд 
е вігжлафзкм, цм нмродбує бійщхмї 
кмлкодрзжауії нмлярря «омбмра», якд 
жапрмпмвуєрщпя в номдкрі ТК. Змкод-
ка, ж алайіжу мкодкзт нмймедлщ вба-
фаєрщпя, цм в номдкрі омбмра мрмрме-
лыєрщпя іж роугмвмы сулкуієы. Так в 
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ф. 1 пр. 30, омжкозваыфз роугмві віг-
лмпзлз, вкажуєрщпя, цм уд є віглмпз-
лз кіе ноауівлзкмк і омбмрмгавудк, 
цм ндодгбафаырщ взкмлалля мпмбзп-
рм ноауівлзкмк жа взлагмомгу взжла-
фдлмї омбмрмгавудк омбмрз (роугмвмї 
сулкуії) ніг кдоівлзурвмк ра кмлр-
омйдк омбмрмгавуя ж мбмв’яжкмвзк 
гмгдоеалляк ноавзй влуроіхлщмгм 
роугмвмгм омжнмоягку; а в н. 3 ф. 2 
пр. 32 омжкозваєрщпя роугмва сулк-
уія, яку взкмлуварзкд ноауівлзк, 
ракзк фзлмк: уд є лаикдлувалля 
номсдпії, пндуіайіжауії, квайісікауії, 
нмпагз вігнмвіглм гм впралмвйдлмї 
кйапзсікауії номсдпіи ра квайісіка-
уіилзт таоакрдозпрзк. Оглак, взга-
єрщпя, цм, нм-ндохд, омбмра є нмляр-
ряк вуефзк жа роугмву сулкуіы, 
мпкійщкз омбмра взкмлуєрщпя в кдеат 
ндвлмї роугмвмї сулкуії; і, нм-гоугд, 
ноауівлзк взкмлує лд номпрм омбмру, 
а омбмру в кдеат рієї роугмвмї сулк-
уії, цмгм якмї укйагавпя роугмвзи 
гмгмвіо, рмбрм віглмплм якмї буйм 
гмпяглурм нмндодглі гмкмвйдлмпрі.  

Сйіг нігкодпйзрз, цм нмгіблд 
рвдогедлля жатзцає і в пвмєку гзпд-
орауіилмку гмпйігедллі А. П. Тзта, 
яка номвівхз гдрайщлзи алайіж пур-
лмпрі роугмвмї сулкуії, жажлафає ла-
прунлд: «лд кмедкм нмгмгзрзпщ іж 
смокуйывалляк пурлмпрі роугмвмї 
сулкуії, взкйагдлзк у праррят 31, 23 
номдкру ТК Укоаїлз, в якзт жажлафд-
ла сулкуія ноауівлзка жвдгдла гм 
взжлафдлмї омбмрмгавудк омбмрз. Пм-
ндохд, лагмймпзкм ла рмку, цм ноа-
уівлзк взкмлує лд номпрм взжлафдлу 
омбмрмгавудк омбмру, а взжлафдлу 
лзк омбмру, яку нмгмгзвпя взкмлува-
рз ноауівлзк. Ця мбправзла є гмпзрщ 
ваейзвмы ж мгйягу ла іпрмоіы пралм-
вйдлля ноавмвмгм одгуйывалля жкіл 
роугмвмгм гмгмвмоу, мпкійщкз бдж її 
воатувалля ноауівлзк кмед жлмву 
мнзлзрзпя в пралі нмвлмгм тмймнпрва 
фз бйзжщкмку гм лщмгм, як уд буйм, 
ланозкйаг, цд в ндоімг Сдодглщмвіф-
фя» [3, c. 92]. На гукку гмпйіглзуі, 
«роугмва сулкуія – уд, ж мглмгм бм-
ку, мбмв’яжкмва укмва роугмвмгм гм-
гмвмоу, а ж ілхмгм – омбмра ноауів-
лзка (яка буйа жаномнмлмвала омбм-

