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АНОТАЦІЯ

Тиха А.П. Правове регулювання змін трудового договору. –

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право

соціального забезпечення» (081 – Право). – Київський національний

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. –

Київ, 2017.

Дисертаційне дослідження дало змогу вирішити наукову проблему, яка

полягала у необхідності поглиблення та уточнення існуючого теоретичного

вчення про зміни трудового договору відповідно до сучасних потреб з

урахуванням останніх змін в економічному та суспільному житті української

держави.

Розкрито специфіку правового регулювання змін трудового договору за

діючим та проектним законодавством України про працю. Виокремлено

сукупність проблем правового регулювання змін трудового договору та

сформульовано низку актуальних пропозицій щодо вдосконалення чинного

законодавства про працю у відповідній частині.

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, які включають дев’ять

підрозділів, висновків, списку використаних джерел.

Вступ містить обґрунтування актуальності теми дисертації, її мету,

предмет, об’єкт і завдання, викладення сутності та стану розробки

досліджуваної наукової проблеми, теоретичне та практичне значення

основних положень дисертації, її наукову новизну, а також апробацію

результатів дослідження.

У розділі 1 «Загальнотеоретична характеристика змін трудового

договору», що складається з двох підрозділів, здійснено аналіз історії

становлення правового регулювання змін трудового договору, а також

сформульовано дефініцію відповідного поняття, враховуючи соціально-

правове значення вказаних змін.
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Розділ 2 «Особливості змін трудового договору в сучасній Україні»,

котрий складається із двох підрозділів, присвячено всебічному дослідженню

видів змін трудового договору та правового регулювання зміни форми та

виду трудового договору за діючим та проектним трудовим законодавством

України.

У розділі 3 «Зміна змісту трудового договору шляхом зміни

обов’язкових та додаткових умов трудового договору», який складається із

п’яти підрозділів, здійснено аналіз комплексу можливостей сторін трудового

договору відносно зміни кожної з виділених у роботі умов договору: зміни

умови про трудову функцію, оплату праці, місце роботи та режим роботи,

робоче місце, а також умов трудового договору, не пов’язаних із виконанням

роботи.

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що

дисертаційна робота є першим спеціальним комплексним дослідженням, в

якому здійснено уточнення та поглиблення наявних у науці трудового права

теоретичних розробок про сутність і види змін трудового договору, котрі

обумовлюють зміну трудових правовідносин, але не припиняють їх, а також

на підставі аналізу стану правового регулювання змін трудового договору

нормами чинного та проектного трудового законодавства України

сформульовано актуальні пропозиції з приводу його удосконалення. В

результаті розроблено низку нових науково-обґрунтованих теоретичних

положень і висновків, основними з яких є наступні:

вперше: (1) у контексті соціально-правової сутності змін трудового

договору концептуально розмежовано поняття зміни трудового договору та

зміни умов трудового договору; (2) обґрунтована позиція, що доцільно

доповнити ст. 23 КЗпП ч. 3, якою передбачалась би можливість сторін на

підставі угоди продовжити дію договору без його припинення чи

трансформації у безстроковий договір, якщо причини укладення строкового

трудового договору залишаються актуальними; (3) розроблено перелік

легальних підстав зміни умови про оплату праці, яким пропонується
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доповнити ч. 2 ст. 22 Закону України «Про оплату праці»; (4) системно

визначено умови трудового договору, що не пов’язані із безпосереднім

виконанням трудової функції, але здійснюють прямий вплив на

заінтересованість працівника у підвищенні якості її виконання чи

зацікавленість роботодавця у конкретному працівникові;

удосконалено: (1) наукове знання щодо генезису правового

регулювання змін трудового договору на території сучасної України; (2)

теоретико-правову характеристику соціально-правової сутності та значення

змін трудового договору; (3) визначення меж правового регулювання зміни

виду трудового договору; (4)  визначення терміна «трудова функція» та межі і

стан правового регулювання зміни умови трудового договору про трудову

функцію;

дістали подальшого розвитку: (1)  підходи до класифікації видів змін

трудового договору; (2) теоретичне осмислення термінів «місце роботи» та

«режим роботи», а також окреслення меж змін умов трудового договору про

місце роботи та режим роботи працівника у відповідності до чинного

законодавства про працю; (3) теоретичні та практичні підходи до розуміння

поняття «робоче місце»; (4) підходи до розуміння умови про робоче місце; (5)

підходи до вирішення практичної проблеми, коли воля працівника у процесі

змін трудового договору може зводитись до простої фікції; (6) пропозиції

щодо вдосконалення правового регулювання змін трудового договору.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в

тому, що викладені у дисертаційному досліджені положення у подальшому

можуть бути використані у науково-дослідній сфері, у правотворчій та у

правозастосовній діяльності, а також у навчальному процесі.

Ключові слова: зміни трудового договору, зміна умов трудового

договору, місце роботи, оплата праці, робоче місце, трудова функція, правове

регулювання, працівник, роботодавець, трудові правовідносини.
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ANNOTATION

Tykha A.P. Legal Regulation of Amendment of Labour Contract. – The

qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Law (Doctor of Philosophy) in specialty

12.00.05 «The labor Law; the right of social security» (081 – Law). – Taras

Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science

of Ukraine. – Kyiv, 2017.

The thesis enabled the resolving of the scientific problem regarding the

necessity of the existing theoretical doctrine on the labour contract alterations

deepen and adjustment according to the modern needs in consideration of latest

changes in the economic and social life of the Ukrainian state.

The specifics of labour contract alteration legal regulation under the current

and draft labour laws of Ukraine are disclosed. The whole set of problems of labour

contract alterations legal regulation is singled out and a number of actual proposals

concerning sophistication of the current labour legislation in the appropriate part

are formulated.

The thesis consists of introduction, 3 sections, divided on 9 sub-sections,

conclusions and references.

The Introduction contains the substantiation of the thesis topic actuality, its

purpose, subject, object and tasks, the statement of the essence and state of the

researched scientific problem development, theoretical and practical significance of

the thesis main propositions, its scientific novelty, as well as the research results

approbation.

In Section 1 “The general theoretical characteristics of labour contract

alterations”, which consists of two sub-sections, the history of labour contract

alterations legal regulation formation is analyzed, as well as the definition of the

relevant concept is stated in consideration of social and legal sense of the

mentioned above alterations.

Section 2 “Special features of labour contract alterations in modern Ukraine”,

which includes two sub-sections, deals with the comprehensive investigation of the
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labour contract alterations types, as well as the legal regulation regarding labour

contract form and type alteration in concordance with current and draft labour

legislation of Ukraine.

In Section 3 “Alteration of the labour contract content by force of changing

the compulsory and additional conditions of the labour contract”, which consists of

five sub-sections, the analysis of abilities complex for the labour contract parties is

performed regarding the change in each of the contract condition, separated in the

research, such as: the alteration of labour function condition, the remuneration of

labour condition, the one of a place and routine of work, working place condition

and the one of employment terms, not related with the work performance.

The scientific novelty of the obtained results is determined by the fact that

the thesis is the first special comprehensive study, where the intensification and

adjustment of existed in the labour law theoretical developments on the nature and

types of labour contract alterations, which determine the change in the labour legal

relationships, but do not stop them, have been realized; also, on the basis of

analysis of the state of labour contract alterations legal regulation by the norms of

current and draft labour laws of Ukraine, actual proposals on the occasion of its

improvement have been formulated. As a result, a number of new science-based

regulations and conclusions nave been developed, the main of which are as follows:

For the first time: (1) in the context of social and legal essence of the labour

contract alterations, the concepts of labour contract alteration and labour contract

conditions alteration are conceptually demarcated; (2) the position is substantiated

that it is reasonable to supplement the Art.23Part 3 of Code of Labour Laws of

Ukraine to provide parties with the ability to prolong the contract currency on the

basis of the agreement without its discharge or transformation into the open-end

contract, if the reasons for the fixed-date labour contract celebration remain topical;

(3) the exhaustive list of legal grounds for the alterations in labour remuneration

conditions has been developed and it is proposed to be added to the Art. 22 Part 2

of Law of Ukraine “About the remuneration of labour”; (4) the terms of labour

contract are determined systematically, that are not related to the direct labour
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function realization, but make a direct influence on the employee’s interest in its

quality performance increase or the employer’s interest in the concrete employee;

there have been improved: (1) the scientific scholarship regarding the genesis

of alterations in labour contract legal regulation on the territory of the modern

Ukraine; (2) theoretical and legal characteristics of the social and legal essence and

role of the labour contract alterations; (3) the determination of the legal regulation

boundaries during the labour contract type alteration; (4) the definition of “the

labour function” concept, as well as boundaries and the state of legal regulation of

alterations at the labour contract conditions regarding the labour function;

there have been further developed: (1) the approaches to the classification of

the labour contract alterations types; (2) theoretical interpretation of the “working

place” and the “mode of operation” concepts, as well as the delineation of

boundaries of alterations of labour contract conditions concerning the employee’s

working place and the mode of operation in concordance with the current labour

laws; (3) theoretical and practical approaches to understanding the essence of «the

working place” concept; (4) the approaches to understanding of the labour contract

condition about working place; (5) the approaches to practical problem solving,

when the employee’s will in the process of labour contract alteration may be

reduced to the simple fiction; (6) proposals regarding the improvement of the

labour contract alterations legal regulation.

Theoretical and practical significance of the obtained results is that the

provisions, set forth in the thesis, can be used in a sequel in the research area, in the

law-making and law enforcement activities, as well as in the educational process.

Key words: labour contract alteration, alteration of labour contract

conditions, place of employment, remuneration of labour, working place, labour

function, legal regulation, employer, employee, labour legal relationship.
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ВСТУП

Актуальність теми. Сьогодні, опинившись у важких економічних

умовах, роботодавці, намагаючись уникнути стану неплатоспроможності та

зберегти конкурентність свого товару чи послуг, вдаються до заходів

зменшення витрат на трудовий ресурс. При цьому, розуміючи, що масове

скорочення чисельності персоналу не в повній мірі здатне вирішити нагальні

господарські проблеми підприємства, вони намагаються «оптимізувати»

найманих працівників, а саме: ставлять перед ними більший обсяг вимог за

меншу заробітну плату, змінюють їм режим роботи, переміщують на нове

робоче місце чи переводять на інше місце роботи – тобто змінюють

відповідні умови трудового договору.

І дійсно, зміни трудового договору є ефективним засобом швидкої

оптимізації трудових правовідносин відповідно до вимог часу та потреб

ринку праці в Україні. Водночас такі зміни, будучи своєрідним антикризовим

заходом, не повинні порушувати трудові права працівників, що значною

мірою залежить від того, наскільки якісно врегульовано питання змін

трудового договору в чинному законодавстві. Однак, на жаль, сучасна наука

трудового права поки що не мала в своєму арсеналі комплексного

спеціального дослідження щодо правового регулювання таких змін. Не було

проаналізовано сутності таких змін, досі не визначено повноцінно сукупності

видів таких змін (зазвичай під змінами трудового договору розуміють зміну

умов трудового договору, що суттєво звужує дане правове явище, залишаючи

поза межами правової уваги такі зміни як зміна форми чи зміна виду

трудового договору), хоча окремі дослідження щодо аналізу зміни певних

умов трудового договору все ж неодноразово мали місце на теренах науки

трудового права України.

Окремим питанням зміни трудового договору в тій чи іншій мірі вже

приділяли увагу у своїх дослідженнях Е.В. Бабенко, Ю.В. Баскакова,

А.Г. Бірюкова, Я.А. Богданюк, С.М. Булах, С.В. Венедіктов, О.В. Височина,
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С.В. Вишновецька, Н.Д. Гетьманцева, І.В. Зуб, М.І. Іншин, Ю.В. Кернякевич-

Танасійчук, В.Я. Киян, В.В. Марченко, А.Р. Мацюк, І.І. Митрофанов,

Н.М. Неумивайченко, І.М. Новак, Я.А. Одовічена, О.М. Олійник,

Т.В. Парпан, П.Д. Пилипенко, С.Л. Повзун, О.С. Прилипко, В.А. Прудніков,

В.Г. Ротань, А.О. Савченко, С.О. Сільченко, Я.В. Сімутіна, А.М. Соцький,

В.А. Усенко, Ф.А. Цесарський, О.В. Чорноус, В.І. Щербина, А.М. Юшко,

І.І. Яцкевич та інші українські вчені у галузі трудового права. Не

применшуючи вкладу названих науковців у дослідження проблеми правового

регулювання змін трудового договору, слід все ж наголосити на тому, що

комплексного системного вчення про зміни трудового договору в сучасній

науці трудового права наразі не існує. Саме на заповнення цієї прогалини і

спрямоване дане дисертаційне дослідження.

Враховуючи викладене вище, зазначимо, що безсумнівною видається

теоретична та практична актуальність обраного напрямку дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Стратегії розвитку

наукових досліджень Національної академії правових наук України на 2016–

2020 рр., схваленої постановою загальних зборів Національної академії

правових наук України від 3 березня 2016 року, а також у межах бюджетної

теми «Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства

ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня

2016 року по 31 грудня 2020 року.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження

полягає в тому, щоб на підставі комплексного аналізу існуючих теоретичних

розробок про сутність та види змін трудового договору, а також аналізу

положень національного чинного та проектного трудового законодавства, яке

регулює вказані зміни, поглибити, уточнити і викласти системно наукове

вчення про зміни трудового договору та внаслідок виокремлення та

вирішення існуючих сучасних проблем у правовому регулюванні таких змін
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сформулювати актуальні пропозиції щодо вдосконалення відповідних

законодавчих норм.

Для досягнення мети у роботі поставлені такі основні завдання:

– проаналізувати процес еволюції правового регулювання змін

трудового договору на території сучасної України;

– розкрити соціально-правову сутність змін трудового договору;

– визначити та охарактеризувати види змін трудового договору,

розмежувавши між собою поняття «зміни трудового договору» та «зміна

умов трудового договору»;

– здійснити аналіз правового регулювання зміни форми та виду

трудового договору;

– охарактеризувати та проаналізувати стан правового регулювання

зміни умови трудового договору про трудову функцію;

– здійснити аналіз та охарактеризувати правове регулювання зміни

умови про оплату праці;

– проаналізувати правове регулювання змін умов трудового договору

про місце роботи та режим роботи працівника;

– проаналізувати правове регулювання зміни умови про робоче місце

працівника;

– визначити, систематизувати та охарактеризувати додаткові умови

трудового договору, не пов’язані із виконанням роботи, та здійснити аналіз

стану правового регулювання цих змін;

– сформулювати пропозиції щодо вдосконалення національного

трудового законодавства в частині правового регулювання змін трудового

договору.

Об’єктом дослідження є трудові правовідносини, обумовлені змінами

трудового договору, які не призводять до їх припинення.

Предметом дослідження є правове регулювання змін трудового

договору.
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Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного

дослідження складає сукупність сучасних як загальних, так і спеціальних

теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ і процесів, котрі

мають місце в суспільстві. У межах історико-правового методу було

проаналізовано та здійснено систематизацію процесу еволюції правового

регулювання змін трудового договору на території сучасної України

(підрозділ 1.1). Порівняльний метод використовувався для вирішення ряду

проблем, зокрема: визначення правової природи та соціально-правової

сутності змін трудового договору загалом (підрозділ 1.2), а також

обов’язкових та окремих додаткових умов трудового договору (розділ 3),

розмежування понять «зміни трудового договору», «зміна умов трудового

договору» (підрозділ 2.1). Визначення особливостей правового регулювання

змін трудового договору (підрозділ 2.1), а також дослідження видів цих змін

(підрозділ 2.2) було здійснено за допомогою методів класифікації,

групування, системно-структурного та системно-функціонального. У процесі

формулювання наукових понять та при внесенні пропозицій щодо зміни та

доповнення законодавства України про працю використовувалися логіко-

юридичний метод та правила лінгвістики (підрозділ 1.2, розділ 3).

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що

дисертаційна робота є першим спеціальним комплексним дослідженням, в

якому здійснено уточнення та поглиблення наявних у науці трудового права

теоретичних розробок про сутність і види змін трудового договору, котрі

обумовлюють зміну трудових правовідносин, але не припиняють їх, а також

на підставі аналізу стану правового регулювання змін трудового договору

нормами чинного та проектного трудового законодавства України

сформульовано актуальні пропозиції з приводу його удосконалення. В

результаті розроблено низку нових науково-обґрунтованих теоретичних

положень і висновків, основними з яких є наступні:
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вперше:

– у контексті соціально-правової сутності змін трудового договору

концептуально розмежовано поняття «зміни трудового договору» та «зміна

умов трудового договору». Доведено, що поняття «зміни трудового

договору» за своїм змістом є ширшим за поняття «зміна умов трудового

договору» перш за все тому, що зміни договору включають зміну умов

договору, однак ними не обмежуються. Окрім того, вперше звернено увагу на

те, що зміни трудового договору – це не тільки зміна умов (тобто змісту

шляхом зміни умов) трудового договору, але й зміна форми трудового

договору, і, згідно із чинним законодавством, зміна виду трудового договору,

що у сукупності змістовно розширює сучасне розуміння змін трудового

договору та концептуально поглиблює їх сутність;

– обґрунтовано позицію, що право на продовження строкового

трудового договору шляхом зміни умови про строк його дії – це важлива

можливість сторін трудових правовідносин динамічно розвивати

правовідносини, учасниками яких вони є, забезпечуючи низку трудових та

соціальних гарантій працівників. У зв’язку із цим пропонується доповнити

ст. 23 КЗпП України ч. 3, якою передбачалась би можливість сторін на

підставі угоди продовжити дію договору без його припинення чи

трансформації у безстроковий договір, якщо причини укладення строкового

трудового договору залишаються актуальними;

– комплексно розкрито сучасний стан і проблеми правового

регулювання зміни умови про оплату праці та сформульовано ряд пропозицій

щодо удосконалення чинного законодавства про працю у відповідній частині.

Зокрема, вперше розроблено перелік легальних підстав зміни умови про

оплату праці, яким пропонується доповнити ч. 2 ст. 22 Закону України «Про

оплату праці»;

– системно визначено умови трудового договору, що не пов’язані із

безпосереднім виконанням трудової функції, але здійснюють прямий вплив

на заінтересованість працівника у підвищенні якості її виконання чи
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зацікавленість роботодавця у конкретному працівникові, зокрема виділено

умови соціального напрямку (два види: непривілейованого характеру та

привілейованого характеру) та умови гарантійного напрямку, котрі

розширюють та забезпечують законні інтереси роботодавця;

удосконалено:

– наукове знання щодо генезису правового регулювання змін трудового

договору на території сучасної України, в результаті чого систематизовано

цей процес у межах п’яти історичних етапів. На відміну від поширеної в

доктрині трудового права думки, що становлення змін трудового договору

пов’язане із появою трудового права, доведено, що вказані зміни мали місце

також і в епоху «дотрудового права», починаючи з періоду існування

України-Русі;

– теоретико-правову характеристику соціально-правової сутності та

значення змін трудового договору, яку пропонується розуміти в якості:

характерної ознаки договірних відносин у галузі трудового права; похідного

юридичного факту; модифікації первинної юридичної моделі трудових

правовідносин; уточненого джерела суб’єктивного права; особливої

факультативної стадії динамічного розвитку трудових правовідносин;

– визначення меж правового регулювання зміни виду трудового

договору, унаслідок чого встановлено, що чинне законодавство передбачає

зміну виду договору, відповідно до ч. 1 ст. 23 КЗпП України зміна виду

трудового договору може здійснюватися у наступних варіантах: безстроковий

трудовий договір трансформується у строковий, а строковий – у безстроковий

у пасивній чи активній формах;

– визначення терміна «трудова функція» та межі і стан правового

регулювання зміни умови трудового договору про трудову функцію.

Доведено, що правове регулювання зміни трудової функції в Україні

залежить від конкретного етапу динамічного руху (розвитку) трудової

функції у практичній площині, зокрема від таких етапів: визначення трудової

функції, її тимчасової чи постійної зміни;
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дістали подальшого розвитку:

– підходи до класифікації видів змін трудового договору, у зв’язку з

чим пропонується класифікувати ці види змін за критерієм суттєвості зміни,

яка обумовлена мірою обов’язковості чи факультативності умови трудового

договору, що змінюється, а також за критерієм джерела волі, котре

передбачає ініціювання процедури зміни трудового договору;

– теоретичне осмислення термінів «місце роботи» та «режим роботи», а

також окреслення меж змін умов трудового договору про місце роботи та

режим роботи працівника у відповідності до чинного законодавства про

працю. Доведено, що зміни умови про місце роботи працівника

окреслюються ушир (не виходячи за межі поняття «місцезнаходження

роботодавця») та углиб (не виходячи за межі, за якими починається

визначення поняття «простір», яке слід трактувати як «робоче місце»);

– теоретичні та практичні підходи до розуміння поняття «робоче

місце», яке пропонується розглядати у двох аспектах, а саме у межах понять

«стаціонарне робоче місце» та «нестабільне робоче місце»;

– підходи до розуміння умови про робоче місце як необов’язкової

умови трудового договору, що у випадках, коли конкретне робоче місце та

його характеристика для працівника чи його здоров’я має суттєве значення,

повинне визначатись у якості обов’язкової умови, у зв’язку із чим

пропонується доповнити КЗпП України ч. 1-1 ст. 21, а також ст. 32-1

«Переміщення працівника» відповідного змісту;

– підходи до вирішення практичної проблеми, коли воля працівника у

процесі змін трудового договору може зводитись до простої фікції.

Пропонується доповнити КУпАП ч.ч. 4-1 та 4-2 ст. 41, у яких передбачалась

би адміністративна відповідальність роботодавця за примус працівника до

змін трудового договору шляхом матеріального чи дисциплінарного впливу

або погрози застосування такого впливу;

– пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання змін

трудового договору.
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Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в

тому, що викладені у дисертаційному досліджені положення у подальшому

можуть бути використані:

у науково-дослідній сфері – для подальших теоретичних досліджень

зміни форми та змісту трудового договору у трудовому праві України;

у правотворчій діяльності – в процесі розробки законопроектів, які

містять положення щодо змін трудового договору;

у правозастосовній діяльності – для оптимізації реалізації процедури та

процесу змін трудового договору;

у навчальному процесі – під час підготовки методичних розробок,

підручників, а також навчальних посібників з курсів «Трудове право».

Апробація результатів дослідження. Викладені в роботі основні

теоретичні положення, висновки і пропозиції обговорювалися на кафедрі

трудового права та права соціального забезпечення Київського національного

університету імені Тараса Шевченка. Підсумки розробки досліджуваної у

дисертації проблематики, отримані узагальнення і висновки були

оприлюднені на науково-практичних конференціях: «Сучасні проблеми

трудового та пенсійного законодавства» (м. Харків, 27 листопада 2015 р.),

«Теорія і практика розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–11 березня

2016 р.).

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені у

8 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України та виданнях

іноземних держав, а також 2 тезах доповідей і наукових повідомлень на

вказаних наукових конференціях.
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РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ТРУДОВОГО

ДОГОВОРУ

1.1 Генезис правового регулювання змін трудового договору

На сьогоднішній день, через майже сто років після виникнення

трудового права та закріплення у ньому трудового договору, слід зазначити,

що питання змін цього договору досі є предметом наукових дискусій багатьох

вчених у галузі трудового права [див., напр.: 7, с. 112-116; 84, с. 42-49; 148;

170, с. 181-183; 241, с. 233-240; 281, с. 61-64; 306; 307, с. 1-15], що цілком

закономірно, враховуючи той факт, що норми трудового права, які регулюють

трудові відносини в Україні, концептуально сформульовані у радянський та

пострадянський періоди, однак сучасні підходи до розуміння праці, котрі

визначаються законами ринку, не можуть органічно співіснувати з більшістю

цих неринково орієнтованих норм трудового законодавства. Отже, достатнє

регулювання трудового договору та підстав, умов, процедури його змін

визначається адекватною відповідністю їх правової регламентації вимогам

часу, з одного боку, та концептуальним підходам законодавця й вчених у

галузі трудового права до розуміння балансу інтересів сторін трудового права

та збереження достатнього балансу інтересів цих сторін у разі змін договору, з

іншого боку, що в необхідній мірі підтверджує відома нам історія еволюції

правової регламентації змін трудового договору.

Приймаючи до уваги викладене, низку опублікованих праць з означеного

питання українських та зарубіжних вчених [див., напр.: 36; 39; 62; 115; 171;

175; 245; 246; 278; 290], а також, незважаючи на те, що зародження ідеї

регулювання змін трудового договору в сучасному сенсі відбулось лише на

початку ХХ ст., для кращого розуміння періоду зародження та розвитку

правового регулювання змін досліджуваного нами договору на території
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сучасної України можна розглянути цей період еволюції змін договору у

межах наступних етапів історії:

1) період існування України-Русі та князівств, що виникли після її

розпаду (період абсолютної влади хазяїна). На Русі питання з приводу найму

розглядались у переважно негативному аспекті та нерозривно пов’язувались із

подальшим холопством особи, яка наймалась хазяїном. Навіть вступ на службу

(в служіння), як зазначають вчені, був рівнозначним добровільному переходу в

холопство, «а сама думка про вступ на службу без втрати особистої свободи

прищеплювалася поступово» [245, с. 94]. Однак, на думку видатного

дореволюційного юриста Л.С. Таля, саме добровільний перехід у повне

холопство являв собою генезис договору особистого найму [257, с. 151]. Поряд

із цим, аналізуючи статус хазяїна відносно холопа, доходимо висновку, що

вести мову про можливість внесення у «трудовий договір» (ним вважалась, як

правило, усна угода про служіння) змін можна лише в контексті господаря-

наймача. І можливості таких змін були в повній мірі широкими: наймач міг

міняти на свій розсуд умови служби й перебіг особистого життя найнятого

(наймита) у тій частині й у такій мірі, в якій він забажає;

2) період перебування території сучасної України під владою

Московської держави та Російської імперії, який доцільно розглянути у межах

наступних етапів:

а) доба закріпачення та дії російського кріпосного права. Загарбницька

політика європейських країн щодо українських земель на рубежі середніх віків

спонукала українські князівства до змін встановлених економічних відносин,

що формувалися упродовж майже тисячі років. На землях, захоплених

Великим князівством Литовським, аграрна реформа польського короля і

великого князя литовського Сигізмунда ІІ Августа призвела до розширення

залежності селян від феодалів та «прикріплення» їх до землі. Як наслідок,

вільнонаймана праця поступово була замінена на повинність, регламентовану

законодавством та продиктовану приналежністю працівника до певного

залежного від феодалів класу суспільства [278, с. 14]. Не змінилось це питання
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і тоді, коли територія сучасної України перейшла під владу Московського

царства, що супроводжувалось активним закріпаченням селян.

