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Соблюдевие балавеа пптересов ра отников и ра отодатемй, ~~~ 
uрnводящеrо к искажению общих начал уnравления трудом, воо. 
можно прn законодательном закреплеmш принцtmа •частичвого 
участия• работаиков в управлении трудом, nри котором работнв. 
кп п меведжерЬІ участвуют в обсуждении управленческих реше
ВlІЙ, но право nринятия окончательного решенпя nрпнад.1ежит 

менеджменту. Принцип же •nолного участия•, которьrй бь1л реа. 
лизован в советский период развития трудового nрава, предпо.1а· 

гает равноnравие сторон диалога, вкJІЮчает работников и ІІХ nред· 
став11телей в сферу nринятия управленческих реrиенпй ва равНЬІХ 

основа.н'Иях с менеджерами. Зто пр:rrводпт к искаженпю прав соб· 
ствеRВПІ<n имущества, пспол:ьзуемоrо для ведения зковом:ическоіі 
деятельности, и нарушает баланс интересов работв11ков п рабо· 
тодателей. Сказанное, вместе с тем, не отрицает права суб'Ьекта 
зкопомической деятельности ва основе своего (rr только своего!) 
добровольного решеШІЯ nредоставить работинкам и пх представи· 
теля:м возможность участвовать в уnравлеІПtа трудом ва рав!ІЬ[Х 
ОсRовюшях с менеджментом. 

Свічкарьова Я.В .• 

ІтаЦІ. канд. юрид. наук, доц. кафедрп трудового права 
онал-ьного · ~уюверсптету •Юридична академія Укра~·"· 

L"«feнi Ярослава My~ro•) 
(м. Харків, УкраіВА 
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а, являЮ1'І,('Я ~юnі форм ~r ОfН''ЯІІі:ш r~ії прtщі тn ш~типоnі трудові до
rоворІІ. які не кідnовІДщоть в ІюІщому оІ'іr.наі ознакам •ютсичних 
трудовнх доrоворі1н. 

От~ке, одrrим із видів пстнnовах трудових дoronl)pin с доr·овір, 
.IO{JfЙ опосерРдковує ро_боту за вrrклr1ком. Слід 'ЯКйаати. що в укрn
їnськомУ закопода.вств1 визпачеІШя та особливості таких договорів 
зовсіl\1 відсуrnі, хоча па практнці TaJ<a робота набувас стрімкого no
r:nnpeвmr серед юристів, аудиторів, страхових areff'l'iв, дизайнерів. 
екскурсоводU! тощо. Пояспитn це можпа праrnепяям роботодnвдя 
максимально .вщ<орйстат.и onJJaчenий робочий час та міпі:-.1із)rвати 
витрати, nов' язані зі створеІШям робочих місць. Зацікавленість 
працівників моцсе обумовтов!lтися, наприклад, :необх.ідн:істІо сумі
щещrя роботи із сімейвимn обов'язками, на.вча.виям, тобто коли 

встановлеmrіі на підnриємстві загальmrй режлм робочоrо часу не 

влаmrовує їх з 'l'ИХ. чи інппtХ причин. На практнді робоm ао вrr
кJmJ<y оформлюється цивільпо-правов:и.ми доrоворамп, строковn:мп 

трудовими договорами, а іноді зовсім віяких доrоворів не ук..'Іада

ється. Дійсно, застосу:ваRНЯ нестандартвих форм зайнятості дозво
ляє пос;wповати г:нучІ<ість рипІ< у пра ці, але це відбув~єтьсн пере

важnо за рахупок зменшення: соціаЛЬІtої захищеності nраціmmків. 

Насамперед, слід зазначпти, що у багатьох зарубіжних краї
ffах робота за викликом peг.Jial\rell'ГORaнa на. законодавчому рівні 

(БеJtЬrія, Нідерландn, Німеччина, Туреччина, Угорщива тощо), 
однак терміl:l ~робота. за ви:кJІИКом• "Використовується для визна

чеНlІЯ іноді зовсім різних угод. Узаrальнюю'Uі законодавство та 
праІ<тику уклада:юrя трудовд.х договорів про роботу за виклпІ<ом 

у зах.ідв:их країнах, відомий російськііІ фах.івець І. Кисельов за
значав, що сутність роботи за викли:ком полятає в тому, що •пе

редбвчвєтьсl( можлн:вість нвй:мача прlrтнгуватJr пр.'щівнІ-rка за зn

кликом у вппадку необхідкості із вказівкою або без ВІ<азівки три
валості робО'ІОГО ДНЯ+ (1, С. 198). 