рмгавудк ра ла яку нмгмгзвпя ноа-
уівлзк ніг фап укйагалля роугмвмгм 
гмгмвмоу) жа мглієы абм гдкійщкмка 
нмпагакз, номсдпіякз, пндуіайщлмп-
рякз (пндуіайіжауіякз) іж жажлафдл-
ляк квайісікауії вігнмвіглм гм храр-
лмгм омжнзпу лаикафа, сулкуімлайщ-
лзт мбмв’яжків, нмпагмвмї ілпроукуії, 
цм кає в гмпрарліи кіоі бурз взжла-
фдлм у роугмвмку гмгмвмоі… мплмв-
лзкз дйдкдлракз роугмвмї сулкуії є 
«нмпага», «номсдпія», «пндуіайщ-
ліпрщ» ра «квайісікауія» ноауівлзка, 
кмроі у пукунлмпрі і є взжлафдлляк 
мжлафдлмгм рдокіла (имгм жкіпрмк). 
Зажлафдлі дйдкдлрз роугмвмї сулкуії, 
нмжа пуклівмк, каырщ вдйзкд жлафдл-
ля як гйя ноауівлзка, рак і гйя омбм-
рмгавуя, мпкійщкз вмлз ріплм 
нмв’яжалі кіе пмбмы і нмтмгярщ мгзл 
віг мглмгм» [3, c. 91]. 

Оред, воатмвуыфз взкйагдлд, 
взгаєрщпя, цм жагйя гмрозкалля в 
нмймедллят номдкру ноавзй йілгвіп-
рзкз (гм одфі, ла лдмбтіглмпрі гмроз-
калля узт ноавзй гмпзрщ кардгмозф-
лм і, лак уд взгаєрщпя пноавдгйзвзк 
і гмодфлзк, лагмймхує Н. М. Хурм-
оял [4, c. 12-133]) ра жагйя улдкме-
йзвйдлля жймвезвалщ ж бмку омбмрм-
гавуя цмгм взкагалля віг ноауівлз-
ка омбмрз, яка лд буйа мбукмвйдла 
роугмвзк гмгмвмомк, гмуійщліхд бу-
йм в ф. 1 пр. 30 лд у гуекат жажлафзрз 
«роугмвмї сулкуії», а жапрмпуварз 
пймвмпнмйуфдлля «взжлафдлмї омбм-
рмгавудк омбмрз в кдеат мбукмвйд-
лмї роугмвмї сулкуії». 

Вігкірзкм пдодг нмжзрзвлзт лм-
вдй номдкру і рми сакр, цм рдндо (ж 
кмкдлру впруну в пзйу ТК Укоаїлз) 
роугмвзи гмгмвіо мсіуіилм бугд гед-
одймк роугмвмгм ноава, мпкійщкз в 
пр. 10 вкажалм, цм роугмві віглмпзлз 
одгуйыырщпя ракме гдлдоайщлмы, га-
йуждвзкз (кіегайуждвзкз), рдозрмоі-
айщлзкз угмгакз, кмйдкрзвлзк ра 
роугмвзк гмгмвмоакз. Срмомлз кмйд-
крзвлзт угмг, кмйдкрзвлзт гмгмвмоів, 
роугмвмгм гмгмвмоу каырщ ноавм вод-
гуйыварз в угмгі фз гмгмвмоі віглмпз-
лз, лд водгуйщмвалі роугмвзк жакмлм-
гавпрвмк. Оред, роугмвзи гмгмвіо 
лабзоає лмвмгм ыозгзфлмгм жабаов-
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йдлля, нмпзйыє пвмї нмжзуії ла рдодлі 
одгуйывалля роугмвзт віглмпзл.  

Ражмк іж рзк, жвдолдкм увагу ла 
іплуыфу вед лд мгзл оік в Укоаїлі 
номбйдку, ж якмы ла ноакрзуі прзка-
єрщпя фзкайм ноауівлзків: уд укйа-
гдлля жакіпрщ роугмвзт гмгмвмоів уз-
війщлм-ноавмвзт гмгмвмоів ном взкм-
лалля ндвлмї омбмрз. Поауівлзків 
рака смока ноаудвйахрувалля жафап-
рз вйахрмвує фдодж вігпурліпрщ кме-
йзвмпрі вжагайі ноаудвйахруварзпщ, 
рмгі вмлз нмгмгеуырщпя ла тмф яку б 
омбмру і ла бугщ-якзт укмват. Рмбм-
рмгавуяк рака смока ноаудвйахру-
валля взгігла лапакндодг фдодж вігпу-
рліпрщ фзкайзт мбкдедлщ цмгм омжіо-
валля ракзт узвійщлм-ноавмвзт гмгм-
вмоів (ла вігкілу віг фіркм ндодгбафд-
лзт нігправ нознзлдлля роугмвмгм 
гмгмвмоу), вігпурлмпрі лдмбтіглмпрі 
гмрозкалля взкмг ном мтмомлу ноауі, 
кмейзвмпрі нмкйагдлля ла взкмлавуя 
омбір жа узвійщлм-ноавмвзк гмгмвмомк 
бійщхмї вігнмвігайщлмпрі, аліе ла 
ноауівлзка (кдеі ракмї вігнмвігайщлм-
прі фіркм впралмвйдлі КЗнП).  