З XVIII ст. у Російській імперії, багато в чому завдяки реалізації реформ

російського царя Петра I, спостерігається стрімкий розвиток великого

промислового виробництва, подальший розвиток якого цар не в повній мірі

вдало забезпечував за рахунок вільнонайманої та примусової праці. Проте

розвиток суспільних відносин з приводу праці в межах нових форм організації

суспільної праці зумовив зародження правового регулювання цих відносин,

зокрема як договірних відносин, чому сприяла боротьба за соціально-трудові

права майстрових людей, вільнонайманих працівників і кріпаків, а також

селян, які залучались на різні допоміжні роботи. Важливим досягненням цієї

боротьби стала поява в розглянуту епоху договорів про вільнонайману працю.

З цього приводу Ю.О. Алмаєва зазначає, що «прагнення наймодавців до чіткої

та якісної системи складання документації, що впорядковує відносини з

групами вільнонайманих людей, призвело до виникнення формуляра договору

про найм» [5, с. 225]. Однак, що ж стосується умов договорів особистого

найму та можливості зміни таких договорів у розглядуваному періоді історії,

то слід зазначити, що в XVIII ст., так само як і в XVII ст., хоча і в меншій мірі,

договір особистого найму був жилим та кабальним записом. Це говорить про

те, що він фактично   встановлював холопський стан того, кого наймав

господар-наймач [169, с. 397].

Початком правового регулювання зміни умов договору найму умовно

можна вважати 24 травня 1835 року, коли було видано «височайше

затверджену думку Державної Ради» «Про відносини між господарями

фабричних закладів і робочими людьми, які надходять на такі по найму» [152,

с. 447-448]. У пар. 2 Положення Рада заборонила працівникові «без згоди на це

хазяїна фабрики» залишати фабрику до закінчення договірного терміну, а

також заборонила вимагати від господаря «до того терміну будь-якої надбавки

відрядної плати понад умовної» [152, с. 447]. З цього випливає, що правове

регулювання змін «трудового договору» з 1835 року в Російській імперії було
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направлене, передусім, на захист інтересів роботодавця, а не працівника, і не

передбачало змін договору на принципі згоди сторін;

б) епоха розквіту промислового законодавства. Друга половина XIX ст.

стала для Російської імперії часом процесу масової розбудови промисловості,

що зумовило подальший розвиток законодавства, яким уточнялись відносини

між наймачем і особою, котра наймалася на роботу. Проте наголосимо на тому,

що відносини з приводу праці у досліджуваний період, незважаючи на

критичні зауваження з приводу цього дореволюційних вчених [див., напр.: 257,

с. 31; 302-304], врегульовувались у межах цивільного права. У зв’язку із цим

особа, що була найнята за договором особистого найму, фактично не володіла

трудовими правами, котрі на той час з’являлись у державах Західної Європи.

С.В. Вишновецька з цього приводу, зокрема, наголошує, що існуючі на той час

методи цивільного права, яким врегульовувались питання праці за договором

особистого найму, дозволяли роботодавцям «експлуатувати працівників у

такій мірі, яка мало чим відрізнялась від феодальних умов праці холопа» [43,

с. 58]. За таких умов правового регулювання відносин з приводу праці

договірні відносини щодо найму осіб російське дореволюційне законодавство

дозволяло змінювати лише після їх вичерпання (переходу у нові відносини з

приводу праці) чи з ініціативи роботодавця (однак лише у тих випадках, коли

ці дії наймача не заборонялись законодавством).

Певною мірою правове регулювання змін договору особистого найму

змінювалось з 1913 року, коли фабричне законодавство, що являло собою на

той час найбільш розвинену частину законодавства про найману працю,

почало поступово застосовуватись за межами промисловості, а саме у

результаті прийняття у 1913 році Статуту про промислову працю [282]. У

ст. 42 Статуту 1913 року зазначалось, що наймання робітників на фабрично-

заводських, гірських і гірничозаводських підприємствах (за винятком окремих

робіт) відбувається на підставі загальних постанов про особистий найм. Між

тим, у разі найму особи на невизначений строк, кожна з договірних сторін

могла відмовитися від договору, попередивши іншу сторону про свій намір за
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два тижні. Однак  відповідно до ст. 53 Статуту 1913 року перед закінченням

строкового договору, укладеного з робочими, найнятими на невизначений

термін, наймачу заборонялось «знижувати заробітну плату найманих осіб

встановленням нових підстав для її обчислення, скороченням числа робочих

днів на тиждень або кількості робочих годин на добу, зміною правил урочної

роботи тощо». В означеній статті законодавець також встановив баланс між

зобов’язаннями щодо незмінюваності «трудового договору», заборонивши так

само і робітникам до закінчення договору вимагати будь-яких змін в його

умовах.

Загалом, аналізуючи Статут про промислову працю, можна дійти

висновку, що з 1913 року, як і раніше, законодавцем заборонялося вносити

зміни до договору особистого найму (хоча Статут такі зміни взагалі майже

повністю виключив), за винятком випадків, коли відповідні умови потребують

уточнення. Поряд із цим, наголосимо, що зазначеним нормативно-правовим

актом правовий статус найманої особи в частині змін договору особистого

найму був суттєво зрівняний з наймачем, тобто змінювати договір не могла не

лише наймана особа, але й та особа, що її наймала. Це було обумовлено тим,

що у результаті таких змін наймач міг погіршити становище найманої особи.

Тому у документі встановлювалась норма, відповідно до якої наймана особа та

наймач повинні виконувати умови договору про особистий найм до моменту

спливу його строку, якщо його не буде розірвано достроково (наприклад, коли

наймана особа грубо порушувала встановлену дисципліну праці);

3) період проголошення Україною незалежності після повалення

Російської імперії та окупації сучасних українських земель Червоною армією.

З початку Української революції Центральна Рада була зв’язана угодами з

Тимчасовим урядом Росії у сфері соціально-економічного устрою. Відповідно,

вона  жодним чином не впливала на врегулювання трудових відносин. Лише

після більшовицького перевороту 1917 року були створені передумови для

досягнення автономії України та побудови національного законодавства про

працю [40, с. 66]. Однак у зв’язку з тим, що російськими більшовиками був
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обраний курс на окупацію нашої держави, Центральна Рада змушена була

приділяти більше уваги не формуванню трудового законодавства, а захисту

суверенності УНР. Хоча, як зазначає О.М. Олійник, в уряді та в органах праці

УНР на стадії  розробки знаходився цілий ряд законопроектів, які мали

охопити весь спектр трудових відносин [157, с. 40], серед іншого,

законопроект «Про трудовий договір».

Не було здійснено дій щодо правового регулювання змін трудового

договору українським законодавством також і гетьманом Павлом

Скоропадським та  Директорією УНР. Між тим, у той час, коли російські

солдати Червоної армії захоплювали територію України, в самій Росії

більшовицькою владою почало впроваджуватись соціалістичне законодавство,

яке не було закономірним продовженням дореволюційного промислового

права (з цього приводу вчені зазначають, що законодавче закріплення подібних

дореволюційним положенням та інститутам окремих норм, інститутів

законодавства про працю радянського періоду розвитку не дозволяє говорити

про спадкоємність в концепції розвитку правових систем у цілому [247, с. 162])

та виражалось, з одного боку, пом’якшенням становища працівника

(проголошення восьмигодинного робочого дня, скорочення робочого дня при

роботі у нічний час, закріплювався порядок понаднормових робіт, перерви в

роботі, щотижневий відпочинок і відпочинок у святкові дні, час щорічних

відпусток тощо [156, с. 132]), а з іншого – фактичним закріпленням

працівників за новим господарем – більшовицькою владою, заперечуючи

договірний характер залучення до праці як «буржуазний пережиток» [175,

с. 98]. У цей період часу, який ввійшов в історію як «воєнний комунізм», був

розроблений та прийнятий 05 вересня 1918 року Кодекс законів про працю

РСФРР [108], відповідно до якого «саме в цей час трудові відносини

починають втрачати свій договірний характер і підлягають централізованому

регулюванню» [98, с. 62]. Головною особливістю трудового права того часу

стало зникнення понять «наймання робочої сили» і «наймана праця» [46, с. 31].

Це, передусім, було пов’язане з прийняттям вказаного Кодексу, що
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закріплював загальну трудову повинність, яка забезпечувалась за допомогою

засобів державного примусу [163, с. 223]. Більшовицьке переосмислення

найму праці таким чином зумовило правовий порядок, в якому трудові

відносини стихійно відносились до сфери публічно-правового регулювання,

тобто «теоретичне обґрунтування публічно-правового регулювання трудових

відносин базувалось на запереченні найманого характеру праці, оскільки

наймані відносини ототожнювались з експлуататорськими» [54, с. 38].

Безперечно, більша частина норм Кодексу була, дійсно, прогресивною

(хоча переважно декларативною [98, с. 62]) як для того часу, однак погодимось

із Л.А. Губжоковою, котра підкреслює, що важливого значення для правового

регулювання праці цей КЗпП не мав у зв’язку з іноземною військовою

інтервенцією, громадянською війною, економічною розрухою в країні та

іншими обставинами. У цей період Кодекс практично не діяв, окрім тієї

частини, що передбачала трудову повинність [61, с. 27].

Викладені міркування та висновки про експлуататорську сутність

Кодексу поширюються і на норми про зміни трудового договору. Яскравим

прикладом цьому є передбачені тодішнім законодавцем правила переведення

працівника. Так, у ст. 40 КЗпП РСФРР закріплювалось, що «переведення

трудящих на всіх підприємствах, установах та господарствах, які

використовують чужу працю за винагороду, може відбуватися лише в

інтересах справи й на підставі постанови органу виконавчої влади». Це

правило не поширювалось на випадки роботи у приватних осіб, які

використовували чужу працю за винагороду, якщо праця застосовувалася в

таких формах: організоване співробітництво; надання індивідуальних

особистих послуг; виконання окремої певної роботи. Переведення працівника

на іншу роботу в межах підприємства, установи або господарства, де він

працює, мало проводитись за постановою органів управління підприємством,

установою чи господарства, де трудящий працює (ст. 41), а переведення, що

супроводжується переміщенням працівника в іншу установу, на підприємство

чи господарство, розташоване в тій же чи іншій місцевості, проводиться
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відповідним органом управління з відома відділу розподілу робочої сили

(ст. 42). При цьому відповідно до ст. 45 Кодексу «для виконання термінових

суспільно необхідних робіт, якщо не знаходиться достатньої кількості осіб, які

бажають добровільно ці роботи виконувати, обласний відділ праці за угодою з

відповідним професійним об’єднанням, на підставі затвердження Народного

комісаріату праці може постановити ухвалу про переведення цілої групи

трудящих з організації, де вони працюють, в іншу організацію, розташовану в

тій же або в іншій місцевості».

З цього вбачається, що, на відміну від дореволюційного законодавства,

законодавство про працю, розроблене більшовиками, передбачало можливості

змін трудового договору, однак їх могла вносити лише держава, а працівник

мав лише право оспорювати у держави ці зміни (зокрема зміни договору у

частині переведення та переміщення за КЗпП РСФРР ґрунтувались на

примусовому порядку їх здійснення [23, с. 402]). Більше того, в рамках

передбачуваної Кодексом трудової повинності працівники фактично були

закріпачені. Приймаючи до уваги історичні події 1918 року та умови, в яких

затверджувався означений документ, можемо припустити, що він приймався,

перш за все, саме задля трудової експлуатації громадян;

4) період перебування України у складі колишнього СРСР. Після

віднесення трудових відносин до сфери публічно-правового регулювання, що

передбачало можливість змін договору, але з ініціативи держави, в 20-х роках

ХХ ст. трудовий договір законодавчо ще не відокремлювався від суміжних

цивільно-правових договорів (наприклад, договір підряду відносився до

трудових договорів) [280, с. 158], а в теорії права трудовий договір вважали

галузево приналежним до цивільного права також і в 30-х роках ХХ ст. [162,

с. 16]. Утім зазначені погляди поступово змінювались, так само як і позиція

законодавця з приводу можливостей зміни цього договору, головним чином, у

рамках таких історичних етапів:

а) етап становлення радянської держави та соціалізму в СРСР. Період

становлення СРСР супроводжувався активною нормотворчою діяльністю
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радянських органів влади. Так, у 1922 році у радянських республіках було

прийнято нові кодекси законів про працю, зокрема і в Радянській Україні

(15 листопада 1922 року) [109]. Зауважимо, що цей Кодекс характеризувався

низкою принципових відмінностей від попереднього: у новому

кодифікованому актіі про працю отримала розвиток договірна практика, а

залучення осіб до праці передбачало договірну форму такого залучення [15, с.

30]. Оцінюючи цей законодавчий акт, О.І. Кисельова та А.В. Семенова

вказують, що КЗпП УСРР 1922 року мав ще більш прогресивний характер у

порівняні як з попереднім КЗпП РСФРР, так і з іншими законами про працю,

що діяли в Європі на той час. Так, у зазначеному законі «не встановлювалися

чіткі межі заробітної плати, робочого часу чи часу відпочинку,

встановлювалися лише межі, які учасники трудових відносин не могли

порушувати. Ці межі мали забезпечувати задоволення інтересів як робітників,

так і їхніх роботодавців» [98, с. 62].

У Кодексі 1922 року законодавець уперше виділив главу, яка

присвячувалася трудовому договору [154, с. 34]. Зокрема КЗпП УСРР

1922 року визначав трудовий договір як «угоду двох або більше осіб, за якою

одна сторона (той, хто наймається) надає свою робочу силу іншій стороні

(наймачеві) за винагороду». Також у загальній частині Кодексу передбачалось,

що всі договори та угоди про працю, що погіршують умови праці порівняно з

постановами цього Кодексу, вважаються недійсними. Трудовий договір за

нормами КЗпП УСРР 1922 року міг укладатись як за відсутності колективного

договору, так і за його наявності. У будь-якому випадку законодавець закріпив

правило, в силу якого умови трудового договору належить визначати у

кожному конкретному випадку за згодою сторін. Звернімо увагу на те, що

особа, яка за договором є стороною відносин, що наймається на роботу, в

подальшому не могла без згоди наймача доручати виконання своєї роботи

іншій особі. Таким чином, законодавець дозволив тимчасову зміну виконання

умов договору в такій важливій частині як умова про особу, що виконує

трудову функцію, що була на неї покладена, за згодою сторін договору. Разом з
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тим, Кодекс прямо забороняв наймачеві вимагати від особи, яку було найнято

на роботу, виконання діяльності, що не належить до роду діяльності, для якої

остання була найнята, а також вимагати виконання роботи, що пов’язана з

явною небезпекою для життя, або ж такої роботи, що не відповідає законам

про працю.

Що стосується норм КЗпП УСРР 1922 року, якими безпосередньо

регулювалися питання змін трудового договору, то слід звернути увагу на те,

що нормами цього законодавчого акта вже передбачалося наступне: наймачеві

надавалося право перевести працівника на іншу роботу, що відповідає його

кваліфікації, якщо на підприємстві тимчасово немає роботи, «для якої був

запрошений трудящий»; особа, яку найняли, має право відмовитися від такого

переведення, в результаті чого наймач міг звільнити найману особу з видачею

вихідної допомоги; особі, котру було найнято на роботу, наймач міг доручити

роботу іншого роду, навіть таку, що не відповідає її кваліфікації, у виняткових

випадках, «коли це необхідно для запобігання загрозливої небезпеки»; у

випадках переведення працівника або ж у разі доручення йому роботи іншого

роду, його заробітна плата не могла бути зменшена наймачем, однак, «якщо

тимчасова робота оплачується вище, ніж та, на яку запрошена найнята особа,

то оплата проводиться по вищій ставці»; переведення особи, яку найняли, з

одного підприємства на інше або переміщення з однієї місцевості в іншу, хоча

б і разом з підприємством чи установою, «може здійснюватись лише за згодою

робітника чи службовця» з урахуванням того, що за відсутності такої трудовий

договір може бути розірваний кожною із сторін.

Разом з тим погодимось, що значення трудового договору радянським

законодавцем досліджуваної доби зводилось лише до волевиявлення сторін, а

«проголошення встановлення умов праці в трудовому договорі було лише

декларацією». Зазначену функцію щодо встановлення умов праці виконували

колективний договір та централізоване законодавство, «оскільки радянське

трудове право міцно базувалось на позиції публічно-правового регулювання»

[54, с. 39].
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Звернімо також увагу на те, що в подальшому означений підхід

законодавця того часу до розуміння трудового договору, викладений у нормах

КЗпП УСРР 1922 року, був гостро розкритикований радянськими юристами.

Так, М.Г. Александров наголошував на неприпустимості законодавчого

використання таких буржуазних термінів як «той, хто наймається» та

«наймач». Свою позицію теоретик обґрунтовував тим, що в СРСР немає та не

може бути поділ суспільства на продавців та покупців робочої сили, а,

відповідно, цей поділ не може використовуватись законодавцем й у зазначеній

нормі Кодексу [3, с. 145]. Гостра критика «ідеологічних юристів», що

впроваджували в юриспруденцію комуністичну ідеологію, та згортання НЕПу

[99, с. 51], колективізація та Голодомор українського народу [56, с. 166-172],

воєнний стан під час Другої світової війни [48, с. 255] та післявоєнні кризові

явища врешті призвели до низки змін у КЗпП УСРР 1922 року. З цього

приводу С.В. Венедіктов зазначав, що законодавство про працю, сформоване

1922 року, в подальші роки зазнало численних змін, «що ознаменували

зворотній перехід до централізованого регулювання відносин у сфері праці без

елементів договірної регламентації». У цей період, зокрема, було встановлено

кримінальну відповідальність за порушення працівниками своїх трудових

обов’язків, а також введено заборону на звільнення за власним бажанням.

Зазначені обмеження трудових прав діяли з 1940 року по 1956 рік, «хоча і в

більш пізній період існування радянського трудового права існували певні

суворі імперативи в правовому регулюванні трудових відносин» [39, с. 19];

б) етап так званого «розвинутого соціалізму». Перехід колишнього

СРСР до т.зв. «розвинутого соціалізму» супроводжувався активною зміною

законодавства, зокрема і щодо праці. Так, 15 липня 1970 року Верховною

Радою СРСР було прийнято Основи законодавства Союзу СРСР і союзних

республік про працю [158], у результаті чого в союзних республіках, зокрема і

в Україні, було затверджено новий Кодекс законів про працю. В Радянській

Україні Кодекс [107] набув чинності  01 липня 1972 року відповідно до Закону

Верховної Ради УРСР від 10 грудня 1971 року. Хоча норми КЗпП УРСР
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практично дублювали та конкретизували норми Основ, проте в значно

більшому обсязі поліпшували правове становище працівника [67, c. 27; 154,

с. 35], передбачаючи, зокрема, нові юридичні гарантії прав робітників і

службовців [22, с. 117], хоча зміна умов договору, встановлених

законодавством про працю, за згодою сторін не допускалася.

Н.Д. Гетьманцева, досліджуючи цей період історії, зазначала, що з кінця

1970-х років правове регулювання праці здійснюється фактично тільки

нормативним шляхом, відбувається жорстка регламентація прав і обов’язків

сторін за трудовим договором. Трудовий договір у науці трудового права

розглядається як юридичний факт, що породжує трудові правовідносини, а

зміст трудового договору зводиться, як правило, до необхідних умов [54, с. 40].

Поряд з цим слід погодитись із А.Г. Бірюковою, котра зауважувала, що

протягом 70-80-х років XX ст. до трудового законодавства було внесено зміни,

які то зміцнювали трудову дисципліну, обумовлену наступом командно-

адміністративного режиму, то, навпаки, відображали послаблення останнього

й розширення кола прав і гарантій працівникам [21, с. 70]. Однак, на чому

важливо акцентувати увагу в межах нашого дослідження, можливість зміни

трудового договору за угодою сторін у цьому періоді історії так і не були

санкціоновані державою;

5) період відновлення незалежності України та боротьба за її збереження.

З прийняттям Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет

України [189] та відновленням Україною незалежності в нашій державі, що

мала на меті стати правовою, 20 березня 1991 року було прийнято Закон УРСР

«Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української

РСР при переході республіки до ринкової економіки» [182], а 24 грудня 1999

року – Закон України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю

України» [181], норми яких сукупно трансформували радянські норми про

працю у частині договірних відносин та трудового договору до

демократичних. Так, наприклад, Законом України «Про внесення змін до

Кодексу законів про працю України» в новій (діючій на сьогоднішній день)
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редакції були викладені такі важливі норми про зміни договору: заборона

вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором; переведення

на іншу роботу та зміна істотних умов праці (частково редагувалась у 1999

році); тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену

трудовим договором; тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою.

Відтак основними досягненнями досліджуваного періоду є те, що зміни

до КЗпП України після 1991 року були спрямовані на обмеження

централізованого впливу на регулювання трудових правовідносин та

розширення можливостей щодо зміни таких відносин через зміни трудового

договору. І наразі держава відмовляється від домінуючої ролі в регулюванні

трудових відносин, обмежуючись тим, що встановлює мінімум гарантій, який

повинен надаватись усім і не може бути знижений жодним роботодавцем. І тут

основним, вихідним пунктом, як зазначають Н.Д. Гетьманцева та Я.А.

Одовічена, повинно стати індивідуально-договірне регулювання, в основу

якого покладено трудовий договір [54, с. 38; 154, с. 36]. Власне, на вирішення

проблеми цього балансу спрямовується і реформа трудового законодавства

України, що триває й по сьогоднішній день.

Поряд з цим погодимось із О.І. Кисельовою, яка звертає увагу на те, що

основною проблемою в питанні розробки нового трудового законодавства є

формування власне нової концепції трудового права. «Адже сучасне трудове

право і трудове законодавство все ще несуть на собі відбиток марксистської

ідеології, яка панувала в радянські часи й суттєво вплинула на формування

законодавства в СРСР», – стверджує науковець. Про це свідчить, зокрема,

перша стаття чинного Кодексу законів про працю України [98, с. 64]. Однак у

контексті порушеного питання, безумовно, слід враховувати, що трудові

правовідносини в ХХІ ст. та правове регулювання трудового договору

постійно ускладнюються розвитком цих відносин. Цей фактор потрібно мати

на увазі законодавцеві, проводячи подальше врегулювання змін трудового

договору, зокрема, впорядковуючи гібридні трудові договори та

правовідносини у межах аутстафінгу й аутсорсингу.
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Отже, підводячи підсумок викладеному, наголосимо на тому, що правове

регулювання змін трудового договору на території сучасної України

поділяється на такі історичні етапи: 1) період існування України-Русі та

князівств, що виникли після її розпаду (період абсолютної влади наймача-

хазяїна, котра передбачала можливість змінювати усну угоду про найм, як

правило, без врахування думки про ці зміни особи, що наймалася до нього);

2) період перебування території сучасної України під владою Московської

держави та Російської імперії (поділяється на такі підетапи: доба закріпачення

та російського кріпосного права; епоха розквіту промислового законодавства);

3) період проголошення Україною незалежності після повалення Російської

імперії та окупації сучасних українських земель «Червоною армією» (у цей

період не зверталась увага на правове регулювання змін трудового договору,

хоча у роки існування УНР фрагментарно робились спроби розробити

законопроекти, котрими врегульовувалось питання змін трудового договору);

4) період перебування України у складі колишнього СРСР (у різні періоди

становлення СРСР правове регулювання змін трудового договору постійно

видозмінювалось, проте в будь-якому разі не передбачало можливості змін

цього договору за ініціативою працівника); 5) період відновлення незалежності

України та боротьби за її збереження (становлення сучасного законодавства

про працю та розробка нового трудового законодавства, котрими

модифікуються норми, що врегульовують зміни трудового договору).

1.2 Поняття та соціально-правове значення змін трудового договору

Загальновідомо, що трудові відносини є суспільними відносинами, які

постійно розвиваються [118, с. 53]. Хоча ці відносини характеризуються

стабільністю та визначеністю трудових прав і обов’язків їх суб’єктів, проте за

своєю природою вони динамічні [241, с. 233], оскільки є триваючими та

такими, у динамічному розвитку яких зацікавлені сторони цих відносин (а,

відповідно, також і в їх оперативній зміні). Тому змінюваність трудового
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договору – це об’єктивна реакція сторін трудових відносин (чи однієї із сторін)

на суттєву змінюваність умов, в яких здійснюються відповідні відносини, що,

як правило, не можуть в подальшому реалізуватися таким чином, як це було до

зміни відповідних умов.

В.А. Усенко з цього приводу, зокрема, зауважує, що іноді трапляються

обставини як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, «коли виникає

необхідність змінити трудову функцію, місце роботи, інші істотні умови

трудового договору. Це базується передусім на праві роботодавця керувати

процесом праці та вдосконалювати його відповідним чином» [281, с. 62]. У

спеціальних наукових дослідженнях з означеного питання вченими у галузі

трудового права вказується, що на динаміку трудових договорів можуть

впливати як зовнішні щодо договору обставини (зміни в економіці, оновлення

в нормах права та багато інших чинників), так і внутрішні щодо договору

чинники (зміна суті волі сторін взаємно чи окремо у зв’язку з різного роду

причинами, зокрема в результаті: підвищення рівня освіти працівника чи

усвідомлення економічної недоцільності; вагітності працівника тощо) [30,

с. 12]. Проте в будь-якому випадку усі зміни в трудовому договорі, а саме

порядок їх здійснення, має врегульовуватись трудовим законодавством,

оскільки правова регламентація процесу трудової діяльності сприяє захисту

трудових прав та інтересів сторін трудового договору, а дотримання

працівником та роботодавцем норм закону «унеможливлює виникнення

неврегульованих розбіжностей, тобто трудових спорів» [170, с. 181].

Змінюваність трудового договору повинна бути адекватною змінюваності

зазначених умов та має відповідати вимогам трудового законодавства,

уникаючи будь-яких зловживань, щонайперше з боку роботодавця як тієї

сторони цих правовідносин, у якої є достатня влада для здійснення суттєвих

порушень трудових прав працівника.

З урахуванням цього звернімо увагу на те, що законодавець у ст. 31

КЗпП України забороняє роботодавцю вимагати від працівника виконання

роботи, що не обумовлена трудовим договором. Проте економічна доцільність
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цього в умовах сукупності агресивних економічних кризових явищ на

сучасному ринку праці зумовлює те, щоби роботодавці, бажаючи зберегти свій

товар чи послугу й далі конкурентними, змушували найманих працівників до

виконання більшого кола трудових обов’язків чи до виконання таких

обов’язків у вихідні для працівника дні (чи у позаробочий час), хоча таке не

передбачається умовами трудового договору. Таким чином, роботодавці,

переслідуючи мету підвищення коефіцієнту корисної діяльності працівників,

досить часто вдаються до експлуатації цих працівників, а працівники, в свою

чергу, погоджуються на фактичні зміни трудового договору (без внесення

відповідних змін до договору, оскільки такі зміни вважались би

протиправними), намагаючись зберегти роботу.