Як зазна'Іалось, визначення: роботи за викликом в українсько
му (й у російському законодавстві) відсутнє. Тому дослідвИки 
роблять спроби дати визпачепня цьому я:вmцу, виходячи з видів 
роботи за викликом, що закріnлені в за"&оно.цавстві (або існують 
в ПJ)ІU<тmЩ зарубіжzшх храін. Отже, угоди лро роботу за ВПІСJІП· 
ком nоділяються- ва Д»а вида. Перший отримав назву .. уrода нуль 
roдr.m+ (zero-hours contracts), сутність якої nолягає в тому, що за 
ї'і УМовами роботодавець не зобов • яза1t0й надати арацівникові ро
боту та не neee в.ідnовідальJtість (папрrrк.лад, у вигляді виплати 
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.. о•чr~нсації) за їі ueli3ДfШUЯ r2, с. 6 1J. Пр.и цьому ні 
цз118 ч:еuо L І( "" • 

в: . а тр1113алість робочо1·о часу, w режим робо·rи сторонами 
мннмальп б б . 

жуються. Можливо, ро ота не уде надана аовсtм, що по-
не узгод ·" з· "nn ост1· та отр 6' ·· 

рацівnш<а rараnТІИ шr .. т имаnця. заро ппо1 
збаnляс п 

алатн. . 
В свою qергу, .-угоди нут: годин» подшюоться. ua два pj:шo-

nnдY: відnовідно до першого рІЗновидУ •угоди нуль годин• -пра-

. " ... " зобо.в'язЗJllІЙ викопувати poбorr·y за викликом роботодавця, 
цt:в......... . . . 
другИЙ ріЗНОВИД nередбачає МОЖЛИВlСТЬ пращ.вв.и:ка ВІДМОВИТИСЯ 

від такої роботи. . ; 
СпільШ:ІМ для пeprrtoro та дРугого р1зновиду є те, що у рооо-

тодавц.я nемає обов'язку надавати _роботу. ~а думку О .. Коркі.на, 
.угода нуль годин» з nравом nрацд~ника ~щмовитися: ВІД роб?ти 
являє собою своєрідпУ nоnередшо домовленІсть про умови uрацз. та 

Іі оnлату. Ці умови можуть визначати зміст договорів, які. можуть 
бути укладені мі~к сторонами у І'іUІЙбутв:ьому, одти< жодна :Ji сторін 
цими умовами не nов' язана та має nраво відмовитися від конкрет
ного договору. Вказаний наУJ<овець nроnонує називати ці угоди 

•ра:мковиМJ!І трудовими угодами• [2, с. 63]. 
Другим видом договорів з працівниками за викликом є так 

звані •угоди мінімум-максимум~> (min-max contracts). у даному 
вnnадку встано.вmоється:кижча межа робочого 'facy, відnрадюван
ня якої павинек забезпечити роботодавець, а також верхая межа 
робочих годин, яку зобов' .язаний відnр8.ІІ,1овати працівник за nа.яв
нос'l'і виклnку. у разі, JIJ.<щo роботодавець nритягує nрацівника до 

роботи, яка є мепшою п.іж мів.імаJІЬnа межа, працівникові nови
нна ~ути вtш:лачена така винагорода, яка була б виnлачена, якщо 
працrв.а:и.І< відnрацював би встановлеrп.ій мівімум часу. 

М. Шабанова, вважає, що такий договір з працівшщамn за 
викликом являє соба);() нетипову юридичну конструкцію, яка 
ве впис~є~ьсІ.С в межі nравоnого регулювання праці (3, с. 124]. 
О. Kopкur, навшш.и, с•rверджує, що 4договір •міпіr.rум - максп
м_уrо є 38~Nайним договором з неnовним робочим часом nрн робо
ТІ в рсжньt~ тнуqкоrо робочого часу. Єдиною відмінністю, за якою 
•угода МІІ'f.tмум 
є те _ -максимумо не ВШlсується у межі зІU<онодавст.ва, 