Раліхд, пдодг взгіглзт кмкдлрів 
гйя омбмрмгавуів, ракме буйа і кдлха 
пука взроар ла ракмгм «ноауівлзка», 
мглак, ж емврля 2017 омку гдцм пзру-
ауія жкілзйапя. Вігрдндо, жгіглм іж пр. 
18 Закмлу «Пом жагайщлммбмв’яжкмвд 
гдоеавлд пмуіайщлд проатувалля», 
проатуваллы у жв’яжку ж рзкфапмвмы 
вроармы ноауджгарлмпрі ж 11.10.2017 
нігйягаырщ мпмбз, які взкмлуырщ ом-
бмрз абм лагаырщ нмпйугз ла нігправі 
узвійщлм-ноавмвмгм гмгмвмоу ла нігн-
озєкпрват, в упралмват, могаліжауіят 
бугщ-якмї смокз вйаплмпрі ра гмпнм-
гаоывалля, в рмку фзпйі в ілмждклзт 
гзнймкарзфлзт ра кмлпуйщпщкзт 
упралмват, ілхзт нодгправлзурват 
лдоджзгдлрів абм у сіжзфлзт мпіб [5]. 
Тдндо взкмлавдущ омбір, якзи ноауыє 
ла нігправі узвійщлм-ноавмвмгм гмгм-
вмоу, як і бугщ-якзи ноауівлзк, кає 
ноавм ла: гмнмкмгу нм рзкфапмвіи 
лдноауджгарлмпрі, у р. ф. фдодж гмгйяг 
жа твмомы гзрзлмы; гмнмкмгу нм вагі-
рлмпрі ра нмймгат; гмнмкмгу ла нмтм-
валля; мнйафувалд йікувалля в одабі-
йірауіилзт віггійдллят палармолм-

куоморлзт жакйагів (пр. 20 Закмлу 
№ 1105). Згіглм іж омж’яплдллякз 
І. Валфдлкм, ноавм ла кардоіайщлд 
жабджндфдлля ра пмуіайщлі нмпйугз жа 
проатувалляк у жв’яжку ж рзкфапмвмы 
вроармы ноауджгарлмпрі взлзкає ж 
лапралляк проатмвмгм взнагку в ндоі-
мг жаилярря нігнозєклзущкмы ра іл-
хмы гіяйщліпры (ф. 1 пр. 19 Закмлу 
№ 1105). ФСС взнйафуварзкд гмнм-
кмгу нм рзкфапмвіи лдноауджгарлмпрі 
взкмлавуяк омбір жа узвійщлм-
ноавмвзк гмгмвмомк нмфзлаыфз ж 
хмпрмгм гля лдноауджгарлмпрі жа вдпщ 
ндоімг гм її віглмвйдлля абм гм впра-
лмвйдлля МСЕК ілвайіглмпрі. Взнйа-
ра гмнмкмгз лд жайдеарзкд віг жавдо-
хдлля омбір жа ракзк гмгмвмомк в 
ндоімг вроарз ноауджгарлмпрі (ф. 2 
пр. 22 Закмлу № 1105). Взкмлавдущ 
омбір жкмед мрозкарз кардоіайщлд 
жабджндфдлля у жв’яжку ж рзкфапмвмы 
вроармы ноауджгарлмпрі жа мплмвлзк 
кіпудк гіяйщлмпрі (ф. 1 пр. 30 Закмлу 
№ 1105). Позжлафарзкд гмнмкмгу 
кмкіпія (унмвлмваедлзи) іж пмупроату 
нігнозєкпрва, гд взкмлуырщ омбмрз 
[6]. 

Як бафзкм, влдпдлі гм жакмлмгав-
прва жкілз пуррєвм омжхзоыырщ км-
ейзвмпрі мпіб, які ноауыырщ жа узві-
йщлм-ноавмвзкз гмгмвмоакз, лагаы-
фз їк фапркмвм ноава ноауівлзків, цм 
ноауыырщ жа роугмвзк гмгмвмомк. І 
уд є гуед уікавзк в кмлрдкпрі вз-
вфдлля гмпвігу ноавмвмгм одгуйывал-
ля роугмвзт віглмпзл жа Тоугмвзк 
кмгдкпмк Чдпщкмї Рдпнубйікз.  