З цього приводу провідні вчені у галузі трудового права М.І. Іншин,

А.Р. Мацюк, А.М. Соцький та В.І. Щербина наголошують, що зміни трудового

договору, навіть тоді, коли вони здійснюються формально за згодою сторін,

«почасти є фікцією, яка прикриває владу роботодавця і його можливості

нав’язати працівникові свої умови». Більше того, звертають увагу на те, що «у

більшості випадків роботодавець отримує згоду працівника, навіть якщо вона є

вимушеною» [88, с. 890]. При цьому в доктрині трудового права основними

проблемами, що зумовлюють на практиці вказані порушення та формалізацію

трудового договору називають, як правило, економічні кризові чинники та

недосконалість забезпечення трудових прав працівників. Частково погодимось

із І.І. Яцкевичем, котрий наголошує на тому, що через відсутність в Україні

ефективного та дієвого ринку праці, належної моделі зайнятості та

працевлаштування, сучасного законодавства трудовий договір відіграє,

переважно, формально-декларативну роль [299, с. 1]. Проте формалізація

трудового договору не є обов’язковим результатом економічних криз (на

ринках праці багатьох соціальних та правових держав, зокрема, в період

останньої світової економічної кризи 2008 року, трудовий договір не був

формалізований), тому що зазначене ставлення багатьох роботодавців до

трудового договору на українському ринку праці спостерігалось і до криз, що
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мають місце в сучасній Україні. Тому, перш за все, формалізація трудового

договору є наслідком відповідної ментальності, низької правової культури та

правосвідомості учасників ринку праці. Безперечно, така модель мислення

роботодавців призводить не лише до порушень ними трудових прав

працівників, але й до невиправданих звільнень, у результаті яких в умовах

сьогочасної кризи на ринку праці, працівники залишаються на тривалий час

без основного джерела доходу, що є особливо негативним для стану

забезпечення національної безпеки нашої держави у зв’язку із високою

залежністю його від зубожіння населення та його криміналізації [55,

с. 38-49], що, у свою чергу, загострює соціальні конфлікти, зменшує

інвестиційну привабливість держави тощо.

Зазначене питання має стати однією з пріоритетних проблем, яку

повинна вирішити триваюча по сьогоднішній день реформа трудового

законодавства в нашій державі. Це пояснюється наступним: якщо роль

трудового договору на ринку праці є безумовною та визначальною для

конкретних трудових правовідносин, то формалізація цього договору завдає

шкоди як предмету цього договору (таким виступає процес праці [2, с. 16]), так

і реальному правовому становищу сторін цих правовідносин, а особливо

працівнику, захищеність якого в цих правовідносинах не може бути

формалізованою.

Поряд із цим слід звернути увагу на те, що в доктрині трудового права і

наразі не існує єдиного підходу до визначення поняття «зміни трудового

договору», хоча вченими у галузі права, як правило, використовується

цивілістичний підхід до його  трактування. Цивілістичний підхід дозволяє

тлумачити категорію «зміни договору» як зміну певних умов договору, у

результаті чого «зобов’язання, що виникло з нього, не припиняється, а

продовжує діяти». Так, «відбувається лише заміна певних умов договору щодо

предмета, місця та строків виконання договору тощо» [74, с. 24]. Зважаючи на

цей підхід, значна частина вчених у галузі трудового права пояснює зміни

трудового договору у суб’єктивному аспекті (відповідні дії сторін трудового
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договору, що спрямовуються на трансформацію відповідних трудових прав і

обов’язків) чи інакше – як юридичний факт, описуючи його фактичну сторону

(фактичний прояв у правовій площині). К.Ю. Мельник, зокрема, вказує на те,

що зміни трудового договору – це перехід, перетворення однієї або декількох

істотних умов цього договору у змістовно іншу (інші) за ініціативою

працівника, роботодавця або третіх осіб [138, c. 246; 141, с. 176], а К.М. Гусов,

В.М. Толкунова та А.В. Петрушкіна, наприклад, викладають цю саму позицію

у спрощеному формулюванні, вважаючи, що зміни трудового договору – це

зміна одного або декількох визначених сторонами умов цього договору [63,

с. 211; 165, с. 114]. Дещо уточнююче викладає розуміння змін трудового

договору Е.В. Бабенко, доповнюючи вказане формулювання вказівкою на те,

що вказані зміни договору є переглядом певних умов договору за умови

залишення правочину у силі [10, с. 14].

Розуміння змін трудового договору як юридичного факту та опису

фактичної сторони цього факту, на нашу думку, в необхідній мірі дозволяє

зрозуміти їх сутність. Більш вузький підхід до визначення досліджуваного

поняття у межах зазначеного підходу був використаний, наприклад,

Є.Б. Хохловим, на думку якого, зміни трудового договору – це зміна змісту

трудового договору (новація трудового договору, тобто «постійна або

тимчасова зміна певними сторонами умов трудового договору»), окремим

випадком якого є переведення на іншу роботу (є зміною істотних умов праці

працівника, визначених трудовим договором); зміна власника майна

організації (в цьому випадку відбувається новація однієї із сторін трудового

договору – роботодавця, шляхом зміни форми або виду власності, на якій

ґрунтується діяльність роботодавця як суб’єкта права); зміна підвідомчості

організації, її реорганізація; відсторонення від роботи (при відстороненні від

роботи припиняється або ж зупиняється дія умов трудового договору, перш за

все працівник позбавляється можливості виконувати обумовлену договором

трудову функцію) [289, с. 23-25]. Однак погодитися з цим визначенням

поняття «зміни трудового договору», сформульованим Є.Б. Хохловим через
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перерахування видів прояву змін договору, не можна повною мірою. Наша

позиція пояснюється тим, що у разі відсторонення працівника від посади не

провадиться зміна трудового договору, не виконуються передбачені для зміни

трудового договору законодавством вимоги. Відзначимо, що у разі

відсторонення працівника від посади здійснюється лише тимчасова зміна

реалізації договору, але не самого договору. Ця зміна реалізації не впливає на

характер трудової функції працівника або рівень його заробітної плати.

Інший підхід використовує, наприклад, Т.А. Нестерова, яка вважає, що

зміни трудового договору – це «стадія в розвитку трудових відносин, яка

найбільшою мірою відображає потребу в мобільності трудових ресурсів, що, в

свою чергу, є умовою прогресу у виробництві» [147, с. 37]. С.В. Синенко, у

свою чергу, аналізуючи зміни трудового договору, наголошує, що такі зміни

можна розглядати, по-перше, як укладання нового трудового договору,

по-друге, як модифікацію колишнього трудового договору, який був для

працівника і роботодавця підставою для виникнення трудових правовідносин,

і, по-третє, як нову домовленість, що відрізняється від попереднього трудового

договору та називається переведенням і є підставою для виникнення нових

трудових правовідносин [238, с. 94]. Незважаючи на багатоваріативність

викладених інтерпретацій, вказані розуміння змін є розкриттям характеру

відповідного юридичного факту через характеристику нової угоди. Проте

погодитись із вказаним розумінням змін трудового договору не можна в повній

мірі, зокрема, виходячи з того, що поняття «переведення» не є тотожним

терміну «зміни трудового договору». Так, наприклад, А.М. Юшко при розгляді

питання про зміну умов трудового договору називає наступні явища: зміну

істотних умов праці; переміщення на інше робоче місце; переведення на іншу

роботу, під яким він розуміє зміну місця роботи (підприємства або його

відокремленого підрозділу, розміщеного в певній місцевості (населеному

пункті) й наділеного трудовою правосуб’єктністю, або місцевості, хоча й разом

з підприємством, з яким укладено трудовий договір). Окрім того, під

переведенням науковець  має на увазі зміну трудової функції (доручення
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працівникові роботи, що не відповідає його спеціальності, кваліфікації, посаді,

зумовленій при укладенні трудового договору, або покладення на нього

завдань та обов’язків, не передбачених посадовою інструкцією, хоча й у межах

тієї ж спеціальності) [305, с. 8].

Загалом слід зауважити, що різні підходи до визначення змін трудового

договору пов’язані із наявністю низки підходів до визначення самого

трудового договору. Вважаємо, що ці підходи у тій частині, коли вони не

суперечать правовій природі цього юридичного факту, збагачують його

теоретичне осмислення, а не шкодять такому. Відтак, зміни трудового

договору можна розглядати як:

1) характерну ознаку договірних відносин у галузі трудового права.

Фактично кожен приватноправовий договір може змінюватись, оскільки,

умови, в яких існують сторони договірних відносин та в яких вони укладали

договір, є змінними. У тому разі, коли зміни умов є кардинальними, такими,

що зумовлюють у сторін договору втрату інтересу до договору і відповідних

відносин, цей договір за угодою сторін може бути припинений. Однак, коли із

зміною умов інтерес у цих правовідносинах у сторін залишається, сам договір

в допустимій мірі може бути змінений без розірвання такого. Між тим, саме

допустимість (за наявності законних підстав), визначеність (лише в тій мірі, в

якій це дозволено законодавством, а саме законодавством про працю)

змінюваності трудового договору, його стримана гнучкість є особливою

ознакою трудових правовідносин, що відмежовує ці відносини від інших

приватних правовідносин;

2) похідний юридичний факт, що може мати місце лише за наявності

базового юридичного факту, котрий породжує трудові правовідносини, не

припиняючи відповідний правовий стан сторін цих правовідносин, що був

зумовлений первинним юридичним фактом;

3) модифікацію первинної юридичної моделі трудових правовідносин.

Будучи похідним юридичним фактом, що змінює окремі умови первинного

юридичного факту (зокрема місце роботи, робоче місце, розмір оплати праці
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тощо), не змінюючи наявність трудових правовідносин (не припиняючи їх),

зміни трудового договору також є модифікацією первинної юридичної моделі

трудових правовідносин, що встановлювались трудовим договором до його

зміни;

4) уточнене джерело суб’єктивного права. Зважаючи на те, що зміни

трудового договору є похідним юридичним фактом, обумовленим зміною

певних умов, що можуть розглядатись в якості законних підстав для змін

трудового договору, а, відповідно, також є модифікацією первинної юридичної

моделі трудових правовідносин, доходимо висновку, що ця модель також може

змінювати суб’єктивні права сторін трудового договору, тобто виступати

уточненим джерелом таких прав сторін договору;

5) особливу факультативну [69, с. 110] стадію перебігу (динаміку)

трудових правовідносин, що постійно розвиваються, котра пов’язується із

зміною однієї чи декількох імперативних або диспозитивних умов трудового

договору, не призводячи до розірвання самого трудового договору чи втрати

ним властивостей, які визначають цей договір в якості трудового договору.

Зважаючи на викладене, можна конкретизувати основну практичну

сутність змін трудового договору:

1) зміна приватного регулювання правовідносин (без мети їх

припинення) щодо безпосереднього застосування праці. Як нами уже

зазначалось, саме у процесі праці люди вступають у триваючі за своїм

характером трудові відносини один з одним, що вимагають правової

регламентації  як з боку держави (основного регулятора трудових відносин, щ

впорядковує базові правила виникнення, реалізації, зміни та припинення цих

відносин), так і з боку роботодавця. Оскільки зміни трудового договору

стосуються не лише інтересів роботодавця, але й безпосередньо трудових та

інших особистих і майнових прав та законних інтересів працівника, зміна

договору як нормативного регулятора конкретних правовідносин може

відбуватись із урахуванням волі працівника.
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Вченими звертається увага на те, що воля працівника щодо змін

трудового договору досить часто може бути простою фікцією [88, с. 890; 299,

с. 1], а тому на законодавчому рівні слід убезпечити працівника від такого

грубого порушення його трудових прав, зокрема  права на працю і права не

бути примушеним до праці (свобода праці), доповнивши, головним чином,

ст. 41 КУпАП [110] частинами 4-1 та 4-2 такого змісту: «4-1. Примус

працівника до змін  трудового договору, що виражається в застосуванні

роботодавцем до працівника матеріального чи дисциплінарного впливу чи

погрози застосування такого впливу, тягне за собою накладення штрафу на

посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми

власності, фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, у

розмірі від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян».

«4-2. Повторне протягом року вчинення порушення, передбачене

частиною 4-1 цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному

стягненню, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних

осіб-підприємців, які використовують найману працю, у розмірі від трьох до

п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Для уникнення зловживань працівником щодо можливості притягнення

роботодавця до адміністративної відповідальності за примус до змін трудового

договору у чинному КЗпП України має бути передбачена норма, котрою

визначаються обов’язкові критерії презюмування волі працівника до

відповідної зміни. Зокрема слід погодитись із тим, що виконання працівником

змінених умов (обумовлених змінами трудового договору) не є підставою для

констатації того, що цей працівник погодився із змінами договору.

Певна річ, що виконання працівником зміненої трудової функції чи

підкорення волі працівника наказу про переведення чи переміщення не може

розглядатись в якості акта згоди працівника із змінами трудового договору. На

цю обставину, наприклад, вже вказував В.І. Прокопенко, котрий наголошував,
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що підкорення працівника наказу роботодавця чи уповноваженого ним органу

не можна розглядати в якості згоди працівника з цим наказом [223, с. 230].

Головним чином, зазначене пояснюється самою сутністю трудових

правовідносин, що є «відносинами влади-підпорядкування», в яких працівник

підпорядковується наказам роботодавця, та, аналізуючи існуючу практику, він

вимушений підпорядковуватись і протиправним наказам роботодавця,

побоюючись у разі непідкорення бути звільненим чи притягнутим до

дисциплінарної відповідальності.

Вважаємо, що зміни трудового договору (навіть тоді, коли такий

укладено в усній формі) мають завжди супроводжуватись угодою, укладеною в

письмовій формі, в якій би детально викладались підстави та сутність змін

договору. Цей договір має бути добровільно підписаний сторонами трудових

правовідносин, а також представником профспілки, якщо на підприємстві є

профспілка (якщо такої профспілки не створено, доцільно, щоби цю угоду

посвідчував представник територіального органу центрального органу

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення

та трудової міграції, відповідно, також законодавчо слід визначити посадову

особу цього органу, яка могла б виконувати відповідні повноваження);

2) зміни трудового договору корелюють окремі питання рівності й

підпорядкування в конкретних трудових правовідносинах, актуалізуючи та

уточняючи їх, відповідно до умов об’єктивної дійсності, котрі змінились та

зумовлюють необхідність зміни вказаних питань. Зазначимо, що зміна

характеру й змісту підпорядкування працівника, зокрема, розпорядженням

роботодавця, що належать до процесу праці, правилам внутрішнього трудового

розпорядку, що діють в організації, а також зміна характеру й змісту

підпорядкування роботодавця стандартам взаємин з працівником, коли такі

змінюються у результаті змін договору, вносять зміни у той баланс інтересів

сторін договору, на який на момент укладання трудового договору погодився

працівник. Саме тому вищезазначена рекомендація щодо доповнення ст. 41

КУпАП ч.ч. 4-1 та 4-2 та окремими нормами КЗпП України є доцільною та
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необхідною (а саме як юридичний засіб, оскільки у процесах новації трудового

договору важливо дотримуватися гарантій трудових прав працівників,

забезпечити баланс інтересів сторін трудового договору в першу чергу на

юридичних засадах [299, с. 4]) гарантією прав працівників у процесі змін

трудового договору, обумовленими самою практичною сутністю змін

трудового договору та характеру трудових відносин, що є «відносинами влади-

підпорядкування», а відповідно – відносинами, в яких одна із сторін

(працівник) має більшою мірою захищатись державою, котра на

конституційному рівні визначена, зокрема, в якості правової та соціальної

держави;

3) зміни трудового договору обумовлюють зміну місця роботи чи

робочого місця працівника. У результаті змін договору (в зазначеному аспекті)

працівник може бути:

а) переведений на іншу постійну роботу в тій же організації, що

виражається у зміні трудової функції (тобто зміні роботи за певною

спеціальністю, кваліфікацією чи посадою) або ж у зміні обов’язкових умов

трудового договору. Тобто в контексті досліджуваного нами питання ми

аналізуємо лише переведення працівника, яке зумовлюється виключно змінами

трудового договору, та, відповідно, не передбачає припинення діючого й

укладання з працівником нового трудового договору.

Зауважимо, що у п. 32 своєї постанови «Про практику розгляду судами

трудових спорів» від 06 листопада 1992 року № 9 [209, с. 279] Пленум

Верховного Суду України (далі – Пленум ВСУ) зазначив, що переведенням на

іншу роботу вважається доручення працівникові роботи, що не відповідає

спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором. Так,

наприклад, токарю можуть доручити роботу слюсаря, бухгалтеру – роботу

старшого бухгалтера, машиністу залізнично-будівельних машин – роботу

машиніста електровоза, токарю-револьвернику 3 розряду – роботу за

4 розрядом. Однак, крім власне трудової функції, переведення працівника у

зв’язку із зміною трудового договору також обумовлює зміну прав та
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обов’язків як працівника, так і роботодавця, а разом із тим: місця роботи, умов

оплати праці, режиму роботи та відпочинку тощо;

б) переміщення працівника (у тій же організації) на інше робоче місце, а

також в інший структурний підрозділ цієї організації в тій же місцевості,

доручення працівнику роботи на іншому механізмі або агрегаті. Незважаючи

на те, що при переміщенні працівника, на відміну від його переведення, не

змінюється зміст трудового договору, його необхідних умов і, відповідно,

працівник фактично продовжує виконувати покладену на нього раніше роботу

без зміни істотних умов праці, таке переміщення може змінювати умови

виконання трудової функції опосередковано, а також бути направлено в якості

«запобіжного» впливу чи відвертого протиправного тиску на працівника, який

не захотів підкоритись несправедливому та протиправному наказу роботодавця

тощо. У зв’язку із цим вважаємо, що законодавець має більш комплексно

підходити до питання регулювання переміщення працівника,

унеможливлюючи потенційні зловживання з боку роботодавця у процесі

переміщення працівника;

4) зміни трудового договору впливають на матеріальне становище сторін

трудового договору, головним чином у тому випадку, коли ці зміни договору

стосується питань розміру заробітної плати. По суті кожна зміна трудового

договору може вплинути на матеріальне становище працівника, зокрема, і у

випадку його переміщення, головним чином, тоді, коли в результаті

переміщення працівника зменшується заробіток з незалежних від нього

причин. У такому випадку відповідно до ст. 114 КЗпП України передбачається

обов’язок роботодавця щодо проведення доплати до попереднього середнього

заробітку протягом двох місяців з дня переміщення. Однак звернемо увагу на

те, що такий захід є короткочасним та може надавати роботодавцю можливості

для відповідних зловживань.

Слід акцентувати також увагу на процедурні та фактичні особливості

змін трудового договору з працівником, котрий є членом профспілкового

органу. За загальним правилом зміни умов трудового договору, а так само і
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оплати праці працівників, які є членами виборних профспілкових органів,

допускаються лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу,

членами якого вони є [67, с. 327]. У зв’язку із зниженням ролі профспілок у

ринковій економіці, діяльність яких, зокрема, окремими вченими вважається

архаїчною та такою, що не відповідає вимогам ринкової економіки та потребам

часу, вважаємо, що аналогічні гарантії прав працівників щодо змін трудового

договору мають бути забезпеченні для усіх працівників (як для тих, хто

захищається профспілкою, так і тих, на кого захист профспілки не

поширюється, особливо на тих підприємствах, де таких представницьких

органів працівників не створено) через повноважного представника

територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у тому

аспекті і в тій мірі, в якому ми це вже вище обґрунтовували.

Отже, підводячи підсумок викладеному, вважаємо за доцільне зауважити

наступне:

1) у широкому сенсі зміни трудового договору – це модифікація,

активний вплив на те, що ми розуміємо під трудовим договором, у кожному

конкретному випадку. Під змінами трудового договору у вузькому сенсі слід

розуміти факультативний похідний юридичний факт у трудових

правовідносинах, що за угодою сторін трудового договору змінює

характеристику впливу первинного юридичного факту – трудового договору, а

саме його зміст (внутрішня зміна) та/або форму (зовнішня зміна), не виходячи

за рамки регулятивних правовідносин та не припиняючи трудові

правовідносини;

2) соціально-правове значення змін трудового договору є похідним від

соціально-правової сутності трудового договору, що є: характерною ознакою

трудових правовідносин, яка відмежовує ці відносини від інших

приватноправових чи публічно-правових відносин; юридичною моделлю

трудових правовідносин; юридичним фактом, що породжує трудові

правовідносини; джерелом суб’єктивного права. У кожному конкретному
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випадку можна виокремити такі групи значення зміни трудового договору:

соціальне та практичне значення змін трудового договору (зміна впливу

трудових прав та обов’язків працівника на його особисте життя у зв’язку із

зміною таких прав і обов’язків; корегування окремих питань рівності й

підпорядкування в конкретних трудових правовідносинах, актуалізуючи та

уточняючи їх відповідно до умов об’єктивної дійсності, котрі змінились та

зумовлюють необхідність зміни вказаних питань; зміна матеріального

становища працівника та роботодавця тощо); правове значення змін трудового

договору (зміна характеристики договірних трудових правовідносин без

припинення таких та, як похідний юридичний факт, корегування наслідкового

впливу базового юридичного факту, котрий породжує трудові правовідносини,

не припиняючи відповідний правовий стан сторін цих правовідносин, що був

зумовлений первинним юридичним фактом; являє собою особливу

факультативну стадію перебігу трудових правовідносин, що постійно

розвиваються, яка пов’язується із зміною однієї чи декількох імперативних або

диспозитивних умов трудового договору, не призводячи до розірвання самого

трудового договору чи втрати ним властивостей, які визначають цей договір в

якості трудового договору тощо).

Висновки до Розділу 1

1. Правове регулювання змін трудового договору на території сучасної

України поділяється на такі історичні етапи: 1) період існування України-Русі

та князівств, що виникли після її розпаду (період абсолютної влади, коли

наймання, як правило, призводило до повного холопства особи, що наймалась,

а зміни до усної угоди про найм міг вносити лише наймач); 2) період

перебування території сучасної України під владою Московської держави та

Російської імперії (поділяється на такі підетапи: доба закріпачення та

російського кріпосного права, коли кріпосні селяни повністю залежали від волі

пана та, відповідно, їх умови праці й інші істотні умови особистого життя
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загалом врегульовувались волею пана; епоха розквіту промислового

законодавства, що пов’язана із активізацією економіки Російської імперії та

дефіцитом робочої сили, з якою почали укладатись договори про найм, котрі

не передбачали можливості зміни, окрім як новації у цивілістичному сенсі);

3) період проголошення Україною незалежності після повалення Російської

імперії та окупації сучасних українських земель Червоною армією (з моменту

більшовицького перевороту в Петрограді та до моменту окупації

більшовицькою армією території України в державностях, що утворювались у

цей період не зверталась достатня увага на правове регулювання змін

трудового договору, хоча в уряді та в органах праці УНР фрагментарно

робились спроби розробити законодавчі акти, котрими врегульовувалось би

питання змін трудового договору); 4) період перебування України у складі

колишнього СРСР (у різні періоди становлення СРСР правове регулювання

змін трудового договору постійно видозмінювалось, проте в будь-якому разі не

передбачало можливості змін цього договору за ініціативою працівника);

5) період відновлення незалежності України та боротьба за її збереження

(становлення сучасного законодавства про працю та розробка нового

трудового законодавства, якими модифікуються норми, що врегульовують

зміни трудового договору).

2. Появі та становленню в Україні трудового права та інституту

трудового договору (зокрема у сенсі, що був законодавчо закріплений лише у

1918 році) передували трудові відносини, що врегульовувались у різні часи

публічним та/або приватним правом. При цьому еволюція правомочностей

сторін правовідносин у частині їх зміни (шляхом змін відповідного усного чи

письмового договору) як історично-правове явище фактично розпочалась з

моменту появи договірних відносин з приводу праці, будучи безпосередньо

пов’язаним з трансформацією політичних і соціально-економічних умов у

суспільстві. Відтак, аналізуючи українську історію еволюції правового

регулювання можливостей з приводу змін трудового договору, можна зробити

висновок, що цей договір міг змінюватись у своїй сутнісній частині або за
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волею регулятора цих відносин (держави та/або наймача-господаря), або за

погодженням сторін цих відносин. Між тим, сьогоднішній етап розвитку

правового регулювання змін трудового договору передбачає можливість змін

договору як за погодженням сторін та ініціативою однієї сторони трудових

правовідносин, так і на підставі відповідних достатніх обставин об’єктивної

дійсності.

3. Під поняттям «зміни трудового договору» слід розуміти

факультативний похідний юридичний факт у трудових правовідносинах, що за

угодою сторін трудового договору змінює характеристику впливу первинного

юридичного факту – трудового договору, а саме його зміст (внутрішня зміна)

та/або форму (зовнішня зміна), не виходячи за рамки регулятивних

правовідносин та не припиняючи трудові правовідносини.

4. Соціально-правове значення змін трудового договору є похідними від

соціально-правової сутності трудового договору, що є: характерною ознакою

трудових правовідносин, яка відмежовує ці відносини від інших

приватноправових чи публічно-правових відносин; юридичною моделлю

трудових правовідносин; юридичним фактом, що породжує трудові

правовідносини; джерелом суб’єктивного права. Зважаючи на те, що у

широкому сенсі зміни трудового договору – це модифікація, активний вплив

на те, що ми розуміємо під трудовим договором, у кожному конкретному

випадку можна виокремити такі групи значення змін трудового договору:

а) соціальне та практичне значення змін трудового договору: зміна

впливу трудових прав та обов’язків працівника на його особисте життя у

зв’язку зі зміною таких прав і обов’язків (коли такі змінюються); зміна

приватного регулювання правовідносин (без мети їх припинення) щодо

безпосереднього застосування праці; корегування окремих питань рівності й

підпорядкування в конкретних трудових правовідносинах, актуалізуючи та

уточняючи їх відповідно до умов об’єктивної дійсності, котрі змінились та

зумовлюють необхідність зміни вказаних питань; зміна матеріального

становища працівника (у тому випадку, коли зміна трудового договору буде
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відображатись на умові договору про оплату праці) та роботодавця;

обумовлення (як правило) зміни місця роботи чи робочого місця працівника

тощо;

б) правове значення змін трудового договору, що виражається у

наступному: зміні характеристики договірних трудових правовідносин без

припинення таких та, як похідний юридичний факт, корегуванні наслідкового

впливу базового юридичного факту, який породжує трудові правовідносини,

не припиняючи відповідний правовий стан сторін цих правовідносин, що був

зумовлений первинним юридичним фактом; модифікації первинної  юридичної

моделі трудових правовідносин; виступає уточненим джерелом суб’єктивного

права; являє собою особливу факультативну стадію перебігу трудових

правовідносин, що постійно розвиваються, котра пов’язується із зміною однієї

чи декількох імперативних чи диспозитивних умов трудового договору, не

призводячи до розірвання самого трудового договору чи втрати ним

властивостей, які визначають цей договір в якості трудового договору.