• що nочатщ~ за.r<іпч . _ 
ветанов ' еиия та загальна тривашсть роtючого дuя 

~~~изаn · · робо·rодащ одою сторІн, а за одноособовнм рІUІСНН1ІМ 
рuботу ,1 ,:я.. 8 тому, до роботи за ВИІ<ликом можна nідхІесТtІ ЛІІDІе 

• • "'а виконуєть · . 
Одu:щ~ ua сь . CSI. у ВlДО:ОВІ.Дності 3 угодою HIYJib l'ОДІШ•. 

• " ОГОДНІ Є to • 1'\ощт.nим допустити використапня тільхn 
2()2 



pJt!ІH<OBIP< 'l:рудо~ИХ УІ'ОД, :ЗГіДНО SlKИX ЛрНІ~іtІІІИК м;н, ІІрВЛ() ВЇД

мОІІl1Тl!СЛ: Вl,д poOOTll ~Q І<ОНКРС'І'ІІИ.М ВИІ<JІ~КtІМ 1/f~бо·rодіJВЦЯ. ll!JИ 
nьо:му с1uд врuховуванr, що щщ у1~лuдю1ш pr.tмкouo'i •1 JJYДf>ЬІJJ )ІГІ.J
ДІі робот~ за кожІІНМ 1<оцкре•rви:м викшшом uи.конус-r~~ на ні . 

. . ~ 
cтJUJi строІ<ових трудоnих .цоrоворш, кожен :з яю1х Пfшштяпьсл 
npa зase_pmeJШi роботи за .відпоnідuим вшши.ком. l4, с. 13-l1 ]. 
Як uастдок, у цьому випадку робо·t•а аа В11Кликом, все ж таюr 
являс со6о10 особ.тщ:ви* ви:д ві,цпосnп в сфері праці, 1tкі в цідо.-.1у 
~а.ЮТЬ nерерх>tваС1'ИЙ (діскретп\оІ.Й) 't'a короткостроковий, у в.ІД~о
mеІНІ.і окре~х nроміжків ч.асу робота, характер. 

Виходячи з проведенного дисертаційвого 1'а монографічно
rо д<>сліджень, О. Коркін робить ви:сно.аок .про те, щ<> роботою за 
виклиІ<оМ є <~робота У відnовідносІJ'і з угодою, згlдно лко1 робuru
давець не зобов' sr:щний надати праці:внш~оnі роботу та nритtп•ус 
осташrьоrо до роботи за власвою ініциа-rивщо тідьки в тшсому ви
падку, коли це необхідно роботодаnцю, але при цьому працівtmк 
може відмою'tтпся від 1ШІ<онакв.я. робоТJіt за жoнкpe·rmti'd викликом 
(рамкові трудові угоди), або зобов'лзаІІ.ИЙ вик.овуваm роботу за 
викJІККОМ. роботода:вц.я:• (2, с. 65J. 

Тюшм чпnом, nри роботі за :викликом істотно змін.ює'l'Ься 
маЙ1іоnа ознака трудового nравовідношеJШSJ.. Tat<, у 'Відnовідності 
з традиційним розумhrвям, ця озв:ака nизначає, зокрема, оnлату 

й тоrо часу, na протязі Яitoro праці:вп.ик. був готовий до виконання 
роботи, однак ne працював по пезалежв.им від нього причшхам. 
у випадку з роботою аа вnюІИ1ФМ, роботодавець отримує можли
вість оплачувати тільюr (іфаZ<тнчно р,оt:тавлелу nрацю.• 3а рахунок 

укладавuя чnслеюшх строкових трудових договорів. При роботі 
за викликом правовідпошеІПlл:, ЯІ\. правило, не має триввюttого 

характеру, JU< би це м.ало місце nри традиційнщ трудових право

відпосиnах. 
М. Шабю:юва дає зовсім інше вuзвач:е.ввя роботn за BlU<JIJIКoм. 

Так, па і:ї думку, ~ще особливий режим робоч.ого часу, У відповід
вос'І'і з яким роботодавець отримує nраво у вшtадкУ необхідності 
nеріодично притлгувз.ти працівпика до виt<опанвя роботи по oGy-
1\XOВJieн.tii тру)Іовііі функції•. У даному вwадку спецuфіІ<а 1'рудо
воrо договору за викликом обумовлена видозміною організацій
вого крптерію l вллвляєт.ьсл у встановлевuj своєрjдuu невідомого 
вітчизпя.ном:у :зш~оподавЦJо режиму робочого часу• [3, с. 125]. 

У сво.і:й дttсер'І'аці..йній робо1<і М. Швба.повв запроJІовува.ла npo· 
ект глави •Особливості pe1'YЛlQBaвJJЯ праці працівників за виклlІ-
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· noпostHL't'H '-ІІ1ІНІИЙ ТК РФ, де фактично nідобра
кnм•, JI'I{OIO СJ!Ід.'' 

rода мiJIJMYM·MttKCІІMYM•· 