Тоугмвзи Кмгдкп ЧР був нозил-
ярзи лд рак гавлм – у 2006 омуі. Айд 
віл був нозилярзи у вед Євомндипщ-
кіи гдоеаві, яка буйа у пкйагі ЄС, цм 
омбзрщ її гмпвіг ноавмвмгм одгуйы-
валля роугмвзт віглмпзл кмозплзк 
гйя Укоаїлз, мпкійщкз ЧР ракме буйа 
в пкйагі СРСР, іж піфля 1993 омку 
прайа лджайделмы, айд гмпзрщ хвзг-
км жкмгйа євомндїжуварзпя і жаилярз 
гіглд кіпуд пдодг коаїл ЄС.  

В § 30 Тоугмвмгм Кмгдкпу вкажа-
лм, цм жайдела ноауя кмед бурз вз-
кмлала взкйыфлм в мплмвлзт роугм-
взт ноавмвіглмпзлат, якцм вмла лд 
одгуйыєрщпя пндуіайщлзк жакмлмгав-
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првмк. Оплмвлзкз роугмвзкз ноавм-
віглмпзлакз є рі, цм взлзкаырщ ла 
нігправі роугмвмгм гмгмвмоу, ра ноа-
вмві віглмпзлз, які взлзкаырщ ла 
нігправі гмгмвмоів ном ноауы нмжа 
роугмвзкз віглмпзлакз [7]. 

Вкйыфдлля ноавмвзт віглмпзл, 
які взлзкаырщ ла нігправі ноавмвзт 
гмгмвмоів, цм лд ряглурщ взлзклдлля 
бджнмпдодглщм роугмвзт віглмпзл, гм 
пкйагу мплмвлзт роугмвзт ноавмвіг-
лмпзл лд є лмвдймы гйя фдпщкмгм 
роугмвмгм жакмлмгавпрва, мпкійщкз цд 
в Тоугмвзи кмгдкп ЧР, цм був ноз-
илярзи 1965 омку ра лабув фзллмпрі 
у 1966 омуі, був увдгдлзи ілпрзрур 
гмгмвмоів ном ноауы нмжа роугмвзт 
віглмпзл. Мдрмы ракмгм лмвмввдгдл-
ля буйм лагарз кмейзвіпрщ одайіжу-
варз пдбд в роугмвзт віглмпзлат мпм-
бак, які лд кмеурщ ущмгм жомбзрз в 
жвзфаилмку нмоягку ла нігправі ук-
йагдлля роугмвмгм гмгмвмоу жа жага-
йщлзк ноавзймк фдодж пвмы праоіпрщ, 
фз фдодж твмомбу, фз фдодж лдмбтіг-
ліпрщ гмгйягарз жа фйдлакз омгзлз, 
абз мбпяг ра гоасік взкмлалля омбір 
жа ракзкз лмвмввдгдлзкз гмгмвмоакз 
вігнмвігав нмродбак ра взкмгак ракм-
гм взгу ноауівлзків. В нмгайщхмку 
буйм жауваедлм, цм ракі гмгмвмоз 
каырщ взляркмвзи таоакрдо і каырщ 
жапрмпмвуварзпя йзхд в рзт взнаг-
кат, кмйз лдкмейзвм укйапрз роугм-
взи гмгмвіо. Кмгдкпмк буйм ндодгба-
фдлм гва взгз гмгмвмоів: гмгмвіо ном 
роугмву гіяйщліпрщ ра ном взкмлалля. 
Снмфарку пуррєву оіжлзуы кіе лзкз 
лдкмейзвм буйм впралмвзрз, мпкійщ-
кз жакмлмгавфм буйз вігпурлі кмлк-
одрлі взкмгз ра мжлакз узт гмгмвм-
оів. Вваеаймпя, цм нодгкдрмк гмгм-
вмоів ном взкмлалля омбір буйм вз-
кмлалля фіркм взжлафдлмгм пндузсіф-
лмгм жавгалля віг омбмрмгавуя, в рми 
фап як нодгкдрмк гмгмвмоу ном роу-
гмву гіяйщліпрщ буйа гіяйщліпрщ, яка 
нмвзлла буйа бурз кдлхмы жа мбпя-
гмк аліе ра, віглмплм якмї нмвзлдл 
був укйагарзпя роугмвзи гмгмвіо. 
Звіплм, цм ла ноакрзуі уі гмгмвмоз 
жафапрз взкйзкайз фзкайм нзралщ 
цмгм їт жапрмпувалля. Тмку, віг км-
кдлру їт нмявз у Кмгдкпі 1966 омку 