5. У зв’язку із тим, що на практиці воля працівника у процедурах щодо

змін трудового договору досить часто є простою фікцією, на законодавчому

рівні слід убезпечити працівника від можливих маніпуляцій його волею з боку

роботодавця, доповнивши, зокрема, ст. 41 КУпАП частинами 4-1 та 4-2, якими

б заборонявся примус працівника до змін трудового договору, що виражається

в застосуванні роботодавцем до працівника матеріального чи дисциплінарного

впливу чи погрози застосування такого впливу. Поряд із цим, з метою

уникнення зловживань працівником щодо можливості притягнення

роботодавця до адміністративної відповідальності за примус до змін трудового

договору, у чинному КЗпП України також має бути передбачена норма,

котрою визначаються обов’язкові критерії презюмування волі працівника до

відповідних змін договору.
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РОЗДІЛ 2

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В СУЧАСНІЙ

УКРАЇНІ

2.1 Види змін трудового договору

Стабільні правові взаємини між сторонами трудового договору, а саме

найманим працівником і роботодавцем (юридичною чи фізичною особами),

насамперед мають сприяти забезпеченню розвитку економічного зростання,

ефективності праці. З моменту виокремлення трудового права з фабричного, а

потім – з поліцейського (адміністративного) та цивільного [273, с. 160],

протягом декількох історичних етапів відбувався його розвиток, становлення,

функціонування, вдосконалення, реформування, за яких, відповідно, зазнавав

тих чи інших змін й інститут змін трудового договору. Проте, зважаючи на

відносно нетривалий період формування вказаного інституту трудового права,

слід зазначити, що його правова сутність і зміст, а також форми вираження у

практичній дійсності є ще не в достатній мірі  визначеними, визнаються досить

дискусійним [див., напр.: 53, с. 64-71; 87, с. 185; 113, с. 161-162; 139, с. 204-206;

153, с. 694-701; 241; 299, с. 7], що негативним чином відображається також і на

правовому регулюванні зміни трудового договору як в Україні, так і в інших

пострадянських державах.

Особливою проблемою розуміння правової сутності та змісту зміни

трудового договору є недостатність та непослідовність розуміння видів змін

трудового договору. Зазначимо, що в доктрині трудового права часто

ототожнюються види зміни трудового договору та види зміни умов трудового

договору. Зокрема, білоруський юрист К.Л. Томашевський прямо вказує, що

під змінами трудового договору слід розуміти зміну умов трудового договору

(будь-якої договірної умови або лише окремих з них) і зміну наймача-

юридичної особи, але тільки в разі її реорганізації, зміну власника її

відповідного майна. Крім цього, вчений вважає, що за умови деяких
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застережень до видів зміни трудового договору можна віднести також і такі

явища зі сфери трудового права як службове відрядження, доручення роботи в

інший відокремлений структурний підрозділ, зміна умов договору у зв’язку зі

зміною законодавства, колективного договору [271, с. 72-76, 80; 272, с. 15-17].

Разом з тим, із зазначеним твердженням не можна погодитися в повній мірі

перш за все тому, що К.Л. Томашевський, як вбачається з викладеного, не

розмежовує поняття зміни договору та зміни умов договору,  частково

ототожнює зміну трудового договору та зміну трудових правовідносин, що є

вкрай помилковим. Відзначимо, що поняття зміни договору і, відповідно, його

видів набагато ширше за поняття зміни умов договору. Це пояснюється

законодавчим розподілом змін трудового договору на види, а також загальним

теоретичним цивілістичним уявленням про можливості зміни договору,

уточнені в трудовому праві щодо трудового договору. Відтак слід підкреслити,

що договір не тотожний умовам, а зміна трудового договору не обмежується

лише зміною його обов’язкових чи необов’язкових умов (зокрема договір

може змінюватись також у своїй формі). Попри це, в межах питання, яке ми

досліджуємо, слід зазначити, що наш дослідницький інтерес щодо зміни

трудового договору сконцентрований саме в частині зміни умов трудового

договору.

Зазначену вище позицію ми можемо пояснити власними підходами до

розуміння зміни трудового договору та зміни умов цього договору, яких ми

дотримуємось. Таким чином, у широкому сенсі під змінами умов трудового

договору ми розуміємо дозволену законодавством про працю зміну

характеристики впливу умови трудового договору на відповідні трудові

правовідносини, що здійснюється сторонами цих правовідносин, не виходячи

за рамки регулятивних правовідносин, не призводячи до припинення трудових

правовідносин, незважаючи на те, чи призведе означена зміна умов до зміни

форми трудового договору. У свою чергу, зміна трудового договору – це: а)

зміна форми (зовнішня зміна) та/або змісту (внутрішня зміна) трудового

договору, у результаті яких не передбачається припинення трудових
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правовідносин чи зміни галузевої належності договору; та/або б) зміна умов

трудового договору в означеному вище контексті.

Отже, зміна трудового договору є ширшим за зміну умов трудового

договору поняттям, яке, як правило, охоплює зміну умов договору, однак цими

змінами не обмежується. Це пояснюємо тим, що, наприклад, зміна форми

трудового договору не потребує зміни тих чи інших умов цього договору. При

цьому слід мати на увазі, що зміна умов трудового договору не завжди

зумовлює зміну форми трудового договору, хоча повсякчас позначається на

зміні змісту цього договору.

В аспекті зазначеного звернімо увагу на те, що питання зміни трудового

договору в нашій державі, як уже нами неодноразово констатувалося,

врегульовано нормами КЗпП України, а окремі з цих положень пояснені

Пленумом ВСУ в п. 31 його постанови «Про практику розгляду судами

трудових спорів» від 06 листопада 1992 року № 9. У зв’язку з цим у доктрині

трудового права прийнято поділяти зміни трудового договору на такі види:

переведення на іншу роботу; переміщення; зміна істотних умов праці. Як

вбачається, означений поділ змін трудового договору є способом зміни

трудового договору. Власне, аналізуючи дослідження з цього питання, можна

помітити, що вчені, які виокремлюють вказані види, досить часто називають їх

також способами зміни трудового договору. Так, В.А. Усенко, враховуючи

вимоги сучасного трудового законодавства, зокрема ст. 32 КЗпП України,

доходить висновку, що видами змін умов трудового договору є наступні:

переведення на іншу роботу; переміщення на інше робоче місце; зміна

істотних умов праці [281, с. 62]. Ю.В. Кернякевич та Я.В. Сімутіна, аналізуючи

зазначену норму трудового законодавства, зазначають, що ці види зміни

трудового договору є способами зміни трудового договору [95, с. 11; 241, с.

234]. Л.Ю. Бугров взагалі вважає, що в доктрині недоцільно використовувати

поняття «види зміни трудового договору». Вчений наголошує на логічності

використання у цьому контексті виключно словосполучення «способи зміни

трудового договору», тому що слово «спосіб» зазвичай означає дію (систему



51

дій), що застосовується у разі здійснення будь-чого. Між тим, «способи зміни

трудового договору» охоплюють випадки зміни договору, що

характеризуються своєрідністю процедурних правил, детермінуються суттю

тих чи інших змін трудового договору [32, с. 175].

Тому доходимо висновку, що основними законодавчо визначеними

способами (варіантами) зміни трудового договору є:

1) переведення на іншу роботу. Поняття «переведення на іншу роботу»

вживається в спеціальній юридичній літературі «як узагальнююча категорія,

що охоплює собою різні види переведень», зокрема: «переведення на іншу

роботу», коли йдеться лише про зміну трудової функції працівника,

«переведення працівника на інше підприємство, в установу, організацію» (до

іншого роботодавця), коли йдеться про зміну сторони трудового договору

(припиняється трудовий договір з одним роботодавцем і укладається новий

трудовий договір з іншим роботодавцем) і «переведення працівника в іншу

місцевість разом з підприємством, установою, організацією», коли йдеться про

зміну місця виконання працівником трудової функції (в іншому населеному

пункті) [44, с. 108];

2) переміщення на інше робоче місце. Під таким переміщенням в

широкому сенсі слід розуміти рух працівника усередині підприємства без

зміни його трудових функцій. Слід звернути увагу на те, що вчені, котрі

ототожнюють поняття «зміна трудового договору» та «зміна умов трудового

договору», досить часто наголошують на неможливості віднесення

переміщення працівника до варіантів зміни трудового договору. С.М. Булах,

наприклад, вказує на те, що за умови відсутності зміни умов трудового

договору під час переміщення працівників останнє не слід розуміти в якості

окремого виду так званої «новації трудового договору» [35, с. 61] й визначати

його зміною умов праці [33, с. 101]. Н.Б. Болотіна, у свою чергу, вважає за

доцільне взагалі виключити поняття «переміщення» зі ст. 32 КЗпП України,

головним чином, передбачивши лише два варіанти змін умов трудового

договору, а саме «переведення» та «зміни в організації виробництва і праці»
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[28, с. 274]. Проте вважаємо таку позицію вкрай спірною, зважаючи на те, що в

багатьох випадках робоче місце працівника може охоплюватись умовою

трудового договору та, відповідно, зміна цього робочого місця буде вважатись

зміною трудового договору, яке, за логікою чинного законодавства,

потребуватиме згоди працівника.

У цьому аспекті погодимось із К.Ю. Мельником, який звертає увагу на

те, що переміщення, яке не потребуватиме згоди працівника, матиме місце

тоді, коли в трудовому договорі не буде зазначено конкретний підрозділ та/або

конкретне робоче місце найманого працівника. В якості пояснення цього

вчений наводить наступний приклад: якщо у трудовому договорі буде вказана

марка та номерний знак автомобіля, на якому працюватиме особа, то

доручення їй роботи на іншому автомобілі слід вважати також переміщенням,

що потребує згоди працівника [140, c. 176];

3) зміна істотних умов праці. Загальновідомо, що зміст трудового

договору становить сукупність умов, через які визначаються взаємні права й

обов’язки працівника і роботодавця [259, с. 233]. Між тим, українське

законодавство про працю не містить окремої норми, котрою визначалось би,

які саме умови слід розуміти під змістом трудового договору. Така прогалина,

як зазначає Я.А. Одовічена, «має наслідком неоднозначність у застосуванні

норм права та виникнення трудових спорів між сторонами трудового

договору» [154, с. 33]. У доктрині права істотною, як правило, вважається така

зміна обставин, «якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це

передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах». За

цієї підстави договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін,

якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання [74,

с. 22]. Відтак можемо припустити, що поняття «зміна істотних умов праці» є

синонімом до переведення в межах одного роботодавця, оскільки внаслідок

відмови від продовження роботи на нових умовах трудовий договір

припиняється на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП України,у якому поєднується

відмова від переведення та неприйняття змінених умов праці. І.І. Яцкевич



53

підкреслює, що у такому разі «фактично відбувається одностороння зміна

істотних умов трудового договору, що може мати наслідком розірвання

трудового договору» [308, с. 192]. У зв’язку із цим такий варіант зміни

трудового договору може застосовуватись на практиці лише за наявності низки

суттєвих підстав для зміни договору. Коли ж підстави зміни умов праці є

сумнівними й оспорюються в судовому порядку, то в такому випадку

роботодавець зобов’язаний надати суду докази, котрі підтверджують, що

обов’язкові умови трудового договору змінилися внаслідок організаційних або

технологічних умов праці в організації.                 Ю.В. Холодіонова наголошує,

що до таких умов можна, зокрема, віднести: зміни в техніці або технології

виробництва, вдосконалення робочих місць на основі їх атестації, структурну

реорганізацію виробництва тощо. Якщо такі докази будуть відсутні, то зміна з

ініціативи роботодавця визначених сторонами істотних умов трудового

договору навряд чи може бути визнана законною [288, с. 222-223].

Зважаючи на багатоваріативність змін трудового договору, вважаємо, що

такі способи зміни трудового договору можна згрупувати за такими

показовими класифікаціями видів змін договору:

1) за критерієм суттєвості зміни трудового договору, обумовленої мірою

об’єктивної або суб’єктивної обов’язковості умови трудового договору, що

змінюється:

1.1) об’єктивно істотні зміни трудового договору, тобто зміна тих умов,

які законодавством визначені як обов’язкові, а саме:

а) зміни характеристики сторони чи сторін трудового договору.

Відомості про сторони трудового договору, входячи в зміст трудового

договору саме як відомості, характеризують кожну з його сторін [32, с. 179].

Тому в кожному конкретному випадку ці зміни можуть становити собою

істотну чи неістотну зміну трудового договору. Якщо зміна характеристики

роботодавця, як правило, є завжди суттєвою, оскільки паралельно впливає на

умову місця роботи працівника, що є однією з важливих умов трудового
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договору, то зміна характеристики працівника може спричинити значну зміну

трудового договору, серед іншого, у наступних випадках:

– одруження працівника J з працівником L, коли працівник J є підлеглим

працівнику L. У тому разі, коли ці працівники працюють на державному

підприємстві, знаходяться на державній службі (чи працюють на приватному

підприємстві, проте роботодавець попередньо заборонив спільну роботу

близьких родичів на підставі ч. 1 ст. 25-1 та ст. 142 КЗпП України), відповідно,

буде виникати необхідність виконати вимоги про неможливість безпосередньої

підпорядкованості або підконтрольності близьких родичів, зокрема шляхом

переведення одного з них в іншій відділ тощо;

– зміна статті. У тому випадку, коли роботодавець укладав трудовий

договір, наприклад, з жінкою, та після того, як така пройшла відповідні

операційні зміни і стала «чоловіком», на неї не повинні поширюватись правила

позитивної дискримінації, котрі передбачені законодавцем для захисту

здоров’я жінок та материнства, оскільки, зважаючи на такі фізіологічні зміни,

можна констатувати, що ця особа відмовилась від материнства та жіночої

природи (за цих обставин втрачаються і відповідні об’єкти захисту). Поряд із

цим, не вдаючись у питання моральності, підкреслимо, що така особа, котра

стала «чоловіком», може допускатись до робіт, які спроможний виконувати

чоловік за законодавством про працю (працювати машиністом у метро, на

шахтах, у нічні зміни тощо);

б) зміни трудового договору, що стосуються умови про трудову функцію

працівника. Зміна трудової функції відбувається у результаті переведення

працівника [34, с. 19; 145, с. 10] чи у результаті зміни інших обов’язкових умов

праці [31, с. 11; 270, с. 203] (більш детально це питання досліджується у

підрозділі 3.1 цієї дисертації);

в) зміни трудового договору, що стосуються умови про місце роботи

працівника, тобто про певне уточнене й виокремлене місце у просторі на

конкретній території, де найманий працівник виконує свою трудову функцію
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(більш детально це питання досліджується у підрозділі 3.3 та частково у

підрозділі 3.4 цієї дисертації);

г) зміни трудового договору, що стосуються умови про оплату праці

працівника. У переважній більшості випадків сторони трудового договору

укладають його саме заради майнового інтересу, який для роботодавця

становитиме отримання прибутку (чи іншої вигоди), що залежатиме від

позитивно налагодженого процесу виробництва, який включає і успішне

виконання трудової діяльності наявного трудового колективу (якщо такий є)

чи окремого працівника, а для працівника – гідну оплату його праці [111,

с. 60]. При цьому, зважаючи на те, що робота для працівника, як правило, є

основним засобом отримання грошових коштів, умова про оплату праці є

обов’язковою умовою трудового договору, а зміни трудового договору у цій

частині, очевидно, є істотними (більш детально це питання досліджується у

підрозділі 3.2 цієї дисертації);

1.2) суб’єктивно істотні зміни трудового договору в частині умов, що, як

правило, є необхідними в межах інтересів сторони договору, тобто в наявності

цих умов зацікавлений працівник чи роботодавець, наприклад, зміна умови, що

стосується стимулюючих виплат. В умовах трудового договору може

врегульовуватись питання стимулюючих працівника виплат, зокрема таких як

доплати та надбавки, що, як правило, щорічно встановлюються додатковою

угодою до трудового договору. Відповідно, зміна розміру таких виплат, не

будучи обов’язковою умовою трудового договору (як, зокрема, умова про

оплату праці), не вважається також суттєвою зміною трудового договору, хоча

й стосується фінансового становища працівника (більш детально це питання

досліджується у підрозділі 3.5 цієї дисертації).

До цього виду змін трудового договору також слід віднести зміни, що

стосуються строку дії договору. Зазвичай трудові договори укладаються

безстроково, проте у тих випадках, коли вони укладаються на певний строк,

вказані строки можуть бути змінені за угодою сторін, і оскільки такі зміни не

стосуються трудової функції працівника та інших істотних умов праці, вони
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можуть бути віднесені до об’єктивно несуттєвих змін трудового договору

(більш детально це питання нами було розглянуто у межах підрозділу 2.2 цієї

дисертації). Також до цього виду змін слід віднести зміну умови про робоче

місце, якщо воно було конкретизоване трудовим договором при його укладенні

(більш детально це питання розглянуто у підрозділі 3.4); зміни інших умов, з

приводу яких було досягнуто згоди при укладенні трудового договору та які

було внесено до його змісту, але які не пов’язані із безпосереднім виконанням

трудової функції (більш детально ці питання розглянуто у підрозділі 3.5);

2) за критерієм джерела волі зміни трудового договору. Залежно від

джерела волі, що обумовлює ініціювання процедури зміни трудового договору,

можна виділити наступні види зміни трудового договору:

2.1) централізовано обумовлені зміни трудового договору (воля

законодавця). Загальне правило передбачає, що договір обов’язково має

виконуватися відповідно до умов, узгоджених сторонами цього договору при

його укладенні. Стабільність договірних зобов’язань забезпечується

положеннями чинного законодавства, відповідно до якого, якщо після

укладення договору прийнятий акт законодавства, котрий встановлює інші

правила регулювання договірних відносин, ніж ті, що існували в момент

укладення конкретного договору, умови укладеного договору, як правило,

залишаються чинними. Іншими словами, «сторонам, які уклали договір, не

потрібно змінювати його умови відповідно до положень нового акта

цивільного законодавства». Однак на практиці іноді виникають обставини, що

викликають необхідність корегування (зміни) умов існуючого договору або

взагалі дострокового його припинення [74, с. 20]. Специфічно це питання

стосується трудового договору, правове регулювання зміни якого нами вже

вище було досліджено. Так, зокрема, до реформування радянського

законодавства про працю та до переходу до пострадянського трудового

законодавства (чинне законодавство, переважно, ще залишається

пострадянським) зміна трудових договорів відбувалась, більшою мірою, за

волею держави – основного роботодавця (працедавця), а можливість зміни
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трудового договору за волею сторін, відповідно, виключалась як «буржуазна» і

не потрібна в радянській правовій системі можливість. На сьогоднішній день,

коли держава виконує роль основного регулятора трудових правовідносин,

надаючи можливість сторонам трудових правовідносин більш детально

врегульовувати їх відносини за спільною угодою, слід констатувати, що

держава в особі своїх органів все ж таки здатна змінювати трудовий договір (у

централізованому порядку), головним чином, за рахунок внесення змін до

діючого законодавства про працю у частині умов праці, умов реалізації

трудового договору тощо;

2.2) колективно обумовлені зміни трудового договору (воля сторін

колективного договору). Зважаючи на те, що умови колективного договору

направлені на врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних

відносин й узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених

ними органів, підкреслимо, що прийняття та зміна умов колективного

договору може стосуватись трудового договору таким чином, що зможе

спричиняти його зміну. Підтвердженням цього є зміст колективного договору,

що охоплює такі питання: зміну в організації виробництва і праці;

забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплату праці,

встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів

трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо); встановлення гарантій,

компенсацій, пільг; участь трудового колективу у формуванні, розподілі і

використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це

передбачено статутом); режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;

умови і охорону праці; забезпечення житлово-побутового, культурного,

медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій

трудящих; умови регулювання фондів оплати праці та встановлення

міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
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2.3) стороною чи сторонами обумовлені зміни трудового договору. Зміни

трудового договору здійснюються, як свідчить практика, за згодою сторін (в

бік поліпшення правового становища працівника [263, с. 90-91], однак

поліпшення становища працівника не є обов’язковою самоціллю зміни

трудового договору), хоча в фактичній дійсності обумовлюються волею

сторони трудового договору. Отже, наголосимо на тому, що як правило, зміни

до трудового договору здійснюються з ініціативи роботодавця, який вносить

зміни трудового договору за згодою працівника або ж в односторонньому

порядку (у тому разі, коли зміна договору не стосується зміни трудової функції

працівника). Разом з тим, виявляючи свою ініціативу щодо зміни трудового

договору, роботодавець зобов’язаний виходити із підстав об’єктивного

характеру для здійснення таких змін, передбачених законом. Ці підстави

окреслюються такою правовою конструкцією як «зміна організаційних або

технологічних умов праці», що насправді являє собою оціночну категорію, під

якою слід розуміти найрізноманітніші практичні виробничі ситуації, що,

зокрема, впливають на виробничий чи організаційний процес. Зважаючи на

існуючі в доктрині трудового права дослідження з означеного питання, до

технологічних умов праці можемо віднести: зміну в техніці і технології

виробництва; вдосконалення робочих місць на основі їх атестації; зміну

методів (їх сукупності) здійснення процесу виготовлення продукції (надання

послуг, виконання робіт); зміну процесу (порядку) виготовлення продукції

(надання послуг, виконання робіт); зміну режимів виготовлення продукції

(надання послуг, виконання робіт); зміну технологічного обладнання,

оснащення, автоматизації та механізації виробництва, що впливають на зміну

методів (процесів, режимів, матеріалів тощо) виготовлення продукції (надання

послуг, виконання робіт), які призводять, як правило, до скорочення

матеріальних і трудових витрат; введення нових прийомів роботи, появу нової

продукції, зміну надаваних послуг і технічні оновлення (нове обладнання,

зміну в державних стандартах, нові технічні умови тощо); зміни в технології

робіт, що обумовлені жорсткістю вимог до якості продукції, котра
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випускається; зміни в технічному оснащенні організації (відповідних

структурних підрозділів) у зв’язку з необхідністю його вдосконалення

внаслідок зносу, морального застаріння обладнання тощо [60, с. 118-119; 82,

с. 67, 69; 122, с. 36; 277, с. 192-193; 295, с. 133]. Між тим, до організаційних

умов праці, серед іншого, можна віднести наступне: структурну реорганізацію

виробництва та введення в дію нового (уточненого) штатного розкладу;

впорядкування структурних зв’язків між підрозділами, створення нових

підрозділів, об’єднання старих (наприклад, шляхом реорганізації); створення

нових ланок структури, ліквідацію старих утворень, злиття підрозділів із

перетворенням їх функціональних обов’язків тощо; вдосконалення

організаційних умов управління виробничим процесом, організацію

планомірної зміни структури організації у цілому, її реструктурування,

уточнення зв’язків і взаємозв’язків підрозділів та працівників, вдосконалення

внутрішньої дисципліни у виробничо-трудових відносинах між службами та

працівниками; зміни в нормуванні праці, оновлення правил внутрішнього

трудового розпорядку, документально оформлені зміни в структурі управління

персоналом [60, с. 119; 82, с. 68-69; 124, с. 110; 126, с. 322-324; 285, с. 192-193;

295, с. 132-133].

З огляду на викладене, цілком закономірним вважаємо те, що

український законодавець до сьогоднішнього дня не зміг (і, очевидно, не

переслідує такої мети взагалі) чітко визначити поняття «організаційні умови

праці» або «технологічні умови праці», а також скласти закритий список

зазначених умов та викласти його в законодавчому акті. Разом з тим вважаємо,

що вирішення цього питання має ґрунтуватися не на перерахуванні таких

випадків (оскільки, як випливає з викладеного, це практично не можливо), а на

встановленні чітких критеріїв, якими визначалися б зазначені технологічні та

організаційні умови праці.

У результаті кризових явищ спостерігається зниження попиту на

продукцію, підвищення агресивної конкуренції на ринку, що також часто тягне

за собою зниження обсягів виробництва, падіння прибутку роботодавця і,
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отже, викликає гостру потребу економити витрати, в тому числі і на оплату

праці, або шляхом зменшення розмірів заробітної плати найманих працівників,

або ж за допомогою скорочення чисельності персоналу. Однак слід наголосити

на тому, що роботодавець у будь-якому випадку зобов’язується, вказуючи на

необхідність зміни трудового договору на підставі зміни технологічних чи

організаційних умов праці, представити працівникові такі достатні мінімальні

докази, що підтверджують необхідність зміни трудового договору. Зокрема

О.М. Гребенева у цьому контексті справедливо зазначає, що такими

доказовими умовами мають бути наступні: факт зміни організаційних умов

праці або зміни технологічних умов праці; наявність причинно-наслідкового

зв’язку між зазначеними змінами та змінами умов трудового договору;

неможливість збереження колишніх умов трудового договору [60, с. 116, 118].

Отже, підводячи підсумок вищевикладеного, зауважимо наступне:

1) поняття «зміна трудового договору» не тотожне поняттю «зміна умов

трудового договору» та охоплює у своєму змісті зміну умов договору, не

обмежуючись ними. Основними законодавчо визначеними способами зміни

трудового договору є: а) зміна змісту трудового договору, яка охоплює: зміну

умови про певну визначену територію, на якій працівник здійснює свою

трудову функцію, у результаті чого відбувається також зміна трудової функції

працівника (переведення працівника на іншу роботу); зміну умови про робоче

місце працівника, що передбачає рух працівника усередині підприємства без

зміни його трудових функцій (переміщення працівника на інше робоче місце);

зміну істотних умов праці (умови, котрі складають сутність конкретного

трудового договору); б) зміна форми трудового договору:

2) багатоваріативність способів зміни трудового договору дозволяє

згрупувати їх на види за критеріями: суттєвості зміни трудового договору – ці

зміни договору поділяються на об’єктивно істотні та суб’єктивно істотні (хоча

для працівників і об’єктивно істотні зміни є суб’єктивно істотними, все ж за

критерій обрано рівень визначення істотності таких змін) зміни трудового

договору, котрі ґрунтуються на підходах до розуміння обов’язкових та
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необов’язкових умов цього договору; джерела волі, що обумовлює ініціювання

процедури зміни трудового договору (поділяється на централізовано чи

колективно обумовлені зміни трудового договору, а також стороною чи

сторонами обумовлені зміни трудового договору).

2.2 Правове регулювання зміни форми та виду трудового договору

На сьогоднішній день трудовий договір є, з одного боку, стрижневим

інститутом трудового права, а з іншого – найбільш ефективним правовим

засобом, що дозволяє сторонам трудових правовідносин найоптимальніше

конкретизувати, а також у дозволеній мірі та на договірних засадах

доповнювати загальні положення трудового законодавства. Відтак вважаємо

цілком закономірним, що в усі часи, а особливо нині, вчені у галузі трудового

права з надзвичайною пильністю вивчають питання порядку укладення

трудового договору, визначення сторонами його форми і змісту, а також зміни

форми та змісту цього договору. Насамперед ця увага приділяється саме

змінам форми та виду трудового договору як найбільш показовим його

трансформаціям, що ще й досі залишаються багато в чому дискусійними та

невиправдано недостатньо вивченими у сучасній доктрині трудового права.