Ж<'НЯ. •У .:t вr;І:<ладЄІІОІ'О внщс, можпа зробита наступні ви-

Вuходs'І'ІІІ 1. · • 

свовf(І!р. 
6 

., ... вю<лnком являє собою нетиnоDу Іоридичну кои-
1 О ОТд ''" • 
· . J<a 8иходить за меЖl чиппого нравового регулюваuн.я С'І'рукІ/.lЮ, Я ~ ~ .• . • 

rтnnвовідвосин. ТакИll нетиповин трудовип договІР є mд-
трvдових .. ,. . 

· вu.никпЄJІПЯ ЕІет11D.ового трудового правовtдношенnя, осо-
ставою . . . . v •• ~ •• 

бл авості якого полягають у видозМ1Ш оргашзацшноt та маиново1 

ознаІш. . .. . 
2. На сьогодні серед наукоІЩtв нема«:; єдино1 думки в1дносно 

ІІЗпаченвя трудовоrо договору про робо'l'У за викли1<ом, е. 'l'акож 
~8 легалізе.ції таких договорів на законодавчому рівні. Од
как одпостайпnм є висновок про те, що при роботі за B'lfКJIJII(O:'d 
у р~ботодавця не має обов'язку нмати nрацівникові роботу; робо
тодавець на власпий розсУд становдює тривалість та режим роботи 

при КОЖНОМУ ВІІІ<ЛИRУ · 
З. Стаття 43 Конституції України [5] наголошує, що кожен 

має. ЩJЗ.ВО на працю, що включає м:ожлпвість заробляти собі на 

жwrтя працею, m<y він вільно обирає або на яку вільно погоджу
ється. Держава створює умови для повного здійснення громадяна. 

ми права на првдю, гарантує рівні можливості у .виборі професії 
та роду ТРУдової діяльності. 

Право сторін укласттr договір про роботу за викл:пком полс

кюється дієtо nринципу свободи: договорів про працю, а також 
розnrиренням приваrnоnра.вових засад в регулюванні відпосип, 

пов'язаних з ВИІ<ористаналм наіІМаної праці. 
4. Відnовідно Закону України •Про заЮ:rятієть паселеШJя• [6] 

державна політtта зайнятості направлена на спршпntл ефектив
иому виRористаппю трур;ового потенціалу та забезпеqепв.я соці
ального захисту населення від безробіття. 

Трудовий догоnір про роботу за впк.зrйком. на наmу дУМІ< У, 
може розглядатися у .яжості альтернативи безробі-rтю, кро.ку ua 
шляху до Q'І'ри.манnя nостійної роботи, засобу пакопичеппя пер
винвого nрофесійного досвіду, збільшення трудового стажу або 
І!росто як додатRове джерело орибутRу. 

5. Н:тппові~ТЬ трудОВОГО ДОГОВОру 3 Пр8ЦЇВНІІ1<fІМJІ 31\ ВІІХЛП· 
К()М Та \-\ОГО C"""JМJ<:e ПОПІ'"" . • ·,., •. ,.,ення в nрактицІ ставить nеред BJTЧ1f3· 
нmrою Rаукою трудового nрава та законодавцем завдання nomVX\' 
по формvnа · · ·· · · 

..• " ·• лвrо 8ІЛТТошдnщ теореткчпої та nормативnої базtІ. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕКР АЩЕШІЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Руководители организаций в соответствии с росспJіским тру
довЬJм закоподательством являются сцециальRЬІМи суб'ЬЄкта
мn трудового nрава, nоскольку .играют важную роль ке тольJСО 
в уnравлении трудом в организации, но и в оргавизации фJUtавсо
вой, зкономической и прочей деятельности хозяйотвующеrо суб-ь
екта. Именно nозтому Трудовой кодекс Российской Федерации 
(далее- ТК РФ) содержит не только отдельRЬІе нормЬJ, свя;,аннЬІе 
с регулироваnием труда руководителей· оргаввзацпп, но JJ специ
альную главу, которая вазЬJвается .особенности реrулнровавиа 
труда руководптеля труда орrsшизацип n членов коллегиальпого 
исnотщтельного органа организации• . 
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