гм кмкдлру, кмйз їт лаибійщх нмвлм-
уіллм водгуйывайз в роугмвмку жа-
кмлмгавпрві (вед в ТК ЧР 2006 омку) 
як взг жайделмї ноауі, буйм влдпдлм 
віглмплм узт гмгмвмоів 32 жкілз в 
фдпщкд жакмлмгавпрвм [8].  

Сщмгмглі, лзлі фзллзи ТК ЧР 
2006 омку іж мпраллікз жкілакз, в 
Рмжгійі 3, каыфз  лажву «Дмгмвмоз 
ном ноауы нмжа роугмвзкз віглмпз-
лакз», кіпрзрщ 4 наоагоасз, жгіглм іж 
якзкз омжоіжляырщ гмгмвмоз ном вз-
кмлалля омбмрз ра гмгмвмоз ном роу-
гмву гіяйщліпрщ. Згіглм іж §74: ф.1 Рм-
бмрмгавдущ нмвзлдл жабджндфзрз вз-
кмлалля пвмїт жавгалщ лаиндохд ноа-
уівлзкак в роугмвзт віглмпзлат. Ч. 2 
В гмгмвмоат ном ноауы, взкмлувалу 
нмжа роугмвзт віглмпзл, омбмрмгавдущ 
лд нмвзлдл гдрайіжуварз ра взжлафарз 
омбмфзи фап ноауівлзка.  §75 взжла-
фає пурліпрщ гмгмвмоів ном взкмлалля 
омбмрз, а § 76 водгуйщмвує мплмвлі 
жапагз укйагдлля гмгмвмоу ном роугм-
ву гіяйщліпрщ. Вкажалі гва взгз гмгм-
вмоів укйагаырщпя мбмв’яжкмвм в нз-
пщкмвіи смокі, мгзл дкждкнйяо взга-
єрщпя ноауівлзку. Дм ноауівлзків, 
ноауыыфзт ла нігправі мжлафдлзт 
гмгмвмоів, жапрмпмвуырщпя нмймедлля 
ТК ЧР, мкоік лапрунлзт взнагків: 
1) ндодвдгдлля ла ілху ноауы ра нд-
одкіцдлля; 2) рзкфапмвд жакоінйдлля; 
3) кмкндлпауії; 4) омбмфзи фап і фап 
вігнмфзлку; номрд взкмлалля ноауі лд 
кмед ндодвзцуварз 12 гмгзл номря-
гмк 24 гмгзл нмпнійщ; 5) ндодхкмгз в 
омбмрі ж бмку ноауівлзка; 6) вігнупр-
ка; 7) жакілфдлля роугмвзт віглмпзл; 
8) взлагмомга, жа взкйыфдлляк кілі-
кайщлмї жаомбірлмї нйарз; 9) кмкндл-
пауії жа вігоягедлля [7].   

В піфлі 2012 омку Закмлмк 
365/2011 буйм жлмву влдпдлм ояг жкіл 
лд рійщкз в роугмвд жакмлмгавпрвм, 
айд рдндо і в жакмлмгавпрвм цмгм пм-
уіайщлмгм, кдгзфлмгм ра ндлпіилмгм 
проатувалля [9]. Дм ввдгдлля уієї лм-
вдйз ла ноауівлзків, цм ноауыырщ жа 
мжлафдлзкз взгакз гмгмвмоів, лд омж-
нмвпыгеувайзпя лмокз пмуіайщлмгм, 
кдгзфлмгм ра ндлпіилмгм проатувалля, 
а ж 2012 омку жа укмвз вігнмвіглмпрі 
ндвлзк, впралмвйдлзк в жакмлмгавпрві 
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укмвак (ланозкйаг, взкмлалля взкм-
гз цмгм пукз жаомбірлмї нйарз жа 
мжлафдлзкз гмгмвмоакз), ла ракзт 
ноауівлзків омжнмвпыгеуырщпя вка-
жалі лмокз, цм какпзкайщлм лабйз-
еує їт гм прарупу лаикалзт ноауівлз-
ків, цм ноауыырщ жа роугмвзк гмгм-
вмомк.  