Як ми вже зазначали, форма трудового договору – це спосіб вираження

волі сторін на вступ і перебування у договірних відносинах, а точніше – «це

спосіб вираження волі його учасників щодо їх прав та обов’язків у договорі»

[260, с. 229]. Аналізуючи наукові розвідки, в яких було розглянуто проблеми

форми трудового договору, можна дійти висновку, що до таких форм, як

правило, відносять усну, письмову та контракт [27, с. 18-20; 38, с. 80]. При

цьому слід звернути увагу на те, що вказані форми в спеціальній науковій та

довідковій літературі також розглядаються в якості видів трудового договору

[див., напр. 270, с. 9]. З цього приводу слід зауважити, що варіативність

класифікацій трудових договорів на види є досить широкою, зважаючи на

чисельність ознак цього договору (термін дії трудового договору, його
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специфічний зміст, форму договору, порядок його укладення тощо), на підставі

яких можна зробити відповідну класифікацію. Проте підкреслимо, що у рамках

нашого дослідження форми та види трудового договору ми розуміємо саме у

межах, окреслених у КЗпП України.

Українська вчена Т.В. Парпан наголошує на тому, що «зміна форми

трудового договору вказує лише на зміну зовнішнього виразу договору, не

змінюючи при цьому зміст трудових правовідносин, що виникли на підставі

договору» [161, с. 81]. Слід погодитись із тим, що термін «форма трудового

договору» має двояке значення: в одному випадку йдеться про вид

домовленості сторін (усну чи письмову); у другому випадку – про структуру,

зміст, реквізити тощо письмової угоди. Так, для прикладу, ч. 3 ст. 21 КЗпП

України передбачено особливу форму трудового договору – контракт [25,

с. 17]. Відтак вбачаємо доцільність у дослідженні правового регулювання

зміни форми трудового договору у цих двох значеннях аналізованого поняття,

а саме у таких контекстах:

1) зміна оформлення домовленості сторін трудового договору (зміна

зовнішнього виразу договору). В першу чергу необхідно звернути увагу на те,

що чинне законодавство про працю України, а саме ч. 1 ст. 24 КЗпП України

передбачає лише випадки, коли може укладатись договір у письмовій та усній

формі, однак жодним чином не врегульовує можливість зміни форми цього

договору. При цьому, зважаючи на можливі варіанти зміни форми трудового

договору у цьому контексті, припустимо, що трудовий договір у цьому сенсі

може змінюватись таким чином:

а) зміна усної форми трудового договору на письмову. У ч. 1 ст. 24 КЗпП

України законодавець закріплює правило, відповідно до якого трудовий

договір може укладатись і в усній, і в письмовій формі, проте письмова форма

трудового договору є обов’язковою у наступних випадках (звернімо увагу, що

це відкритий перелік випадків): при організованому наборі працівників; при

укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними

географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для
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здоров’я; при укладенні контракту; у випадках, коли працівник наполягає на

укладенні трудового договору у письмовій формі; при укладенні трудового

договору з неповнолітнім (ст. 187 КЗпП України); при укладенні трудового

договору з фізичною особою; в інших випадках, передбачених законодавством

України. Отже, можемо дійти висновку, що зміна усної форми трудового

договору на письмову може відбуватись (і має відбуватись) тоді, коли

впродовж існування трудових правовідносин, які виникли, їх умови зазнали

суттєвих змін, які сукупно вказують на потребу зміни форми трудового

договору в означеному аспекті (на неможливість подальшого перебування у

трудових правовідносинах на підставі усного трудового договору). До

вказаних суттєвих випадків, зважаючи на вимогу ч. 1 ст. 24 КЗпП України,

можна, серед іншого, віднести наступне: працівника, з яким було укладено

усний трудовий договір, планується перевести для виконання роботи в районах

з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами

підвищеного ризику для здоров’я; працівник, з яким було укладено усний

трудовий договір, наполягає на зміні такої форми трудового договору,

посилаючись на те, що роботодавець, користуючись фактом усної форми

трудового договору, порушує його трудові права та законні інтереси (змінює

істотні та значимі для працівника умови договору, умови праці, що

обговорювались в усному договорі); роботодавець виявив, що документи,

надані працівником під час укладання усного трудового договору, підроблені,

а працівник насправді є неповнолітнім (за умови, що роботодавець буде

вважати доцільним продовжувати трудові правовідносини з цим працівником);

б) зміна письмової форми трудового договору на усну. Незважаючи на

те, що можливість такої зміни є логічною, вважаємо, що така зміна не є

припустимою, оскільки в ній не має жодної практичної необхідності

(використання такої можливості зміни форми трудового договору сприяло б

порушенням трудових прав працівників), власне, як і в усній формі трудового

договору, на що ми вже неодноразово звертали увагу;
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2) зміна структурної форми письмового трудового договору (зміна

внутрішнього виразу договору, його змісту). Якщо на практиці зовнішня

форма трудового договору змінюється досить рідко, то зміст трудового

договору часто піддається змінам у сучасних трудових правовідносинах, що

динамічно розвиваються. Це пояснюється тим, що зміст договору є найбільш

еластичним та прямо залежними від тих чи інших дій та подій, котрі

виникають в об’єктивній дійсності та впливають на сутність трудових

правовідносин, а саме зумовлюючи необхідність зміни первинного договірного

регулювання конкретних трудових правовідносин без їх припинення та не

виходячи (у межах зміни) за рамки регульованих відносин.

Окрім того, на відміну від зміни зовнішнього виразу договору, який

потребує згоди працівника (чи навіть має виходити з ініціативи працівника),

зміні структурної форми письмового трудового договору не повинно

передувати погодження цієї зміни з працівником (проте у будь-якому разі

працівнику повинна надаватись копія трудового договору зі зміненою

структурною формою). Разом із тим згода працівника на таку зміну повинна

бути обов’язковою завжди, коли структурною зміною трудового договору

змінюються обов’язкові умови цього договору та інші умови, зміна яких

потребує згоди працівника.

Окремо слід звернути увагу на таку зміну форми трудового договору як

переведення працівників на контракт. У Роз’ясненнях «Щодо запровадження

контрактної форми трудового договору стосовно керівників закладів охорони

здоров’я України» від 01 серпня 2013 року № 22-14-17/1749 Конституційний

Суду України [300] зауважив, що така зміна форми трудового договору як

переведення працівників на контракт представляє собою зміну обов’язкових

умов праці у сенсі ч. 3 ст. 32 КЗпП України з відповідними наслідками.

Що ж стосується видів трудового договору, як основної форми реалізації

конституційного права людини і громадянина на працю, то необхідно

зауважити, що ці види у спеціальній юридичній літературі в більшості

випадків визначаються на підставі ч. 1 ст. 23 КЗпП України, а саме: а)
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безстроковий (договір, що укладається на невизначений строк); б) строковий

(договір, який укладається на визначений сторонами строк); в) такий, що

укладається на час виконання певної роботи [див., напр.: 160, с. 164; 174, с. 71;

230, с. 10]. Ця класифікація, на нашу думку, є найбільш вдалою з огляду на те,

що строк належить до найважливіших категорій юриспруденції. Це поняття

застосовується у всіх галузях права і є необхідною умовою для виникнення,

зміни чи припинення прав і обов’язків у суб’єктів права [142, с. 24]. Не є

виключенням з цього правила і трудові правовідносини, які тривають у

темпоральній площині та, відповідно, можуть обмежуватись строками.

Зауважимо, що умова трудового договору про строк дії цього договору

окремими вченими [див., напр.: 51, с. 392; 242, с. 24] відноситься до

обов’язкових умов трудового договору. Зокрема В.М. Слома вважає, що строк

трудового договору є його обов’язковою умовою, хоча вказує, що умова про

строк трудового договору має бути зазначена у наказі про прийом на роботу, з

яким працівник повинен бути ознайомлений під розписку [242, с. 24].

Вважаємо, що умова про строк дії трудового договору не є обов’язковою

умовою трудового договору, окрім випадків, коли ця умова визнається

обов’язковою чинним законодавством, а саме у випадках укладання строкових

трудових договорів (вказується строк дії договору чи факт, з яким пов’язується

закінчення трудових правовідносин).

Зважаючи на динаміку протікання трудових правовідносин на практиці,

що існує у нашій державі, слід звернути увагу на те, що сторони трудових

правовідносин досить часто об’єктивно потребують зміни строків тривання

цих правовідносин, серед іншого, задля уникнення звільнення працівників.

Так, наприклад, В.О. Абалдуєв правомірну можливість зміни умов про строк

дії трудового договору на практиці зводить до наступних ситуацій, що

вимагають «нових рішень»: а) коли працівник, що зайнятий за договором на

невизначений термін, переходить на строковий трудовий договір; б) коли

виникає необхідність встановлення в інтересах сторін нового (продовження)

строку трудового договору [1, с. 122]. Проте погодитися з цією позицією
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російського вченого навряд чи можна повністю, враховуючи множинну

варіативність змін умови трудового договору про його терміни. Пояснюючи

свою позицію, звернімо увагу на те, що у проекті ТК України [275], а саме у

ст. 36 законопроекту, зазначається, що трудові договори можуть укладатися на

невизначений і на визначений строк. При цьому закріплюється правило,

відповідно до якого у випадках, коли законом або трудовим договором не

встановлено інше, трудовий договір вважається укладеним на невизначений

строк. У ст. 59 проекту ТК України додатково вказується, що строковий

трудовий договір укладається лише у випадках, якщо трудові відносини не

можуть бути встановлені на невизначений строк. Поряд із тим чинне

законодавство про працю, а саме ст. 23 КЗпП України, дозволяє укладати

трудовий договір безстроково, на певний строк та на час виконання певної

роботи.

Зауважимо, що у широкому сенсі зміна строку дії трудового договору

являє собою зміну тривалості періоду часу існування відповідних трудових

правовідносин (здійснення працівником своєї трудової функції, а

роботодавцем – прав і обов’язків за трудовим договором), з приводу якого була

досягнута домовленість між сторонами трудового договору. На підставі

пропонованого визначення досліджуваного нами поняття доходимо висновку,

що особливості та проблеми зміни умови про строки трудового договору

найглибше можна розглянути лише в процесі критичного аналізу сутності

видів цих договорів за ознакою їх строку дії (у контексті ст. 23 КЗпП України).

1. Безстроковий трудовий договір, що укладається на невизначений

строк. Цей вид трудового договору в існуючій практиці є найбільш поширеною

підставою виникнення трудових відносин, зважаючи на їх практичну перевагу,

котра, на думку українських вчених, полягає у тому, що цей вид трудового

договору створює між сторонами трудових правовідносин стабільні трудові

відносини, а сама робота, виконувана найманим працівником, триває протягом

невизначеного часу [224, с. 114]. При цьому зазначені переваги, як вважає Є.С.

Батусова, є особливо важливими саме для працівника, з чим ми в повній мірі
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погоджуємось, оскільки трудовий договір на невизначений строк гарантує, як

правило, стабільність трудових відносин та передбачає можливість

трансформації трудового договору, що укладається на певний строк [17, с. 96].

Зважаючи на ч. 1 ст. 23 КЗпП України та виходячи з тієї позиції, що

зміна трудового договору є зміною тривалості періоду часу існування

відповідних трудових правовідносин, з приводу якого була досягнута первинна

домовленість між сторонами трудового договору, доходимо висновку, що

безстроковий трудовий договір змінюється в умові про строк дії цього

договору шляхом таких трансформацій трудового договору з безстрокового в

строковий. При цьому слід зауважити, що, трансформуючи безстроковий

трудовий договір в строковий, роботодавець має враховувати, що ці зміни

мають відповідати сукупності характерних вимог, пов’язаних як із самою

трансформацією умов, так і з законодавчими вимогами, передбаченими для

укладання строкових трудових договорів. Означені законодавчі вимоги

застосовні в цьому випадку, незважаючи на те, що безстроковий трудовий

договір не розривається і не укладається новий строковий трудовий договір

(замість безстрокового), а відбувається зміна суттєвої умови безстрокового

договору про строк його дії. Вказані вимоги, яких має дотримуватись

роботодавець під час трансформації трудового договору з безстрокового в

строковий, можна звести до наступних:

1) наявність законних підстав для трансформації. Слід зауважити, що ані

діюче, ані проектне законодавство України про працю чітко не встановлюють

підстави та умови зміни умови трудового договору про строк його дії, а саме з

умови про безстрокову дію цього договору на умову про строкову дію цього

договору. Разом із тим зазначимо, що у ч. 2 ст. 23 КЗпП України

передбачається, що строковий трудовий договір укладається у випадках, коли

трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з

урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів

працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Позитивним вважаємо, що це загальне правило суттєво уточняється в проекті
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ТК України [275]. Так у ст. 60 проекту ТК України встановлюється вичерпний

перелік підстав укладання трудового договору на визначений строк, що

складається з дванадцяти підстав. Важливість вказаної норми закону полягає в

тому, що зміни трудового договору загалом розрізняються за їх характером, і

до цих змін застосовуються ті ж самі вимоги, що і до умов відповідного

характеру, з приводу яких досягається згода між сторонами в первинному

трудовому договорі (інша справа, що не всі ці вимоги застосовні до зміни умов

договору, які характеризуються додатково власними особливостями, зокрема

такими, що обмежені неможливістю зміни трудового договору шляхом його

припинення). Відтак можемо дійти висновку, що трансформація трудового

договору з безстрокового в строковий може відбуватись лише у разі наявності

в реальній дійсності хоча б однієї з таких підстав: а) у разі необхідності у

переведенні працівника (без розірвання трудового договору) за наявності

потреби у заміщенні тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається

місце роботи (посада) або ж за наявної необхідності у заміщенні вільного

робочого місця (вакантної посади), якщо за звільненим працівником

відповідно до закону зберігається право повернення на попередню роботу

(посаду), з одного боку, та неможливості продовження трудових

правовідносин з працівником (без переведення), якого переводять, з іншого

боку (як спосіб продовження відносин і уникнення звільнення); б) у разі

потреби у переведенні працівника на іншу роботу для виконання робіт,

пов’язаних з тимчасовим (до одного року) розширенням виробництва або

обсягу послуг, що надаються відповідним роботодавцем, якщо продовження

трудових правовідносин з працівником (без переведення) є неможливим (як

спосіб продовження відносин і уникнення звільнення); в) у разі, якщо

працівника переводять на іншу роботу для виконання невідкладних робіт із

запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій,

виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які ставлять або можуть

поставити під загрозу життя чи умови життєдіяльності людей; г) у разі, якщо

виконувана працівником робота (певний її обсяг чи вид) стала
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характеризуватись як робота, строк закінчення якої не може бути визначений

конкретною датою, з урахуванням характеру такої роботи, умов її виконання;

ґ) у разі, якщо змінюється умова про трудову функцію працівника, а саме у

частині виконання ним додатково чи виключно функцій керівника юридичної

особи; д) у тому разі, якщо про трансформацію трудового договору з

безстрокового в строковий просить у роботодавця працівник;

2) закріплення у змісті трудового договору чітко визначеного строку дії

цього договору. У зв’язку із тим, що безстроковий трудовий договір стає

строковим, його умова про строк дії цього договору має бути конкретно

окресленою у часі відповідно до ст. 241-1 КЗпП України, котрою законодавець

передбачив, що визначений строк обчислюється: у роках (закінчується у

відповідні місяць і число останнього року строку); у місяцях (закінчується у

відповідне число останнього місяця строку; якщо кінець строку,

обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не

має, то строк закінчується в останній день цього місяця); у тижнях

(закінчується у відповідний день тижня); у днях (ці строки обчислюються з

дня, наступного після того дня, з якого починається строк, з урахуванням того,

що у тих випадках, коли останній день строку припадає на святковий, вихідний

або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий

робочий день).

При цьому слід мати на увазі, що законодавець в діючому трудовому

законодавстві України (на відміну від ряду інших зарубіжних держав), а так

само і в проектному законодавстві про працю не обмежує сторін трудового

договору в їх свободі узгодження строків дії договору ні мінімальними, ні

максимальними межами тривалості строку дії трудового договору. У зв’язку із

цим українські вчені вважають, що строковий трудовий договір можна

укладати як на один день, який може бути навіть і неповним, так і на 10 чи 20

років [233, с. 156]. Відповідно, трансформуючи безстроковий трудовий договір

у строковий, сторони є вільними у визначенні тривалості їх трудових
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правовідносин (окрім тих випадків, що прямо зазначаються в законодавстві

про працю);

3) строк дії трудового договору визначається узгодженими діями сторін

трудових правовідносин, оскільки зміна умови про строк трудового договору

вважається зміною трудового договору. Слід звернути увагу на те, що в

доктрині трудового права зазначається, що в тих випадках, коли роботодавець

не може довести факту погодження сторонами строкового характеру трудових

відносин до їх виникнення, трудові відносини вважаються такими, що виникли

на невизначений строк [25, с. 21]. Таким чином, можна дійти висновку, що у

тих випадках, коли роботодавець не може довести, що трансформація

безстрокового трудового договору в строковий відбулась у результаті

погодження сторонами цього договору строкового характеру трудових

відносин, які передували цій трансформації, така трансформація повинна

визнаватись такою, що не відбулась. Саме тому доцільно, щоб процес

трансформації трудового договору з безстрокового у строковий відбувався

переважно у письмовій формі: кожен крок роботодавця має відображатись у

відповідному офіційному його документі, з одного боку, а з іншого – цим

крокам роботодавця мають відповідати кроки працівника (мають оформлятись

на офіційних бланках та засвідчуватись відділом кадрів), якими він пояснює

свою позицію з приводу відповідних дій роботодавця щодо зміни умови

договору про строк його дії.

Важливість вказаних вимог, на нашу думку, показово пояснюється

правовими наслідками трансформації трудового договору з безстрокового в

строковий, котрі сукупно вказують на суттєве зниження трудових прав і

гарантій трудових прав працівників у результаті вказаної зміни трудового

договору. Яскраво ілюструють наш висновок наступні обставини, обумовлені

зміною умови про строк трудового договору в означеному  контексті:

а) за загальним правилом, працівник, що продовжує виконувати свою

трудову функцію вже за строковим трудовим договором, не має права

розірвати його достроково за власним бажанням. Відповідні обставини
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зумовлюють спеціальну процедуру розірвання цього договору, яка може

розпочатись лише за наявності у працівника поважних для цього причин, що

передбачені ч. 1 ст. 39 КЗпП України, а саме: наявність у працівника хвороби

або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за трудовим

договором; порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного

або трудового договору; за наявності випадків, передбачених   ч. 1 ст. 38 КЗпП

України (неможливість продовжувати роботу у результаті вступу до

навчального закладу, прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших

поважних причин);

б) будь-яка сторона договору, що став строковим, відповідно до ч. 2

ст. 36 КЗпП України має право припинити трудові відносини у зв’язку із

закінченням строку дії договору без наведення жодних причин для цього.

Проте зауважимо, що в ч. 1 ст. 81 проекту ТК України передбачено, що, хоча

строковий трудовий договір підлягає припиненню у зв’язку із закінченням

строку його дії, в тому числі й у зв’язку із закінченням строку виконання

певної роботи, роботодавець все одно зобов’язується попереджувати

працівника про таке припинення дії договору за три дні до дати відповідного

припинення договору.

Окрім того, погодимось із українським вченим С.О. Сільченком, котрий

також звертає увагу на те, що у результаті вказаної трансформації трудового

договору при звільненні у зв’язку із закінченням строку чинності трудового

договору працівникові не виплачується вихідна допомога, а саме це звільнення

вже не буде потребувати погодження з профспілковим органом на

підприємстві [240, с. 11]. Тому слід зауважити, що в трансформації договору

без обмеження строку його чинності в строковий трудовий договір

заінтересований саме роботодавець, котрий у результаті зміни умови про строк

дії трудового договору отримує ряд вигідних для нього можливостей,

найважливішою з яких є така об’єктивна підстава припинення строкового

трудового договору як закінчення терміну строкового трудового договору.
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Поряд із цим, зважаючи на те, що трансформація безстрокового

трудового договору на строковий є вигідною переважно для роботодавців, у

спеціальній юридичній літературі, в якій вчені розглядали досліджуване нами

питання, була відкрита гостра дискусія про правомірність таких змін договору.

Так, одні вчені [див., напр.: 32, с 180-184] наголошують на тому, що ця

трансформація є можливою за умови дотримання в ній переліку умов, зокрема

таких: характер й умови подальшої роботи будуть змінені; працівник

погоджується на зміни умови про строк дії договору. Інші вчені [див., напр.: 9,

с. 29; 177, с. 101-114; 284, с. 21] вказують на неможливість зміни умови про

безстроковість дії трудового договору умовою про дію цього договору

протягом певного строку, що пояснюється тим, що така трансформація

трудового договору уможливлювала б масові зловживання з боку роботодавця,

ця зміна умови про строк дії договору потребує припинення дії безстрокового

трудового договору та укладання нового – строкового трудового договору (за

наявності договірних та законодавчо визначених умов для укладання такого

договору).

Аналізуючи зазначені позиції, доходимо висновку про те, що кожна з

них є справедливою, проте лише перша (та, яка допускає можливість такої

трансформації трудового договору) є найбільш раціональною та такою, що

відповідає потребам ринку праці, незважаючи на те, що вона недостатньо

обґрунтована. Вважаємо, що означена трансформація безстрокового трудового

договору повинна мати місце на практиці, однак виключно у тих випадках,

коли сторони трудових правовідносин, що трансформують трудовий договір,

який вони уклали, у частині умови про строк дії цього договору повинні

дотримуватись того мінімального переліку вимог, які ми вище сформулювали.

Реальна ж можливість масових зловживань з боку роботодавця щодо

трансформації трудового договору в означеному контексті, на нашу думку,

зумовлює потребу надання Державній службі з питань праці повноважень

перевіряти тих роботодавців, котрі досить часто (більше аніж два рази на три
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місці) змінюють безстрокові трудові договори працівників на строкові з метою

виявлення законності цих змін договорів.

Що ж стосується питання трансформації трудового договору з

безстрокового у договір, що припиняє свою дію після виконання працівником

певних робіт, то ця зміна, безперечно, схожа за своїми підставами та умовами з

трансформацією безстрокового трудового договору в строковий за умови, що

умова про строк дії змінюється не в напрямку обмеження строку дії цього

договору часовими межами, а у напрямку обмеження строку дії трудового

договору вичерпанням працівником свого трудового обов’язку (у зв’язку із

цим слід враховувати ту обставину, що, наприклад, строк трудового договору

при прийомі на сезонні роботи не може перевищувати тривалості сезону [142,

с. 139]).

Наголосимо, що у зміні безстрокового трудового договору на договір, що

діє протягом часу виконання працівником певної роботи, так само як і в

трансформації безстрокового трудового договору в строковий, як правило,

заінтересований саме роботодавець, у зв’язку із чим, задля уникнення

відповідних зловживань роботодавців своїми правами (а саме з метою примусу

працівників до погодження означених змін трудового договору), необхідно

також доповнити повноваження Держпраці України обов’язком здійснювати

перевірки роботодавців у тому разі, коли вони досить часто (більше аніж два

рази на три місці) здійснюють вказані зміни трудових договорів.

2. Трудовий договір, що укладається на визначений строк, встановлений

за погодженням сторін. Такий договір є трудовим договором з погодженим

сторонами обмеженням тривалості їх трудових правовідносин, який, як вже

вище зазначалося, відповідно до ч. 2 ст. 23 КЗпП України укладається у

випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений

строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або

інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими

актами.
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Варто зауважити, що характерною особливістю цього виду трудового

договору є те, що він зазвичай припиняється внаслідок закінчення

погодженого його сторонами строку дії, на який він був укладений, без

відповідної заяви працівника про звільнення, а також без необхідності

обґрунтування наявності законних причин для звільнення працівника.

Л.П. Гаращенко, зокрема, зауважує, що загальноприйнятим є те, що строкові

трудові договори, як правило, припиняються автоматично, по досягненню

погодженої дати закінчення, з урахуванням того, що роботодавець у такому

разі не зобов’язаний надавати працівникові будь-які повідомлення з приводу

закінчення терміну дії договору. При цьому в зарубіжних державах (головним

чином у Німеччині та Великобританії) припинення дії строкового трудового

договору, якщо він не був продовжений, зумовлює не лише звільнення

працівника, але й обов’язок роботодавця довести, що «причина не

переукладення договору є справедливою (наприклад, якщо роботодавець

планує припинити роботи, на виконання яких був укладений строковий

договір)» [51, с. 392, 394]. Слід зауважити, що саме із продовженням строків дії

договору вчені часто пов’язують зміну строкового трудового договору, хоча

такі зміни, безумовно, не є вичерпними, оскільки передбачають як

трансформацію трудового договору (у тому випадку, коли у результаті зміни

умови строкового трудового договору про строк дії цього договору

відповідний договір вже не вважаться строковим), так і не передбачають такої

(коли у результаті зміни умови строкового трудового договору про строк дії

цього договору зберігається строковість відповідного договору). Отже, до

можливих варіантів зміни умови строкового трудового договору про строк дії

цього договору доцільно відносити такі випадки зміни цієї умови договору:

1) зміна умови строкового трудового договору про строк дії цього

договору у бік його продовження. Вчені зазначають, що продовження

строкових трудових договорів – це наріжний камінь сталого розвитку

трудового права, заснованого на засадах соціальної справедливості [64, с. 174].

Вказане пояснюється тим, що у трудових правовідносинах, котрі динамічно
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розвиваються під впливом тих чи інших подій, дій та явищ на ринку праці та в

державі і світі, у сторін цих правовідносин досить часто виникає об’єктивна

потреба у зміні умови строкового трудового договору про строк дії цього

договору. Так, наприклад, на практиці можуть виникати випадки, коли строк

дії трудового договору з працівником, який був укладений на строк тимчасової

відсутності працівника, за яким зберігається місце роботи, наближається до

свого закінчення (спливає), проте строк тимчасової відсутності вказаного

працівника продовжується і, відповідно, є об’єктивна потреба в продовжені

договору, укладеного з особою, прийнятою для заміщення відповідного

тимчасово відсутнього працівника. Загалом слід зауважити, що обмеження

трудового договору, який укладається на певний строк, конкретним періодом

часу у подібних випадках суттєво збільшує ризик дефіциту трудового ресурсу

(певну роботу певний час нікому буде виконувати).

Незважаючи на те, що подібні та багато інших випадків об’єктивної

необхідності зміни умови строкового договору про строк дії цього договору

досить часто виникають на практиці, слід констатувати, що діюче

законодавство про працю не врегульовує процедуру здійснення відповідних

змін умови трудового договору. Так у ч. 2 ст. 39-1 КЗпП України законодавець

встановлює правило, що трудові договори, що були переукладені один чи

декілька разів, за винятком строкових трудових договорів, вважаються такими,

що укладені на невизначений строк. З цього випливає, що строкові трудові

правовідносини можуть бути продовжені (без переходу у безстрокові

правовідносини) у результаті переукладання трудового договору. Безумовно,

вказану норму чинного законодавства можна вважати однією з найбільш

непрактичних норм діючого законодавства про працю, зважаючи на те, що

вона передбачає можливість продовження трудових правовідносин без

переходу до безстрокових трудових правовідносин, проте не передбачає

продовження дії трудового договору. Наголосимо, що переукладання

строкового трудового договору, яке дозволяє законодавець, означає

припинення дії одного договору і звільнення працівника та наймання цього
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працівника шляхом укладання нового строкового трудового договору (тобто, в

означеному випадку не може йти мови про зміну строку дії трудового договору

у бік продовження чи у бік зменшення).

Дещо більша увага цьому питанню приділяється в проекті ТК України, у

ч. 4 ст. 62 якого зазначається, що працівник і роботодавець мають право

домовитися про продовження трудових відносин, установлених на визначений

строк або укладених на певний строк, у разі необхідності завершити виконання

роботи, передбаченої попереднім договором (у такому разі трудові відносини

припиняються із завершенням цієї роботи). Разом із тим зауважимо, що з

тексту цієї норми не зрозуміло, чи є це правило звуженою інтерпретацією ч. 2

ст. 39-1 КЗпП України, чи все ж таки новацією проектного законодавства,

котра передбачає досить вузькі можливості для продовження дії строкового

трудового договору.

У будь-якому разі відсутність у трудовому праві можливості продовжити

за погодженням з працівником термін раніше укладеного трудового договору

породжує масу зайвих у таких обставинах вимог формально-документального

оформлення звільнення працівника та нового прийому цього працівника на ту

ж саму роботу (заяви, накази, новий письмовий договір тощо). Зокрема

бухгалтерській службі, як зазначається в спеціальних юридичних

дослідженнях, у таких випадках доводиться розраховувати та проводити

виплати при звільненні працівника, який буде прийнятий на ту ж саму посаду

вже наступного дня. Це також спричиняє переривання стажу, що дає право на

відпустку, інші негативні наслідки в частині обчислення стимулюючих виплат,

отримання інших пільг, гарантій, якщо локальними актами роботодавця вони

пов’язані з безперервною роботою [1, с. 126]. Таким чином, обмеживши право

сторін трудових правовідносин продовжити терміни дії строкових трудових

договорів, не розриваючи цих договорів, законодавець відмовив працівникам

також і у ряді трудових та соціальних гарантій, які вони могли б отримати в

тому випадку, якщо б формально соціально спрямоване трудове законодавство

не позбавляло їх цих можливостей.
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Окрім того, очевидна недостатність діючого законодавства про працю в

контексті, який нами розглядається, також підтверджується тим, що існуюча

практика все далі відходить від норм КЗпП України (існуючі норми проекту

ТК України в цьому питанні також не є прогресивними). Зокрема на практиці

роботодавці, уникаючи описаної вище невиправданої тяганини та

бюрократизації, передбаченої КЗпП України, в розумний строк до закінчення

дії строкового трудового договору продовжують з працівниками трудові

правовідносини шляхом продовження дії строкового трудового договору, не

переукладаючи його: роботодавець попереджає працівника про сплив строку

дії строкового трудового договору, що має відбутись, та про можливість

продовження дії цього договору у разі подання працівником заяви про

продовження дії строкового договору у певний строк; отримавши від

працівника заяву про продовження дії строкового договору, роботодавець

складає додаткову угоду на продовження строку дії строкового договору, яку

підписує він та відповідний працівник, після чого видається наказ

(розпорядження) про продовження дії відповідного строкового трудового

договору.

Незважаючи на те, що вказана практика не передбачена законом та є

такою, що призводить до трансформації строкового трудового договору на

безстроковий трудовий договір (законодавець передбачає можливість

продовження строкового трудового договору, а саме у ч. 1 ст. 39-1

КЗпП України, лише на невизначений строк, тобто лише у формі

трансформації трудового договору, а не його зміни), у сучасних юридичних

наукових та практичних дослідженнях зустрічаються позиції, якими вчені в

галузі права наголошують на неприпустимості цієї практики. Зокрема

С.Г. Фомченков вважає, що у цих випадках є правомірним лише

переукладання строкових трудових договорів в останній день виконання

трудової функції працівника за строковим трудовим договором [286, с. 12].

Подібну думку висловлює також С.В. Уткін, зазначаючи, що в тому разі, коли

строковий трудовий договір з працівником закінчився, але існує необхідність у
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його подальшій роботі, дії роботодавців, спрямовані на продовження дії

строкового трудового договору за угодою сторін, є протизаконними, а сам

«продовжений» строковий трудовий договір не може визнаватися законним,

головним чином тому, що він буде суперечити сучасному національному та

міжнародному законодавству, а саме Рекомендації МОП 1982 року № 166 [283,

с. 25; 284, с. 22]. Погоджується з такою позицією російська вчена

Є.С. Батусова, котра зауважує, що мета продовження (а так само і

переукладення) строкового трудового договору – це «збереження можливості

об’єктивної підстави припинення строкового трудового договору – закінчення

строку строкового трудового договору». Продовження, на думку вченої,

застосовується у зв’язку з тим, що при повторному укладенні строкового

трудового договору за однієї і тієї ж трудової функції суд начебто не визнав

трудові відносини відносинами на невизначений термін і не розширив

правовий статус працівника [18, с. 108]. Однак з позиціями С.Г. Фомченкова та

Є.С. Батусової не можна погодитись, зважаючи на наступне: продовження дії

строкового трудового договору, коли для цього є об’єктивні підстави, навпаки

сприяє забезпеченню трудових прав і законних інтересів працівника, його

трудових і соціальних гарантій, а тому роботодавцю «вигідна» практика

переукладання строкових договорів (уникнення надання щорічних відпусток

тощо); продовження строку дії строкового трудового договору, хоча і не

передбачене національним законодавством про працю, проте не є

протизаконним, як зазначається МОП та багатьма зарубіжними законодавцями

(у багатьох зарубіжних державах передбачаються правила продовження

строків строкових трудових договорів з будь-якими категоріями працівників з

урахуванням обмежень за кількістю випадків продовження договорів й

періодів їх продовження [див., напр.: 1, с. 125; 17; 293]; у ФРН та

Великобританії закінчення строку дії строкового трудового договору

зобов’язує роботодавця пояснити, чому строк дії договору не можна

продовжити [51, с. 392, 394]). Так, ні Рекомендація МОП «Щодо припинення

трудових відносин з ініціативи роботодавця» від 22 червня 1982 року
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№ 166 [298], ні Конвенція МОП «Про припинення трудових відносин з

ініціативи роботодавця» від 22 червня1982 року № 158 [211, с. 600] прямо не

забороняють цієї практики. У п. 3 ст. 2 Конвенції передбачаються відповідні

гарантії проти застосування договорів про наймання на визначений термін,

мета яких – ухилитися від надання захисту, передбаченого цією Конвенцією.

Відтак застосування означеної нами практики є правомірною з позиції права

МОП, тоді, коли продовження строку дії строкових договорів зумовлене

потребами правовідносин, а саме: строковий договір є необхідністю в цих

правовідносинах; продовження строку дії цього строкового договору є

доцільним з огляду на інтереси працівника (якщо інакше – розірвання

строкового договору і укладання нового договору – буде шкодити трудовим

правам і законним інтересам, гарантіям працівників).

Також у науковій та практичній юридичній літературі доводиться і

припустимість вказаної практики продовження дії строкових трудових

договорів. А.Б. Іванов, наприклад, наголошує на тому, що неврегульованість

цього питання трудовим законодавством не означає, що законодавець

забороняє зміну умов трудового договору, зокрема і щодо строку трудового

договору, на який він укладений. На думку вченого, у разі збереження причини

укладення строкового трудового договору сторони цього договору можуть

продовжити його дію, уклавши відповідну угоду, з урахуванням того, що

загальний термін продовження строкового договору не повинен перевищувати

гранично дозволеного [81, с. 24, 26-27]. Подібної думки дотримується також

Л.В. Степанова, яку вона виклала в аналітичній статті «Укладення строкового

трудового договору з державним службовцем». Автор зазначає, що у тому разі,

коли «особа, призначена на посаду на період відпустки у зв’язку з вагітністю

та пологами основної працівниці, влаштовує керівництво органу як фахівець і

сама хоче продовжити працювати в період перебування зазначеної працівниці

у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, слід

вчинити таким чином»: основна працівниця повинна попередньо написати

заяву про надання їй відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею
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трирічного віку; роботодавець на підставі вищевказаної заяви видає наказ про

надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

«особа, прийнята за строковим трудовим договором на період відпустки у

зв’язку з вагітністю та пологами, пише заяву про продовження терміну дії

строкового трудового договору на період відпустки по догляду за дитиною до

досягнення нею трирічного віку основної робітниці»; «роботодавець видає

наказ про продовження терміну дії строкового трудового договору на період

перебування основної працівниці у відпустці по догляду за дитиною до

досягнення нею трирічного віку (до дати її фактичного виходу на роботу)». На

думку вченої, «у вищенаведеному випадку строковий трудовий договір не

набуває безстроковий характер», оскільки: «строковий трудовий договір

набуває характеру безстрокового у разі наявності факту продовження роботи

працівником після закінчення терміну договору»; в означеному випадку «ми ж

маємо справу з випадком, передбаченим саме частиною другою статті 23

КЗпП. Таким чином, продовжують діяти умови виконання роботи, при яких не

можна укласти трудовий договір на невизначений термін (слідом за

відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами основний працівник йде у

відпустку по догляду за дитиною)» [255]. Як вбачається з позиції

Л.В. Степанової, автор не розрізняє понять «продовження договору» та

«переукладання договору», невиправдано ототожнюючи їх.

Більше того, наприклад в додатку 8 Методичних рекомендацій «Порядок

призначення та звільнення за строковим трудовим договором», схвалених

рішенням колегії Головного управління юстиції у Хмельницькій області від 30

травня 2008 року [172], міститься зразок оформлення наказу роботодавця «Про

продовження терміну дії строкового трудового договору»: «Продовжити

термін дії строкового трудового договору, укладеного з N, державним

виконавцем відділу державної виконавчої служби M, з 06 травня 2008 року на

період знаходження у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею

трирічного віку основного працівника L. Підстава: заява N, подання

заступника начальника M – начальника відділу державної виконавчої служби,
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наказ № D від 05.05.2008 року». Інший приклад – Положення «Про порядок

призначення та звільнення з посади керівників об’єктів спільної власності

територіальних громад сіл району», затверджене рішенням Рукшинської

сільської ради Хотинського району Чернівецької області [206], в п.п. 3.14 та

3.15 якого зазначається, що керівник об’єкта комунальної власності може

подавати заяву про продовження терміну дії строкового трудового договору чи

контракту, яка розглядається сільським головою, а за результатами її розгляду

та погодження постійної комісії сільської ради з питань регламенту,

депутатської діяльності, правопорядку, гуманітарних, соціально-культурних та

кадрових питань – сільський голова укладає з керівником строковий трудовий

договір чи контракт на новий термін (у разі відмови сільського голови щодо

подовження терміну дії строкового трудового договору чи контракту з

керівником, готується розпорядження про припинення строкового трудового

договору чи контракту). Як бачимо з другого прикладу, розробники вказаного

положення не розрізняють понять «переукладання договору» та «продовження

договору» у випадку, коли врегульовують питання продовження строкового

трудового договору (проте зазначене правило цілком відповідає вимогам

чинного законодавства у тому випадку, коли мова йде про контракт).

Загалом, аналізуючи існуючу практику, робимо висновок, що

продовження строку дії строкового трудового договору шляхом укладання

додаткової угоди до строкового трудового договору на підставі заяви

працівника та рішення чи наказу (розпорядження) компетентного суб’єкта є

досить поширеною практикою [див., напр.: 212-215]. При цьому у цих

випадках сторони помилково посилаються або на ч. 2 ст. 39-1 КЗпП України,

або взагалі не посилаються на норму будь-якого діючого законодавчого акта,

на підставі якої вчиняють відповідні юридично значимі дії, вірогідно,

розуміючи помилковість посилання у цих випадках на ч. 2 ст. 39-1 Кодексу чи

на положення, що регулюють питання укладання, переукладання, продовження

та припинення контрактів.
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Вважаємо, що зазначене вище зумовлене ототожненням на практиці

строкових трудових договорів з контрактами, хоча контракт є особливою

формою трудового договору (ч. 3 ст. 21 КЗпП України) та різновидом

строкового трудового договору, укладеного відповідно до ч. 2 ст. 23

КЗпП України. Згідно із ст. 21 КЗпП України контракт є особливою формою

трудового договору (типова форма цього договору затверджена наказом

Мінюсту України від 15 квітня 1994 року № 23 [199]), в якому строк його дії,

права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови

матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання

договору можуть встановлюватись угодою сторін. При цьому п. 21 Типової

форми контракту з працівником передбачається, що за два місяці до закінчення

строку чинності контракту «він може бути за згодою сторін продовжений або

укладений на новий строк», що в повній мірі відповідає вимозі п. 24 постанови

Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної

форми трудового договору» від 19 березня 1994 року № 170 [183]. Однак

наголосимо на тому, що в цьому випадку мова йде виключно про контракти,

які є видом строкових трудових договорів (не всі строкові договори є

контрактами).

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що вважаємо доцільним

запропонувати доповнити ст. 23 КЗпП України частиною 3 наступного змісту:

«Строковий трудовий договір може бути продовжений на підставі угоди

сторін, коли були збережені причини укладення строкового трудового

договору та відсутня можливість продовження трудових правовідносин з

працівником на невизначений термін. Продовження строкового трудового

договору, що укладається за згодою сторін, визначається колективним

договором. Загальний строк продовжень не може перевищувати трьох років».

Що ж стосується питання скорочення строків строкового трудового

договору, то вказана зміна строкового трудового договору, на нашу думку, за

загальним правилом має бути прямо забороненою діючим законодавством,

оскільки вказані дії погіршують становище працівника. Винятком з цього
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правила може бути лише об’єктивна нагальна необхідність у цьому, головним

чином у сенсі ч. 3 ст. 32 КЗпП України;

2) трансформація строкового трудового договору у безстроковий

трудовий договір. Ця трансформація, що полягає у заміні обмеженості періоду

дії договору та тривання трудових правовідносин необмеженістю цього

періоду, зважаючи на позиції з цього приводу вчених у галузі трудового права

[див., напр.: 18, с. 95-96], може відбуватись в наступних формах:

а) активна форма трансформації строкового трудового договору у

безстроковий може мати місце у тому разі, коли, з одного боку, зникли

підстави для реалізації працівником трудової функції за строковим трудовим

договором, а з іншого – роботодавець і надалі зацікавлений у виконанні

працівником його трудових обов’язків на умовах, передбачених строковим

трудовим договором, відповідно, окрім умови про строк дії цього договору

(наприклад, тимчасово відсутня особа, за якою зберігається місце роботи, яку

працівник тимчасово заміщував на підставі строкового договору, звільнилась

до закінчення «строку тимчасової відсутності»). При цьому слід мати на увазі,

що вказана трансформація може бути лише тоді, коли безстрокові трудові

правовідносини є можливими з урахуванням ч. 2 ст. 23 КЗпП України.

Незважаючи на те, що законодавець прямо не врегульовує активну форму

трансформації строкового договору в безстроковий трудовий договір,

вважаємо допустимим у цьому разі здійснення означеної процедури таким

чином: роботодавець за погодженням із працівником укладають угоду з

приводу внесення змін до чинного договору, а саме скасування умови цього

договору про строк його дії, на підставі чого роботодавець виносить

відповідний наказ (розпорядження);

б) пасивна форма. Ця форма передбачається чинним законодавством

України про працю, а саме ч. 1 ст. 39-1 КЗпП України й полягає у тому, що у

випадках, коли жодна із сторін строкового трудового договору не вимагає його

розірвання у зв’язку із закінченням терміну його дії (п.п. 2 та 3 ст. 23 КЗпП

України) або сторони не погодили переукладення строкового трудового
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договору, а працівник з дозволу роботодавця (також пасивного дозволу)

продовжує реалізовувати свою трудову функцію, обумовлену строковим

трудовим договором, після закінчення терміну дії цього договору (тобто, у

цьому випадку не має значення факт укладення та навіть немає потреби в

укладенні сторонами цього договору додаткової угоди до строкового

трудового договору про його трансформацію в безстроковий, важливо тут

лише те, що трудові правовідносини є фактично продовженими без вимог

однієї зі сторін цього договору про його припинення), умова про конкретний

термін дії цього трудового договору втрачає силу, а сам договір вважається

укладеним на невизначений строк.

Слід зауважити, що науковці висловлюють думки також і про інші

підстави для пасивної трансформації строкового трудового договору в

безстроковий, які, на нашу думку, є досить спірними та такими, з якими ми не

погоджуємось. М.Ю. Катвіцька, зокрема, переконана, що строковий трудовий

договір може бути визнаний договором на невизначений строк не лише зі

спливом строку, на який він був укладений, але й тоді, коли: він був укладений

строковим без законної на те підстави; в ньому не був обговорений термін його

дії; він пролонгувався на новий термін, коли в реальності робота носить

постійний характер; роботодавець, укладаючи строковий трудовий договір,

переслідував мету ухилитися від гарантій, передбачених законодавцем [92, с.

31]. На нашу думку, М.Ю. Катвіцька перерахувала не випадки обов’язкової

автоматичної трансформації строкового трудового договору в безстроковий, а

випадки, коли трудовий договір, що був формально укладений як строковий,

був від початку його укладання безстроковим. Розрізнення фактів

автоматичної нечинності умови про обмеження дії трудового договору з

моменту укладання строкового трудового договору та трансформації

трудового договору, на нашу думку, не можна недооцінювати, зважаючи на

сутність цих юридичних фактів та їх суттєві наслідки.

Отже, підводячи підсумок вищевикладеному, вважаємо за доцільне

зауважити наступне:
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1) зміна форми трудового договору виражається у зміні зовнішнього

виразу договору, тобто зміні оформлення домовленості сторін трудового

договору. Виокремлюється допустима зміна форми трудового договору, що

полягає у трансформації усної форми трудового договору на письмову

(наприклад, у разі зміни істотних та значимих для працівника умов договору,

умов праці, що обговорювались в усному договорі), а також недопустима зміна

форми трудового договору – зміна письмової форми трудового договору на

усну. Окрім того, можна виокремити зміну внутрішнього виразу договору,

тобто зміну структурної форми письмового трудового договору, котра не

потребує згоди працівника, однак отримання цієї згоди є обов’язковим

фактором у разі, коли структурною зміною трудового договору змінюються

обов’язкові умови цього договору та інші умови, зміна яких потребує згоди

працівника;

2) зміна виду трудового договору (як законодавчо визначений вид

трудового договору) може відбуватися у залежності від характеру умови

договору про строк його дії, а саме: безстроковий трудовий договір, що

укладається на невизначений строк, трансформується у строковий, а строковий

– у безстроковий. При цьому кожна з цих трансформацій має здійснюватися із

урахуванням передбачених трудовим законодавством вимог. Так, зокрема,

безстроковий трудовий договір може стати строковим у разі, якщо: наявними

для цього є законні підстави; у результаті зміни трудового договору в договорі

з’являється чітка умова про строк дії цього договору, що визначається

узгодженими діями сторін трудових правовідносин. Вкрай проблематичною є

неврегульованість діючим законодавством питання про можливість

продовження сторонами договору строку дії строкового трудового договору,

що має бути вирішено у ході реформування українського законодавства про

працю, а саме шляхом доповнення ст. 23 КЗпП України частиною 3, що

передбачатиме можливість продовження строку дії строкового трудового

договору.
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Висновки до Розділу 2

1. До основних законодавчо визначених способів (варіантів) зміни

трудового договору (у частині змісту) слід відносити: переведення на іншу

роботу (зміна умови про певну визначену територію, на якій працівник

здійснює свою трудову функцію, у результаті чого відбувається також зміна

трудової функції працівника); переміщення на інше робоче місце (рух

працівника усередині підприємства без зміни його трудових функцій); зміна

істотних умов праці (умови, котрі складають сутність конкретного трудового

договору).

2. За критерієм обов’язковості зміни трудового договору поділяються на

такі види: 1) об’єктивно істотні зміни – зміни трудового договору шляхом

зміни обов’язкової умови цього договору, а саме: зміни характеристики

сторони чи сторін трудового договору; зміни трудового договору, що

стосуються умови про трудову функцію працівника; зміни трудового договору,

що стосуються умови про місце роботи працівника, тобто про певне уточнене

й виокремлене місце у просторі на конкретній території, де найманий

працівник виконує свою трудову функцію; зміни трудового договору, що

стосуються умови про оплату праці працівника та режим його роботи; 2)

суб’єктивно істотні зміни – зміни трудового договору, що стосуються

додаткових (факультативних) умов трудового договору, зокрема: зміни

трудового договору, що стосуються строку дії договору; про стимулюючі

виплати; про робоче місце, якщо воно було конкретизоване трудовим

договором при його укладенні; зміни інших умов, з приводу яких було

досягнуто згоду при укладенні трудового договору та які було внесено до його

змісту, але які не пов’язані із безпосереднім виконанням трудової функції.

3. За критерієм джерела волі, що обумовлює ініціювання процедури

зміни трудового договору, можна виділити наступні види зміни трудового

договору: централізовано встановлені зміни трудового договору (воля

законодавця); колективно обумовлені зміни трудового договору (воля сторін



87

колективного договору); стороною чи сторонами обумовлені зміни трудового

договору (зміни трудового договору здійснюються, як правило, за згодою

сторін, хоча в фактичній дійсності залежать від волі однієї сторони трудового

договору).

4. Зміна форми трудового договору виражається у таких двох

контекстах: 1) зміна зовнішнього виразу договору, тобто зміна оформлення

домовленості сторін трудового договору, а саме: а) допустима зміна форми

трудового договору – зміна усної форми договору на письмову, що

відбувається, зокрема, у разі, коли: працівник, з яким було укладено усний

трудовий договір, має переводитись для виконання роботи в районах з

особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами

підвищеного ризику для здоров’я; працівник, з яким було укладено усний

трудовий договір, наполягає на зміні такої форми трудового договору, при

цьому посилаючись на те, що роботодавець, користуючись фактом усної

форми трудового договору, порушує його трудові права та законні інтереси

(наприклад, змінює істотні та значимі для працівника умови договору, умови

праці, що обговорювались в усному договорі); роботодавець виявив, що

документи, надані працівником під час укладання усного трудового договору,

підроблені, а працівник насправді є неповнолітнім; б) недопустима зміна

форми трудового договору – зміна письмової форми трудового договору на

усну (використання такої можливості зміни форми трудового договору, без

сумнівів, сприяло б порушенням трудових прав працівників); 2) зміна

внутрішнього виразу договору, тобто зміна структурної форми письмового

трудового договору, котра не потребує згоди працівника, однак отримання цієї

згоди є обов’язковим фактором у разі, коли структурною зміною трудового

договору змінюються обов’язкові умови цього договору та інші умови, зміна

яких потребує згоди працівника.

5. Зміна виду трудового договору у сенсі ч. 1 ст. 23 КЗпП України

виражається у зміні умови договору про строк його дії. Зважаючи на це, зміна

виду трудового договору може відбуватись у наступних варіантах: 1)
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безстроковий трудовий договір, що укладається на невизначений строк,

трансформується у строковий, що відбувається за таких основних умов: а)

наявність законних підстав для трансформації (зокрема у разі, якщо:

виконувана працівником робота стала характеризуватись як робота, строк

закінчення якої не може бути визначений конкретною датою, з урахуванням

характеру такої роботи, умов її виконання; змінюється умова про трудову

функцію працівника, а саме у частині виконання ним додатково чи виключно

функцій керівника юридичної особи; про трансформацію трудового договору з

безстрокового в строковий просить у роботодавця працівник тощо); б)

закріплення у змісті трудового договору чітко визначеного строку дії цього

договору у сенсі ст. 241-1 КЗпП України; в) строк дії трудового договору

визначається узгодженими діями сторін трудових правовідносин, якщо ж

роботодавець не здатен довести узгодженість трансформації договору, зміна

умови про строк трудового договору визнається як така, що не відбулась; 2)

трудовий договір, що укладається на визначений строк, встановлений за

погодженням сторін, трансформується на безстроковий трудовий договір, що

може здійснюватися у таких формах: а) активна форма трансформації

строкового трудового договору у безстроковий може мати місце у тому разі,

коли, з одного боку, зникли підстави для реалізації працівником трудової

функції за строковим трудовим договором, а з іншого – роботодавець надалі

потребує виконання працівником його трудових обов’язків на умовах,

передбачених строковим трудовим договором, відповідно, окрім умови про

строк дії цього договору; б) пасивна форма трансформації строкового

трудового договору у безстроковий регламентована ч. 1 ст. 39-1 КЗпП України

й застосовується у випадках, коли жодна із сторін строкового трудового

договору не вимагає його розірвання у зв’язку із закінченням терміну його дії

або тоді, коли сторони не погодили переукладення строкового трудового

договору, а працівник з дозволу роботодавця продовжує реалізовувати свою

трудову функцію, обумовлену строковим трудовим договором, після

закінчення терміну дії цього договору, умова про конкретний термін дії цього
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трудового договору втрачає силу, а сам договір вважається укладеним на

невизначений строк.

6. Діюче законодавство про працю не врегульовує процедуру

продовження строку дії строкового трудового договору, а така зміна на

практиці зумовлює трансформацію трудового договору у безстроковий

договір. Неврегульованість законодавством цього питання знижує трудові та

соціальні гарантії працівника, зумовлюючи масу зайвих у таких обставинах

вимог формально-документального оформлення звільнення працівника та

нового прийому цього працівника на ту ж саму роботу, які на практиці не

завжди виконуються роботодавцем. У зв’язку із цим ст. 23 КЗпП України має

бути доповнена ч. 3, що передбачатиме можливість продовження строку дії

строкового трудового договору. Законодавство, між іншим, не передбачає

скорочення строку дії договору, проте ця обставина є, як правило,

виправданою з огляду на можливі порушення таким чином трудових прав

працівника. Вважаємо, що в законодавстві має бути встановлена пряма

заборона на скорочення терміну строкового трудового договору, разом із тим у

випадках об’єктивної необхідності (у сенсі ч. 3 ст. 32 КЗпП України) сторони

строкових договорів повинні мати право за взаємною згодою скорочувати

строк дії відповідного договору.
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РОЗДІЛ 3

ЗМІНА ЗМІСТУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ШЛЯХОМ ЗМІНИ

ОБОВ’ЯЗКОВИХ ТА ДОДАТКОВИХ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

3.1 Правове регулювання зміни умови про трудову функцію

У період формування ринкових відносин особливої актуальності

набуває створення механізму управління трудовим потенціалом

підприємства. Від того, наскільки повно та раціонально використовується

персонал на підприємствах, багато в чому залежить економічний та

фінансовий стан промисловості у цілому [287, с. 102]. У зв’язку із цим

роботодавцю дуже часто доводиться змінювати функції працівників,

відповідно до вимог економічної доцільності. Зважаючи на це, працівники та

їхні трудові здібності, які використовуються роботодавцями як інструмент

здійснення своєї економічної діяльності, в тому випадку, коли роботодавець

здійснює свою економічну діяльність ефективно, можуть динамічно

застосовуватися на практиці. Цьому сприяють повноваження роботодавця,

котрі є значно ширшими за повноваження працівника. Зокрема Є.М. Акопова

та Є.О. Степанова справедливо зазначають, що роботодавець вправі вимагати

виконання будь-якої (а не конкретно визначеної) роботи в рамках

передбаченої договором трудової функції, визначати режим роботи,

встановлювати певну міру праці за період часу, місцезнаходження працівника

тощо. Більше того, практика показує, що на відміну від договору цивільно-

правового характеру істотними ознаками укладення трудового договору є

підпорядкування працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку,

виконання ним розпоряджень адміністрації [2, с. 17]. При тому, якщо раніше,

як випливає з підрозділу 1.1 цього дисертаційного дослідження,

розпорядження роботодавця могли бути направлені на зміну трудової функції

працівника без згоди працівника (а в окремі періоди часу така зміна була

можлива лише після припинення дії трудового договору незалежно від того,
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чи бажають сторони договору зміни трудової функції працівника), то на

сьогоднішній день трудова функція та її визначеність – це обов’язкова умова

трудового договору, яку, зокрема, вчений Р.З. Лівшиць справедливо називав

серцевиною трудового договору [127, с. 68]. Отже, зміна такої умови

трудового договору як трудова функція працівника фактично є найбільш

суттєвою зміною трудового договору, що зумовлює, відповідно, зміну змісту

праці та видозмінення трудових правовідносин між сторонами цього

договору. На цій підставі, досліджуючи питання правового регулювання

зміни трудової функції в діючому законодавстві України, доцільним

вважаємо спершу з’ясувати правову природу та сутність означеної функції з

тим, щоб найбільш глибоко зрозуміти сутність її зміни та достатність

законодавчого регулювання.