Ражмк іж рзк, цм в фдпщкіи лаукм-
віи йірдоаруоі [10, c. 75] вігкіфаєрщпя, 
цм уі взгз гмгмвмоів каырщ бійщх 
глуфкзи таоакрдо, є бджукмвлм взгіг-
лзкз гйя омбмрмгавуів фдодж бійщх 
пномцдлзи нмоягмк нознзлдлля віг-
лмпзл, цм взлзкаырщ ла їт нігправі, 
айд впд е ракі ноауівлзкз, цм ноауы-
ырщ ла їт нігправі, є кдлх жатзцдлз-
кз (ланозкйаг, фдодж вігпурліпрщ мб-
йіку омбмфмгм фапу вмлз кмеурщ ноа-
уыварз бійщхд ліе взжлафдлі 300 гм-
гзл, айд жайзхарзпщ в прарупі ноауів-
лзка, цм ноауыє жа гмгмвмомк ном 
роугмву гіяйщліпрщ, лармкіпрщ жа фдпщ-
кзк жакмлмгавпрвмк в ракмку взнагку 
вед рака гіяйщліпрщ кає одгуйыварзпя 
як ноауя, взкмлувала ла нігправі роу-
гмвмгм гмгмвмоу).  

Хмфа уі взгз гмгмвмоів ра мпмбйз-
вмпрі їт жапрмпувалля і одгуйывалля 
нмродбуырщ нмгайщхмгм взвфдлля, впд 

е ж лавдгдлмгм жомжукійм, цм фдпщкзи 
жакмлмгавдущ влдпдлзкз жкілакз ом-
жхзозв ноавмву гіы роугмвмгм жакм-
лмгавпрва, вкйыфзвхз іж гдякзкз 
взкйыфдллякз гм кмйа имгм пуб’єкрів 
мпіб, цм ноауыырщ ла нігправі, ж укоа-
їлпщкмї ноавмвмї рмфкз жмоу, узвійщлм-
ноавмвзт гмгмвмоів. Взгаєрщпя, цм 
ракзи нігтіг кає оауіы і кмед бурз 
жанмжзфдлзи укоаїлпщкзк жакмлмгав-
удк в лмвмку ТК Укоаїлз, мпкійщкз 
нмкйагд кілдущ фзпйдллзк гзпкупіяк 
ла номбйдкак, які іплуырщ пщмгмглі у 
псдоі укйагдлля узвійщлм-ноавмвзт 
гмгмвмоів (гмгмвмоів ном лагалля нм-
пйуг ра гмгмвмоів нігоягу). 

Пігпукмвуыфз, пйіг вкажарз ла 
нмродбу бійщх одрдйщлмї омбмрз лаг 
номдкрмк ТК Укоаїлз, жмкодка, нм-
ндохд, лдмбтігла єгзла пзпрдка нм-
лярщ ра рдокілів (пйіг жвдолурз увагу 
ла взжлафдлля роугмвмї сулкуії ра 
улзклдлля пзруауіи, гд роугмва сул-
куія мрмрмелыєрщпя іж омбмрмы), і нм-
гоугд, лдмбтіглд мпкзпйдлля гмуійщ-
лмпрі вкйыфдлля гдякзт взгів ноавм-
взт віглмпзл гм кмйа ноавмвмгм одгу-
йывалля роугмвзк жакмлмгавпрвмк, як 
уд нмкажалм ла нозкйагі Чдпщкмї Рдп-
нубйікз. 
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Volynets V. The grounds for the emergence of labor relations: the labor contract 
under the draft Labour code and the experience of the Czech Republic 

The article is devoted to the analysis of draft Labour Code, regarding the grounds for 
labour relations origin. The labor contract as a ground for labour relations origin is 
analyzed. The experience of the Czech Republic is described, where the concept of “basic 
labour legal relationship” is introduced, which includes both labour relations that arise on 
the basis of the labour contract, and two types of labour relations, which arise “outside the 
labour contracts”, but are being regulated by the Labour Code of the Czech Republic, in 
other words, they are the analogue of civil contracts (contract of work and labour, and 
service agreement) in Ukraine. 

Key words: labour relations, origin grounds, labour contract, civil contracts, the Czech 
Republic experience. 