На сьогоднішній день беззаперечною є позиція, прихильники якої

стверджують, що трудова функція працівника – це обов’язкова умова

трудового договору, тобто умова, без якої трудовий договір не може бути

укладений [178, с. 291-292]. Такої думки дотримується більшість сучасних

українських та зарубіжних вчених у галузі трудового права, а саме:

В.В. Єршов та В.А. Єршова [71, с. 93], К.І. Кенік [94, с. 51], В.В. Жернаков

[276, с. 70], М.Д. Бойко [26, с. 111], Ю.П. Дмитренко [67, с. 201],

В.А. Прудніков [227, с. 379], О.М. Потопахіна [173, с. 445], Є.В. Сидоренко

[236, с. 149] та інші науковці.

З огляду на різні інтерпретації сутності поняття «трудова функція

працівника», котрі висловлюються українськими та зарубіжними вченими-

юристами [див., напр.: 41; 52, с. 89-93; 77, с. 275; 103, с. 63; 120, с. 356; 222,

с. 114 ; 235, с. 228; 239, с. 18], доходимо висновку, що трудова функція – це, з

одного боку, обов’язкова умова трудового договору, а з іншого – робота

працівника (яка була запропонована роботодавцем та на яку погодився

працівник під час укладання трудового договору) за однією або декількома

посадами, професіями, спеціальностями (спеціалізаціями) із зазначенням

кваліфікації відповідно до штатного розпису наймача, функціональних
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обов’язків, посадової інструкції, що має в достатній мірі бути визначено у

трудовому договорі.

У зв’язку із викладеним наголосимо, що основними елементами

трудової функції є «посада», «професія», «спеціальність» та «кваліфікація»

працівника, котрі у сукупності і є визначенням означеного терміна (його

змістом). Зазначені елементи трудової функції, поза сумнівом, мають велике

значення як для працівника, так і для роботодавця, оскільки вони тісно

пов’язані між собою і походять один від одного, а відсутність будь-якої з цих

складових, як ми вже зазначали та як слушно вказує Р.І. Коваленко,

«призводить до порушення принципу визначеності трудової функції, що у

свою чергу тягне за собою порушення умов трудового договору» [104, с. 63].

На цій підставі не можемо погодитись із формулюванням сутності

трудової функції, викладеним у статтях 31, 23 проекту ТК України [275], в

яких зазначена функція працівника зведена до визначеної роботодавцем

роботи. По-перше, наголосимо на тому, що працівник виконує не просто

визначену роботодавцем роботу, а визначену ним роботу, яку погодився

виконувати працівник. Ця обставина є досить важливою з огляду на історію

становлення правового регулювання змін трудового договору, оскільки без її

врахування працівник може знову опинитися в стані повного холопства чи

близькому до нього, як це було, наприклад, ще в період Середньовіччя. Окрім

того, означена функція не може бути зведеною до поняття «визначена

роботодавцем робота», на що ми вже звертали увагу.

Саме тому звернемо проаналізуємо такий позитивний крок у правовому

регулюванні трудової функції як уточнення зазначеного терміна шляхом

перерахування складових елементів, котрі охоплюються цим поняттям. П. 3 ч.

2 ст. 33 проекту ТК України до неї відносить: професії, спеціалізації,

кваліфікації, посади відповідно до встановленої класифікації професій та

кваліфікаційних характеристик. У ч. 1 ст. 37 Проекту зазначається, що

трудова функція працівника визначається в трудовому договорі та наказі

(розпорядженні) про прийняття на роботу з посиланням на одну з професій,
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передбачених класифікацією професій, що встановлюється центральним

органом виконавчої влади, котрий реалізує державну політику у сфері

стандартизації, за погодженням з уповноваженими представниками

всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців та уповноваженими

представниками всеукраїнських об’єднань профспілок. Окрім того,

розробниками Проекту звертається увага на те, що зміст трудової функції за

кожною професією та відповідною кваліфікацією визначається

законодавством, а в частині, що не визначена законодавством, –

кваліфікаційними характеристиками, які затверджуються центральним

органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у

сфері трудових відносин та соціального захисту населення

Поряд з цим необхідно також акцентувати увагу й тому, що діюче

законодавство України про працю містить поняття «спеціальність» (хоча в

проекті ТК України зазначається «спеціалізація») та «кваліфікація» для

визначення сукупності обов’язків, які покладаються на певного працівника, а

також термін «посада» для означення комплексу робіт, що виконуються

окремим службовцем [80, с. 240]. Проте проблематичним у цьому питанні є

те, що чинне законодавство не лише не містить чіткого визначення поняття

«трудова функція», але й визначень вказаних складових цієї функції, на

відміну від законів про працю окремих зарубіжних держав. Наприклад,

у ст. 1 Трудового кодексу РБ під поняттям «професія» розуміють «рід

трудової діяльності, що вимагає певних знань і навичок, набутих шляхом

навчання та практичного досвіду», а під поняттям «спеціальність» –

«сукупність придбаних шляхом спеціальної підготовки та досвіду роботи

знань, умінь і навичок, необхідних для виконання певного виду трудової

діяльності в рамках даної професії». У ст. 1 білоруський законодавець також

визначає поняття «кваліфікація», яке трактує як «рівень загальної та

спеціальної підготовки працівника, який підтверджується встановленими

законодавством видами документів (атестат, диплом, свідоцтво тощо)». У

ст. 1 Трудового кодексу Республіки Казахстан законодавець же визначає
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поняття «кваліфікаційна категорія (розряд)» як «рівень вимог до кваліфікації

працівника, що відображає складність виконуваних робіт».

Незважаючи на відсутність у діючому законодавстві про працю

дефініцій понять «посада», «професія», «спеціальність» та «кваліфікація»,

зауважимо, що їх визначенню значна увага була приділена вченими у галузі

трудового права. Зокрема під «посадою» в українській доктрині права

розуміють «службове положення працівника, зумовлене колом його прав та

обов’язків і характером відповідальності» [227, с. 380], а у публічній службі –

це «первинний осередок, вихідна організаційно-структурна одиниця

державних органів, державних підприємств, установ, організацій, що

визначає службове місце і становище учасників управлінського процесу», а

також являє собою «юридичний опис соціальної позиції особи, яку вона

займає» [73, с. 127]. Поняттям «професія», як правило, трактують як «вид

діяльності, який вимагає спеціальних знань, умінь і навичок, спеціальної

освіти» [78, с. 323]. Що ж стосується поняття «спеціальність», то під цим

поняттям розуміють рід (вид) трудової діяльності, який вимагає відповідних

спеціальних знань і навичок, придбаних у процесі фахової освіти й

практичного досвіду [256, с. 131]. Тобто, як зазначають українські вчені

М.І. Іншин, В.І. Щербина та Д.І. Сіроха, це більш вузька сфера професійної

діяльності у межах певної конкретної професії [90, c. 173]. У доктрині ж

трудового права поняття «кваліфікація» визначається як здатність виконувати

завдання та обов’язки відповідної роботи. Класифікатор професій умовно

класифікує професії на такі основні групи: 1) законодавці, вищі державні

службовці, керівники, менеджери (управителі); 2) професіонали; 3) фахівці;

4) технічні службовці; 5) працівники сфери торгівлі та послуг;

6) кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств,

риборозведення та рибальства; 7) кваліфіковані робітники з інструментом;

8) робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою

технологічного устаткування, складання устаткування та машин;

9) найпростіші професії [274, с. 198].
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З’ясувавши сутність трудової функції, її складові елементи, визначивши

проблемні питання правового регулювання цієї функції та запропонувавши

окремі шляхи їх вирішення, вважаємо за можливе дослідити питання

правового регулювання її зміни. При цьому зауважимо, що найбільш

доцільно, на нашу думку, розглядати правове регулювання зміни трудової

функції в Україні у її динамічному практичному русі (розвитку), а саме у

межах таких етапів:

1) етап визначення трудової функції та її незмінність. Як нами уже

зазначалось, трудова функція має конкретизуватись у своєму змісті в

трудовому договорі. Проте особливу проблему в цьому питанні складає те,

що в ч. 1 ст. 24 КЗпП України законодавець передбачив, що трудовий договір

має укладатись обов’язково лише в письмовій формі у таких випадках: при

організованому наборі працівників; при укладенні трудового договору про

роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними

умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я; при укладенні

контракту; у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового

договору у письмовій формі; при укладенні трудового договору з

неповнолітнім; при укладенні трудового договору з фізичною особою; в

інших випадках, передбачених законодавством України. Відтак, якщо трудові

правовідносини можуть виникнути на підставі усного трудового договору, то,

відповідно, в усній формі має бути досягнута і згода між сторонами про таку

умову договору як трудова функція працівника. Зазначений підхід

законодавця фактично позбавляє працівника довести сутність і зміст його

трудової функції, коли роботодавець вирішив змінити трудовий договір без

згоди працівника. За цих обставин законодавець жодним чином не захищає

працівника від можливих порушень його трудових прав і законних інтересів

недобросовісним роботодавцем, що має бути виправлено шляхом виключення

ч. 1 ст. 24 КЗпП України та викладення ч. 1 ст. 21 Кодексу у наступній

редакції: «Трудовий договір – це укладена в письмовій формі угода між

працівником і роботодавцем або уповноваженим ним органом, за якою
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працівник зобов’язується виконувати роботу, відповідну певній

спеціальності, кваліфікації або посаді, на яку він призначений (трудова

функція), з дотриманням правил внутрішнього розпорядку підприємства, а

роботодавець зобов’язується своєчасно та в повному обсязі виплачувати

працівникові заробітну плату і забезпечувати йому умови праці, необхідні для

виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним

договором і угодою сторін. Порушення правил укладання трудового договору

не може вплинути на трудові відносини, що вже виникли».

Вважаємо, що саме шляхом внесення зазначених змін в діюче

законодавство про працю може бути в необхідній мірі законодавчо

забезпеченим принцип визначеності трудової функції, на підставі якого

роботодавець (як фактично нерівна з працівником сторона договору) в

дійсності буде позбавлений можливості вимагати від працівника виконання

роботи, що не була обумовлена трудовим договором.

Окрім того, слід вказати на позитивний аспект правового регулювання

вказаного питання в статтях проекту ТК України. Зокрема в ч. 1 ст. 34

Проекту зазначається, що «трудовий договір укладається в письмовій формі у

двох примірниках, які мають однакову юридичну силу». Також розробники

нового кодифікованого закону про працю в цій же частині норми проектного

документа вказали, що «зміни до трудового договору мають оформлюватись

в такому самому порядку: один примірник передається працівнику, другий

зберігається у роботодавця, а порушення цього правила не може вплинути на

трудові відносини, що вже виникли». Таким чином, Проектом гарантується як

право працівника на працю (особа є працівником навіть тоді, коли

роботодавець порушив вимоги Кодексу, тобто ця особа, незалежно від

добросовісності роботодавця, отримує всі трудові гарантії, передбачені для

працівників трудовим законодавством), так і визначеність трудової функції

працівника (у примірнику трудового договору визначається функція

працівника і він завжди має можливість послатись на її об’єм, про який

сторони трудового договору дійшли згоди, укладаючи цей договір);
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2) етап тимчасової зміни трудової функції. Тимчасовість зміни трудової

функції означає появу непостійної вторинної трудової функції працівника у

результаті зміни попередньо визначеної умови трудового договору про

трудову функцію (первинна трудова функція, яка тимчасово змінюється без

зміни трудового договору) у повній мірі чи в окремій її структурній частині

(посада, професія, кваліфікація, спеціалізація чи спеціальність) на певний

термін, після закінчення якого працівник повертається до виконання

первинної трудової функції.

Слід наголосити на тому, що чинне законодавство України про працю

невиправдано фрагментарно врегульовує питання тимчасової зміни трудової

функції, оминаючи врегулювання таких питань (чи неналежним чином їх

врегульовуючи), мова, зокрема, йде про тимчасове суміщення працівником

посад, професій тощо (суміщення трудових функцій), тимчасове виконання

обов’язків відсутнього працівника та збільшення обсягу трудових обов’язків

тощо.

Якщо говорити про правове регулювання тимчасової зміни професії,

посади, спеціальності та/або кваліфікації працівника, то слід зазначити, що ці

елементи трудової функції врегульовуються чинним законодавством

фрагментарно, досить часто опосередковано. А проте особлива увага у цьому

аспекті в чинному законодавстві приділяється саме сумісництву працівника, у

результаті чого відбувається модифікація його трудової функції.

Вкажемо, що умови роботи за сумісництвом, а саме для працівників,

для яких державна або комунальна установа (заклад) є основним місцем

роботи або місцем роботи за сумісництвом, регулюються постановою КМУ

«Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і

організацій» від 03 квітня 1993 року № 245 [219] та Положенням про умови

роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і

організацій, яке затверджено наказом Міністерства праці України,

Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня

1993 року № 43 [198]. Цими нормативно-правовими актами встановлено, що
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сумісництвом не вважається така діяльність: технічна, медична,

бухгалтерська та інша експертиза з разовою оплатою праці; педагогічна

робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більше як 240 годин на рік;

керівництво аспірантами в науково-дослідних установах i вищих навчальних

закладах науковців та висококваліфікованих спеціалістів, які не перебувають

у штаті цих установ та учбових закладів, з оплатою їх праці в розрахунку 50

годин на рік за керівництво кожним аспірантом; завідування кафедрою

висококваліфікованими спеціалістами, у тому числі тими, що займають

керівні посади в навчальних закладах i науково-дослідних установах з

оплатою в розрахунку 100 годин за навчальний рік; робота за договорами

провідних наукових, науково-педагогічних i практичних працівників по

короткостроковому навчанню квадрів на підприємствах i в організаціях; інша

робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник

працює неповний робочий день i відповідно до цього отримує неповний

оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не

перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.

Для прикладу розглянемо правове регулювання службового

сумісництва поліцейських як тимчасової зміни їх службової функції. Спершу

слід зазначити, що суміщення (професій або посад) – це виконання одним

працівником функцій двох чи більше професій або посад, що «дає можливість

раціонально використовувати робочий час, скорочувати простої

устаткування, забезпечує взаємозамінність працівників» [91, с. 465].

Специфічним для правового регулювання сумісництва поліцейських є те, що

ця категорія працівників обмежується:

а) загальними обмеженнями щодо сумісництва, передбаченими для

державних службовців. Так, відповідно до ст. 66 Закону України «Про

Національну поліцію» від 02 липня 2015 року № 580-VIII [202] поліцейський

не може під час проходження служби займатися іншою оплачуваною

діяльністю, крім науково-педагогічної, наукової або творчої;
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б) спеціальними обмеженнями щодо сумісництва, передбаченими

виключно для поліцейських. У п. 15 Положення «Про проходження служби

рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ» [197] особи

рядового і начальницького складу обмежуються у можливості займатися

будь-якими видами іншої оплачуваної (крім викладацької, наукової, творчої

діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із

спорту) та підприємницької діяльності безпосередньо або через інших осіб. З

приводу вказаних неоднакових обмежень, передбачених законодавчим актом

та положенням, М.І. Іншин наголошує, що невідповідність між положенням

та спеціальним Законом «зумовлюється застарілістю першого та новим

підходом до служби в органах внутрішніх справ, що застосовується в Законі.

З одного боку, суттєве зменшення можливостей поліцейського на

сумісництво обумовлюється стратегією реформування ОВС, а з іншого –

усуненням обставин, що сприятимуть корупції» [86, с. 7-8].

Окрім того, слід звернути увагу на те, що тимчасове виконання

обов’язків відсутнього працівника та відповідне збільшення обсягу трудових

обов’язків тощо можна пов’язати з тимчасовим переведенням працівника

(більш детально питання переведення нами досліджено у межах підрозділу

3.4 цієї дисертації), що виражається у тимчасовому виконанні обов’язків для

заміщення тимчасово відсутнього працівника внаслідок його хвороби,

відрядження, відпустки, підвищення кваліфікації працівника тощо.

Погодьмося з О.В. Чорноус, що у чинному трудовому законодавстві України

порядок тимчасового заміщення працівників теж чітко не врегульовано.

Тимчасовим заміщенням вважається виконання службових обов’язків за

посадою тимчасово відсутнього працівника, коли це пов’язано з

розпорядчими функціями. Призначення працівника виконуючим обов’язки на

вакантну посаду є переведенням працівника на іншу роботу, якщо він

звільняється від виконання своїх обов’язків, і допускається тільки за згодою

працівника. Однак, якщо працівникові доручається виконувати обов’язки

тимчасово відсутнього працівника без звільнення від виконання обов’язків, то
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це суміщення професій (посад), яке за згодою працівника не вважається

переведенням [295, с. 177-178]. Поряд із цим, якісно по-іншому регламентує

це питання проект ТК України. У частинах 2 та 3 ст. 37 Проекту зазначається,

що у тих випадках, коли обсяг роботи за трудовою функцією не забезпечує

повну зайнятість найманого працівника протягом нормальної тривалості

робочого часу, роботодавець і працівник під час укладення трудового

договору (або ж у період дії цього договору) можуть домовитися про

покладення на працівника виконання додаткових обов’язків, однак без

підвищення інтенсивності праці. При цьому, якщо робота за додатковою

функцією оплачується вище, ніж робота за основною функцією працівника,

йому має призначатись доплата за домовленістю сторін. Окрім того, за

згодою працівника на нього може бути покладено виконання обов’язків за

вакантною посадою з оплатою за цією посадою із звільненням працівника від

виконання обов’язків за його основною трудовою функцією. Якщо протягом

шести місяців на зазначену посаду не буде прийнято іншого працівника,

працівник, на якого покладено обов’язки за вакантною посадою, буде

вважатись переведеним на неї за його згодою постійно (зміна трудової

функції на постійній основі), а у разі відсутності такої згоди, працівникові має

надаватись попередня робота.

На підставі викладеного пропонуємо в чинному законодавстві про

працю чітко врегулювати питання тимчасової зміни трудової функції

працівника в такому контексті: суміщення професій або посад, розширення

зони обслуговування, збільшення обсягу виконання роботи, виконання

обов’язків відсутнього працівника тощо;

3) етап зміни трудової функції на постійній основі (як зміна договору).

У спеціальній юридичній літературі зміну трудової функції, як правило,

розглядають у сенсі переведення працівника [53, с. 69; 145, с. 10; 226, с. 10]

або ж як зміну інших істотних умов праці [31, с. 11; 248, с. 203]. Відзначимо,

що, хоча переведення працівника чи зміна інших істотних умов праці

стосується трудової функції, не обмежуючись зміною такої, зміна трудової
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функції на практиці має місце лише у результаті вказаних змін трудового

договору. Проте можна припустити, що у більш широкому сенсі зміною

трудової функції слід вважати зміну будь-якого її складового елемента, а

саме: посади, професії, спеціальності (спеціалізації) та/або кваліфікації

працівника. Дослідження вказаної проблеми дозволяє в повній мірі вивчити

питання правового регулювання зміни трудової функції за діючим та

проектним законодавством про працю в нашій державі.

Якщо говорити про правове регулювання зміни професії, посади,

спеціальності та/або кваліфікації працівника, то зазначимо, що ці елементи

трудової функції врегульовуються чинним законодавством фрагментарно,

досить часто опосередковано. Однак слід зауважити, що в діючому

законодавстві нормотворці конкретизують зміну трудової функції працівника

переважно у контексті регулювання такої можливої підстави зміни вказаної

функції як невідповідність працівника займаній посаді тощо. Так, у ч. 3 ст. 13

Закону України «Про професійний розвиток працівників» [216], яким,

зокрема, врегульовується питання підтвердження кваліфікації працівників

(процедура визначення відповідності професійних знань, умінь і навичок

працівників установленим законодавством вимогам і посадовим обов’язкам,

проведення оцінки їх професійного рівня шляхом атестації), зазначається, що

у разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді або

виконуваній роботі, атестаційна комісія може рекомендувати роботодавцеві

перевести працівника за згодою працівника на іншу посаду чи роботу, що

відповідає його професійному рівню, або направити на навчання з подальшою

(не пізніше ніж через рік) повторною атестацією. Відповідні рекомендації

комісії з достатнім обґрунтуванням доводяться до відома працівника у

письмовій формі, після чого він (працівник) може їх оскаржити на підставі ч.

4 ст. 13 вказаного Закону. У тому ж разі, коли працівник відмовляється від

переведення на іншу посаду чи роботу, що на думку атестаційної комісії

відповідає його кваліфікаційному рівню, або від професійного навчання за

рахунок коштів роботодавця, останній за результатами атестації має право
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звільнити працівника відповідно до КЗпП України. Аналогічні вимоги

відображаються також і в підзаконних актах, зокрема у п. 3.3 Положення

«Про проведення атестації працівників виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань України та її робочих органів», що затверджене

постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань України від 19 березня 2013 року

№ 9 [196].

Відтак, підставою для переведення працівника у зв’язку з відповідною

рекомендацією атестаційної комісії є сама рекомендація комісії, а також згода

на це переведення працівника. При цьому рекомендація комісії може бути

такою лише за умови, якщо в ній міститься виявлена комісією невідповідність

працівника займаній посаді, яка, як зазначає Мінсоцполітики України у

своєму листі від 22 липня 2013 року № 306/13/116-13 [151], може виражатись

у неякісному виконанні роботи, неналежному виконанні трудових обов’язків

з причин недостатньої кваліфікації.

Однак слід звернути увагу на те, що у будь-якому разі зміна трудової

функції працівника на підставі рекомендацій атестаційної комісії може бути

здійснена лише після того, як працівник вичерпає усі можливості для

оскарження такого висновку. Зокрема в абз. 2 п. 2 розділу ІV Положення

«Про проведення атестації науково-педагогічних працівників вищих

військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих

навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони

України», яке затверджене наказом Міноборони України, МОН України від

11 лютого 2016 року № 71/109 [195, с. 34], вказується, що наказ про

переведення на іншу роботу (за результатами атестації) керівників, їх

заступників, інших науково-педагогічних працівників з числа працівників

Збройних Сил України вищих військових навчальних закладів, військових

навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що належать до сфери

управління Міністерства оборони України, має видаватись лише за згодою
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відповідних працівників, які переводяться, а також після розгляду

атестаційною комісією вищого рівня скарги працівника на рекомендації

атестаційної комісії про невідповідність працівника займаній посаді (у тому

разі, якщо цей працівник подавав таку скаргу). Також слід зауважити, що в

діючому законодавстві також містяться спеціальні правила проведення

атестації окремих працівників, а, відповідно, спеціальні нормативні умови

формування зазначених підстав зміни трудової функції відповідних

працівників.

Отже, підводячи підсумок викладеному, наголосимо на наступному:

1) незважаючи на тенденції, що спостерігаються в науковій літературі,

якими ставиться під сумнів доцільність використання терміна «трудова

функція», а, відтак, пропонується його заміна окремими структурними

елементами чи проявами, саме в аспекті питання зміни трудової функції

виражається її значущість, однак лише у тому випадку, коли ця функція: а) не

буде зводитись до понять «трудові обов’язки працівника» чи «робота»; б) ця

функція буде законодавчо конкретизованою у своєму змісті, який охоплює

такі її елементи: «посада», «професія», «спеціальність» (чи «спеціалізація») та

«кваліфікація» працівника. Тому суттєвим недоліком чинного законодавства

про працю є відсутність норм, якими б трудова функція визначалась у своєму

змісті, а її структурні елементи були б законодавчо визначеними, а також

встановлювалось би правило про обов’язковість конкретизації трудової

функції за її структурними складовими у трудовому договорі. Невирішеність

цих проблем спричиняє невизначеність сутності зміни трудової функції, що

сприяє порушенням трудових прав працівників, позбавляючи їх трудових

гарантій у випадках, коли роботодавець фактично змінює трудову функцію

працівника, не змінюючи назви посади працівника тощо;

2) правове регулювання зміни трудової функції в Україні залежить від

конкретного етапу динамічного руху (розвитку) трудової функції у

практичній площині, а саме: а) етапу визначення трудової функції (цей етап

має значення для зміни трудової функції у майбутньому, оскільки на ньому
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визначається первинна трудова функція, складові елементи якої можуть бути

змінені; особливу проблему на цьому етапі складає можливість укладання

трудового договору в усній формі, що доцільно заборонити в рамках реформи

трудового законодавства); б) етапу тимчасової зміни трудової функції (на

цьому етапі з’являється непостійна вторинна трудова функція працівника у

результаті зміни попередньо визначеної умови трудового договору про

трудову функцію без зміни самого договору в повній мірі чи в окремій її

структурній частині на певний термін, після закінчення якого працівник

повертається до виконання первинної трудової функції; проблемою цього

етапу є те, що правове регулювання непостійної зміни трудової функції

фрагментарне, неузгоджене та стосується тільки, як правило, сумісництва

посад і заміщення, у той час, коли потребує також врегулювання тимчасове

суміщення працівником професій та тимчасове виконання ним обов’язків

відсутнього працівника, збільшення обсягу трудових обов’язків тощо); в)

етапу зміни трудової функції на постійній основі (цей етап пов’язується із

зміною трудового договору, зокрема у частині трудової функції, шляхом

переведення працівника або ж у результаті зміни інших істотних умов праці).

3.2 Правове регулювання зміни умови про оплату праці

В умовах економічних, соціальних та політичних кризових явищ, що

негативним чином позначаються на економічній спроможності підприємств,

роботодавці змушені переходити до режиму жорсткої економії. Знижуючи

свої витрати на виробництво чи надання послуг, вони намагаються

залишитись конкурентоспроможними та платоспроможними. Специфічним

чином ця економія відображається і на працівниках, заробітна платня яких

складає суттєву частину витрат роботодавця (що забезпечує матеріальну

зацікавленість працівників у високопродуктивній праці [83, c. 527-528]), яка

закладається у ціну добутої сировини, виробленої продукції, послуги, що

надається. Відтак, якщо одні роботодавці прагнуть заощадити на оплаті праці
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найманих працівників, знижуючи планку вимог до цих працівників, то інші –

домовляються з найманими працівниками про зниження їх заробітної платні

без зменшення інтенсивності праці, на що досить часто працівники

погоджуються, зважаючи на високий рівень безробіття в державі та високу

конкуренцію на ринку праці. Саме тому наразі можна констатувати, що

роботодавці в рамках політики жорсткої економії продовжують знижувати

заробітні плати найманих працівників, про розмір яких було досягнуто згоди

з працівником під час укладання трудового договору. Внаслідок цього

відбувається зміна трудового договору, правове регулювання якої у частині

умови про оплату праці залишається фрагментарним і недостатнім.

У контексті зазначеного слід наголосити на тому, що умова трудового

договору про оплату праці переважною частиною вчених розглядається в

якості обов’язкової умови трудового договору, тобто умови, щодо якої в

обов’язковому порядку мають дійти згоди сторони цього договору. Такої

думки, зокрема, дотримуються П.Д. Пилипенко [166, с. 337], А.О. Мовчан

[143, с. 123], Ю.В. Кернякевич-Танасійчук [97, с. 227], В.В. Марченко [135,

с. 6-7], К.М. Олійник [155, с. 181] та інші українські вчені у галузі трудового

права. Позиції науковців про те, що умова про оплату праці є необхідною

умовою цього договору також є цілком зрозумілою, зважаючи на те, що

трудовий договір характеризується відплатним характером, який вказує на

договірне покладання на роботодавця обов’язку щодо своєчасної і в повному

обсязі виплати заробітної плати, не рідше ніж кожні півмісяця, не нижче

нормативно визначеного мінімального розміру оплати праці [2, с. 17]. Дійсно,

у ринкових умовах в переважній більшості випадків сторони трудового

договору (тобто не лише працівник) укладають трудовий договір саме заради

майнового інтересу. Цей інтерес, як зазначає І.Г. Козуб, для роботодавця

становитиме отримання прибутку (чи іншої вигоди), що залежатиме від

позитивно налагодженого процесу виробництва, який включає і успішне

виконання трудової діяльності працівниками відповідного трудового

колективу (якщо такий є) чи окремим працівником, а для працівника – гідну
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оплату його праці [111; 112]. Подібної думки дотримуються також і інші

вчені [див. напр.: 228, с. 90].

Зазначимо, що у трудоправовому аспекті оплата праці тісно

пов’язується з такою юридичною категорією як «заробітна плата», що не є

тотожною терміну «оплата праці», хоча в спеціальній юридичній літературі та

в чинному трудовому законодавстві України досить часто поняття «оплата

праці» й «заробітна плата» зводяться до грошової винагороди та, відповідно,

застосовуються як синоніми [93, с. 763]. Окрім того, в своєму рішенні від

15 жовтня 2013 року № 8-рп/2013 [231, с. 6] Конституційний Суд України,

аналізуючи положення трудового законодавства в контексті конституційного

звернення, виходив з того, що поняття «заробітна плата» і «оплата праці», які

використано у законах, що регулюють трудові правовідносини, «є

рівнозначними в аспекті наявності у сторін, які перебувають у трудових

відносинах, прав і обов’язків щодо оплати праці, умов їх реалізації та

наслідків, що мають настати у разі невиконання цих обов’язків». Проте

сутнісно у загальному аспекті ці поняття не є тотожними.

Так, вирішуючи цю проблему, зазначимо, що в доктрині права під

поняттям «заробітна плата» (у широкому сенсі) вчені розуміють винагороду,

обчислену в грошовому виразі, яку за трудовим договором власник виплачує

найманому працівникові за виконану ним роботу [див., напр.: 12, с. 90; 143,

с. 123]. А проте в економіко-правовому контексті під поняттям «заробітна

плата» розуміють «натуральну ціну праці» [301, с. 5], тобто оплату послуг

праці працівника, котра, відображаючи соціально-економічне становище в

національній економіці та рівень життя у суспільстві, дає можливість

працівникові та його сім’ї забезпечувати поточне споживання, а також

заощаджувати на майбутнє споживання [70, с. 50]. Зважаючи на правовий та

економічний аспекти заробітної плати, доходимо висновку, що за своїм

змістом і сутністю поняття «оплата праці» та «заробітна плата» не є

тотожними. Термін «оплата праці» охоплює поняття «заробітна плата» і хоча

обидва ці терміни «становлять собою плату за працю», вони, як зазначає А.С.
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Ковчег, «стають ідентичними тільки тоді, коли не було здійснено додаткових

трудових витрат, що сприяють збільшенню результативності. Різниця між

заробітною платою та оплатою праці буде відчуватися в більшій мірі у тому

випадку, коли розмір додаткових виплат буде вищим», адже поняття

«заробітна плата» є чітким виразом та результатом дії принципу оплати праці

– «будь-яка праця має бути оплачена» [105]. Однак в означеному питанні

погодимось з лаконічною аргументацією неможливості дослідження понять

«оплата праці» та «заробітна плата» в якості тотожних категорій, оскільки

«оплата праці» та «заробітна плата» співвідносяться як процес та результат

[128, с. 206]. У зв’язку із викладеним, вважаємо, що і дослідження зміни

умови трудового договору про оплату праці слід розглядати, не обмежуючись

заробітною платнею, оскільки сама зміна вказаної умови трудового договору,

хоча і пов’язується із заробітною платнею, проте нею не обмежується.

Поряд із цим необхідно наголосити на тому, що, будучи способом

отримання прибутку працівника та інструментом отримання прибутку

роботодавця, який «залежатиме від позитивно налагодженого процесу

виробництва», а також витратою роботодавця на виробництво, законодавча

вимога про оплату праці у ринкових умовах має враховувати зацікавленість

працівника у високій заробітній платі, а також інтерес роботодавця у її

зниженні. О.О. Дробишева та Д.В. Домаш зазначають, що в умовах ринкових

відносин ця суперечність вирішується у результаті «взаємодії попиту на

працю відповідної кваліфікації з боку роботодавців і її пропозицією з боку

найманих працівників, так як у результаті цієї взаємодії формується ринкова

ціна використання найманої праці». Одночасно з цим держава регулює ринок

праці [70, с. 50].

У рамках окресленого питання також звернемо увагу на те, що на

сьогодні відповідно до Закону України «Про оплату праці» правове

регулювання оплати праці здійснюється такими методами:

1) централізованим (державним) методом, який, головним чином,

полягає у встановленні гарантій в оплаті праці. Держава здійснює
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регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності

шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших

державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці

керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності,

працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи

дотуються з бюджету, а також шляхом оподаткування доходів працівників

[68, с. 269-270]. Отже, як ми вже зазначали, держава, формуючи стандарти

щодо умови про оплату праці, може також приймати нові правові норми

(окрім того, змінювати існуючі норми чи визнавати їх такими, що втратили

чинність). Держава також може зумовлювати такі об’єктивні для сторін

трудових правовідносин умови, в яких вони будуть змушені змінити умову

про оплату праці у відповідності до оновленого стандарту, розробленого

державою для визначення оплати праці;

2) договірним методом, що здійснюється на основі системи угод, що, як

зазначається у ст. 14 Закону України «Про оплату праці», укладаються на

національному (генеральна угода), галузевому (галузева чи міжгалузева

угода), територіальному (територіальна угода) та локальному (колективний

договір) рівнях відповідно до чинних законів України. У ч. 2 зазначеної статті

міститься виняток із загального правила, відповідно до якого в колективному

договорі можуть міститись норми, які допускають оплату праці нижче від

норм, визначених генеральною, галузевою (міжгалузевою) або

територіальною угодами, проте ця норма не повинна: допускати оплату праці

нижчу від державних норм і гарантій в оплаті праці; мати постійний характер

у правозастосуванні, тобто повинна застосовуватись лише тимчасово,

головним чином, на період подолання фінансових труднощів підприємства,

однак термін її дії не може перевищувати шести місяців. Відповідно,

внесення змін до зазначених угод, якими будуть змінюватись встановлені

попередньо (на договірній основі) вимоги до умови трудового договору про

оплату праці, зумовлюватиме і необхідність у зміні цієї умови у кожному
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конкретному трудовому правовідношенні, що врегульовано відповідною

угодою.

Держава як основний регулятор трудових правовідносин на

сьогоднішньому етапі реформування трудового права встановлює,

відповідно, і основні вимоги до формулювання та змісту умови про оплату

праці, а в межах договірного регулювання ці вимоги підлягають

обґрунтованій конкретизації. Так, зважаючи на положення ч. 1 ст. 29 Закону

України «Про оплату праці», доходимо висновку, що законодавець

встановлює мінімальні вимоги до інформування особи, що наймається на

роботу, про умови про оплату праці, а саме: безпосередньо умови оплати

праці, розміри, порядок і строки виплати заробітної плати, підстави, згідно з

якими можуть провадитися відрахування у випадках, передбачених

законодавством. Поряд з цим, приймаючи до уваги вимоги чинного

законодавства про працю, принцип юридичної визначеності умов трудового

договору (задля того, щоб у подальшому був зрозумілим характер та обсяг

змін цієї умови), можна дійти висновку, що умова про оплату праці в

трудовому договорі має викладатись, відображаючи наступні вимоги:

1) вимогу про окреслення умови трудового договору про оплату праці

переважно у рамках категорії «заробітна плата», що відображає форму,

розмір та інші елементи, охоплені поняттям «оплата праці» у контексті

заробітної платні.

В умові про оплату праці у трудовому договорі має чітко зазначатись

форма оплати праці. Відповідно до ч. 1 ст. 97 КЗпП України оплата праці

працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами

оплати праці. Так, погодинна заробітна плата залежить від відпрацьованого

часу та, відповідно, фактично орієнтована на процес відтворення найманого

робітника (застосовується, як правило, в учбових закладах, державних

установах бюджетної сфери, на промислових підприємствах). Відрядна

заробітна плата залежить від кількості виготовленої працівником якісної

(відповідно до встановленого компетентним суб’єктом стандарту) продукції
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(обсягу наданих послуг) й, отже, фактично прив’язана до виробничого

процесу (як правило, застосовується на промислових підприємствах). У свою

чергу, акордна заробітна плата залежить від відпрацьованого працівником

часу й, таким чином, фактично заміщує відрядну та погодинну форми оплати

праці (застосовується, як правило, в сільському господарстві, будівництві, на

транспорті).

У тому разі, коли роботодавець вбачає необхідність підвищення

продуктивності праці та якості продукції, зокрема, у відповідному

організаційно відособленому підрозділі підприємства, а разом із тим,

можливість підвищення мотивації працівника чи працівників у відповідному

підрозділі підприємства, своєчасного виконання ними виробничих завдань,

точного дотримання технології робіт і забезпечення високої якості виробів,

що виготовляються, шляхом зміни вимірника результатів (затрат) праці

(наприклад, переведенням токарів певного ремонтно-механічного цеху з

відрядної на погодинно-преміальну систему оплати праці), він ініціює зміну

умови про оплату праці.

При цьому слід звернути увагу на те, що в діючому законодавстві не

міститься спеціального порядку зміни обов’язкових умов трудового договору,

а, відповідно, і порядку зміни умови про оплату праці, що має бути

виправлено шляхом розроблення та прийняття відповідного нормативного

акта. У порядку зміни обов’язкових умов трудового договору, а саме у

частині зміни умови про оплату праці має передбачатись наступний

легальний порядок зміни: а) роботодавець видає наказ про зміну істотних

умов праці працівника чи певної групи працівників; б) повноважний суб’єкт

має ознайомити під підпис з цим наказом і попередженням про наступну

зміну істотних умов праці працівників, яких безпосередньо стосується цей

наказ; в) роботодавець одержує письмове підтвердження працівників, яких

безпосередньо стосується цей наказ, про згоду продовжувати роботу на

умовах зміненої системи оплати праці; г) роботодавець видає наказ про

переведення працівників, які погодились на нові умови оплати праці, на
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відповідну систему оплати праці; ґ) роботодавець також видає наказ про

працевлаштування працівників, які не погодились із змінами умов оплати

праці, в інших структурних підрозділах того ж самого підприємства за

наявності вакантних робочих місць; д) роботодавець звільняє працівників, які

не погодились із змінами умов оплати праці, за відсутності можливості їх

працевлаштування шляхом переведення або у разі відмови цих працівників

від перекваліфікації, переведення на іншу роботу;

2) вимогу щодо форми виплати заробітної плати. В теорії трудового

права вчені виокремлюють наступні форми виплати заробітної платні: чисто

грошова оплата праці, коли працівник отримує всю свою заробітну плату

виключно у грошовій формі; чисто натуральна оплата праці, яка виявляється

в тому, що вся заробітна плата працівника виплачується продуктами

харчування, товари широкого вжитку тощо; змішана оплата праці, суть якої

полягає в тому, що працівник отримує заробітну плату частково натурою та

частково грошима; сурогатна оплата праці, котра виявляється в тому, що

працівник отримує заробітну платню у вигляді не державних грошових

знаків, а їх замінників (бонів, чеків, талонів та інших «псевдогрошей

внутрігосподарського вжитку» [116, с. 147]). При цьому, зважаючи на вимоги

ч. 1 ст. 23 Закону України «Про оплату праці», наголосимо, що заробітна

плата працівників підприємств на території України має виплачуватись у

грошових знаках, що мають законний обіг на території України, а виплата

заробітної плати у формі боргових зобов’язань і розписок або у будь-якій

іншій формі забороняється. Окрім того, в ч. 2 зазначеної статті Закону також

вказується, що заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками у

порядку, встановленому Урядом України за погодженням з Національним

банком України (далі – НБУ). Поряд із цим, у межах договірного правового

регулювання оплати праці передбачається також можливість виплати

найманим працівникам заробітної плати у натуральній формі з урахуванням

ч. 3 ст. 23 Закону України «Про оплату праці». У зазначеній частині Закону

закріплена норма, відповідно до якої колективним договором, як виняток,
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може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (однак за

цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 % нарахованої за

місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за

вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для

працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється КМУ, а саме в його

постанові від 3 квітня 1993 року № 244 [204]. До таких товарів віднесено:

зброю, боєприпаси та іншу продукцію військового призначення, що

виробляється підприємствами оборонної промисловості; продукцію, що має

стратегічне значення за переліком, який визначається актами законодавства;

нафту й нафтопродукти; продукцію хімічної промисловості, мінеральні

добрива; продукцію целюлозно-паперової промисловості; будівельні

матеріали та вироби з них; кокони шовкопряду; лікарські рослини, рицину,

хміль, мак; продукцію бджільництва, крім меду; племінне поголів’я тварин

тощо.

У зв’язку із цим слід зауважити, що в умові трудового договору про

оплату праці має бути зафіксована така форма виплати заробітної платні:

виплата у законних грошових знаках; виплата банківськими чеками; як

виняток – виплата натурою (її частина має не перевищувати 30 % заробітної

плати). Відповідно, зазначені правила напряму стосується і питання зміни

умови про оплату праці у зв’язку із тим, що на ці зміни поширюється ті ж

самі норми трудового законодавства;

3) вимогу щодо структури заробітної платні. Відповідно до чинного

трудового законодавства, а саме до ст. 2 Закону України «Про оплату праці»,

структура заробітної плати складається з: а) основної заробітної плати –

винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці

(норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків), яка

встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для

робітників та посадових окладів для службовців; б) додаткової заробітної

плати – винагороди за працю понад установлені норми за трудові успіхи та

винахідливість і за особливі умови праці, котра включає: доплати, надбавки,
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гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством,

премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій; в) інших

заохочувальних та компенсаційних виплат, до яких належать виплати у формі

винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і

положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і

матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які

провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Відтак виплати, які не входять в основну заробітну плату, є особливою

грошовою винагородою, що надаються працівнику за високі показники у

здійсненні трудової діяльності, за виконання трудової функції в незвичайних

умовах праці тощо. У цьому контексті українська вчена О.М. Ганечко звертає

увагу на те, що отримання даних виплат є результатом диспозитивності у

правовідносинах з роботодавцем, оскільки в більшості випадків залучення

працівника до різного роду робіт, за які надається додаткова заробітна плата,

а також компенсації, відбувається шляхом узгодження цього питання з

профспілковим комітетом, тобто фактично за погодженням з самим

працівником [50, с. 21]. У зв’язку із цим виникає закономірне питання: чи

доцільно кваліфікувати зміну другої та третьої складової структури заробітної

платні як зміну оплати праці та, відповідно, зміну обов’язкової умови

трудового договору? На нашу думку, у переважній більшості випадків в

означених змінах можна вбачати лише зміну умови трудового договору, якщо

відповідні структурні складові певною мірою відображені в тексті трудового

договору. Так, якщо трудовим договором передбачається, що виконання

працівником трудових функцій (при відповідній потребі) на Великдень має

винагороджуватись 50-ма % додаткової заробітної плати (виходячи з розміру

заробітної плати цього працівника у робочий день), то зниження цього

відсотку слід вважати зміною умови трудового договору. Зміною ж

обов’язкової умови трудового договору в означеному контексті слід вважати

лише зміну умови трудового договору про основну заробітну плату;
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4) вимогу щодо розміру тарифної ставки (посадового окладу)

працівника. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про оплату праці» системи

оплати праці в нашій державі охоплюють тарифну та інші системи, що

формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації

працівників. Тому спершу необхідно зауважити, що заробітна платня в

умовах переходу до ринку виконує такі функції: відтворення робочої сили

(підтримка чи, більш того, поліпшення умов життя працівника); регулює

ринок праці; регулювання прибутковості підприємства; здійснення

матеріального стимулювання з метою: підвищення кваліфікації, підвищення

продуктивності праці, поліпшення якості продукції [65, с. 102]. Разом із тим,

виконуючи мотиваційну функцію, заробітна плата повинна враховувати

існування прямого зв’язку між її рівнем та кваліфікацією працівника,

складністю виконуваної працівником роботи та мірою його відповідальності

[102, с. 117]. Однак існуюча практика, пов’язана з гострими кризовими

явищами на ринку праці та політикою жорсткої економії, яка здійснюється

роботодавцями, показує, що в дійсності розмір заробітної платні досить часто

формується без врахування означених факторів, втрачаючи свою мотиваційну

функцію для працівника.

У будь-якому разі, зважаючи на статті 2, 6 та 15 Закону України «Про

оплату праці», в умові про оплату праці для її юридичної визначеності має

бути відображена тарифна ставка, що є головною складовою частиною

тарифної системи – сукупності чинників, котрі визначають співвідношення

між розміром оплати праці, її якістю, кваліфікацією робітника [13, с. 60], а,

відповідно, – розмір тарифної ставки або окладу (посадового окладу)

працівника. Отже, зміни чинників, що визначають співвідношення між

розміром оплати праці та зазначеними факторами, як ми вже частково

вказували, можуть спричиняти й зміну розміру оплати праці, що є зміною

відповідної умови трудового договору, яка повинна реалізовуватись за

передбаченими у КЗпП України та Законі України «Про оплату праці»

правилами;
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5) вимогу про умови трудового договору про оплату праці додатково в

межах підходу до розуміння оплати праці як правовідносин. Головним чином,

ці вимоги стосуються певних формальностей, які додатково індивідуалізують

та уточняють умови оплати праці. До таких вимог можна, зокрема, віднести

визначеність місця та строків виплати заробітної плати, критерії збільшення

розміру заробітної платні тощо.

Зважаючи на вищезазначені групи вимог до умови про оплату праці,

зазначимо, що ця умова переважно може змінюватись у: 1) структурі

заробітної плати найманого працівника; 2) формі нарахування заробітної

плати найманого працівника; 3) формі виплати заробітної плати. У зв’язку з

цим слід проаналізувати законодавчі вимоги до зміни умови про оплату

праці.

1. Зміна умови оплати праці має бути вмотивованою, тобто вона

повинна відповідати переліку підстав, визначеному у чинному законодавстві

про працю. Однак слід звернути увагу на те, що чинне законодавство не

містить норми закону, якою б системно визначався перелік легальних підстав

зміни умови оплати праці. Окремі підстави зміни умови про оплату праці

зазначаються в КЗпП України та в статтях Закону України «Про оплату

праці», певні легальні підстави для зміни умови про оплату праці

уточняються в судовій практиці чи з неї випливають. Зокрема, аналізуючи

законодавство про працю та судову практику, можна дійти висновку, що

зміна умови про оплату праці пов’язується із змінами в організації

виробництва і праці при продовженні роботи працівника за тією ж

спеціальністю, кваліфікацією чи посадою (ч. 3 ст. 32 КЗпП України), однак,

як зазначає Верховний Суд України [47] та Вищий спеціалізований суд

України [208, с. 22], якщо буде доведена наявність змін в організації

виробництва і праці. У той же час зміна розміру оплати праці не може бути

наслідком упередженого, дискримінаційного ставлення роботодавця до

відповідного працівника. Так, у ч. 3 ст. 21 Закону України «Про оплату праці»

прямо забороняється будь-яке зниження розмірів оплати праці залежно від
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походження, соціального і майнового стану, расової та національної

належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань,

членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і

характеру занять, місця проживання.

Для практичного досягнення юридичної визначеності умов трудового

договору в частині оплати праці та визначеності їх змін, вважаємо, що чинне

законодавство, а саме Закон України «Про оплату праці» має містити

спеціальну норму, котрою закріплювався б вичерпний перелік легальних

підстав для зміни умови про оплату праці в бік її погіршення для законних

інтересів працівника. До нього варто було б віднести:

1) зміни в організації виробництва і праці або технологічних умов праці

при продовженні роботи працівника за тією ж спеціальністю, кваліфікацією

чи посадою. При цьому вказана підстава може використовуватись для зміни

умови про оплату праці лише в тому разі, якщо роботодавцем буде змістовно

доведена наявність реальних змін в організації праці та виробництва або

технологічних умов праці. Вважаємо, що доведеною буде зміна лише тоді,

коли у працівників не залишиться жодних розумних сумнівів з приводу

дійсності зміни в організації праці та виробництва або технологічних умов

праці, які насправді зумовлюють необхідність зміни умови про оплату праці;

2) критичні зміни в прибутковості підприємства, що негативним чином

впливають на платоспроможність підприємства, доводячи його до

неплатоспроможності чи до стану, близького до неплатоспроможності.

Кризові явища у бізнесі (труднощі з реалізацією товарів, робіт або послуг,

наприклад, пов’язані з відмовою від їх закупівлі основним покупцем,

споживачем, т труднощі, що виникають у результаті заборони на продаж, у

тому числі пов’язаної з торговельно-економічними санкціями проти держави,

в якій виробляється цей товар, тощо), як ми вже зазначали, переважно

виключають можливість збереження умов оплати праці в незмінному вигляді

як такі, що ускладнюють рух підприємства на шляху до виходу з кризи чи

прямо створюють критичну загрозу самому існуванню цього підприємства.
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Не бажаючи вивільняти найманих працівників, щоб не позбавити їх засобів

для існування, роботодавець може їм запропонувати продовжувати роботу за

тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, однак за гірших умов

оплати праці (за менший розмір заробітної платні). Якщо наявність таких

кризових явищ є очевидною чи в достатній мірі доведеною, це може

слугувати легальною підставою для зміни оплати праці в бік погіршення для

працівника.

Зважаючи на те, що вказана підстава зміни умови оплати праці є

відображенням явища, що впливає на економічну діяльність відповідного

підприємства, доходимо висновку, що вона залежить від вказаного кризового

явища та, як правило, діє впродовж всього періоду його дії (саме на це

підприємство). Тобто зміна умови оплати праці за вказаною підставою

вичерпується разом з подоланням кризи, а умови оплати праці одразу чи

поступово мають бути повернуті до того стану, який існував до її зміни.

Також у межах досліджуваного питання зауважимо, що зміна умови

оплати праці з посиланням на вказану підставу легальної зміни умови про

оплату праці є недостатнім, якщо роботодавець обґрунтовує це посилання,

наприклад, наявністю економічної чи фінансової кризи в державі. Факт

наявності в державі, в якій знаходяться відповідні виробничі потужності

роботодавця, економічної чи фінансової кризи є другорядною обставиною,

яка не завжди може впливати на підприємство таким чином, що буде

зумовлювати його неплатоспроможність чи стан, близький до

неплатоспроможності цього;

3) неефективність існуючої системи оплати праці за існуючих умов

виробництва. Вказана підстава має бути обґрунтованою з посиланням або на

науково-практичні дослідження, або на висновки фахівців у галузі економіки

праці, менеджменту, які прямо вказують на потребу зміни системи оплати

праці у відповідних умовах виробництва, оскільки саме за таких змін можна

досягти необхідної мотивації працівників до праці, підвищити її ефективність

та якість виробництва тощо. Поряд із цим, очевидно дискримінаційною
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зазначена підстава буде тоді, коли вона застосовуватиметься до однієї групи

працівників і не застосовуватиметься до іншої, хоча і перша, і друга група

працівників працюють в ідентичних умовах на тому ж самому підприємстві

та виконують одну й ту ж саму трудову функцію. Між тим, це правило не

повинно стосуватись випадків, коли роботодавець проводить експеримент,

переводячи усіх бажаючих на іншу систему оплати праці, не погіршуючи при

цьому матеріальне становище тих працівників, що не погодились на цей

експеримент;

4) невідповідність результатів праці працівника встановленим

стандартам. Ця підстава може вважатись законно вживаною для зміни умови

про оплату праці у тому разі, коли наявні беззаперечні факти того, що праця

працівника не відповідає критеріям, за якими йому нараховується заробітна

плата.

Вважаємо, що вказаний перелік підстав для зміни умови про оплату

праці в бік погіршення має слугувати орієнтиром для внесення відповідних

змін до чинного законодавства, а саме доповнення ст. 22 Закону України

«Про оплату праці» частиною другою, в якій закріплювався б окреслений

перелік підстав зміни умови про оплату праці у бік погіршення.

2. Зміна умов оплати праці у напрямку їх погіршення порівняно з

встановленими законодавством, угодами та колективним договором має

здійснюватися за погодженням сторін. У ст. 22 Закону України «Про оплату

праці» прямо вказується, що суб’єкти організації оплати праці (зокрема,

роботодавці) не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з

питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством,

угодами і колективними договорами. У зв’язку із цим, на підставі ч. 2 ст. 29

зазначеного законодавчого акта роботодавець не пізніш як за два місяці до

запровадження нових або зміни діючих умов оплати праці (в бік погіршення)

повинен повідомити працівника про свої наміри з приводу означеного

запровадження чи зміни умов оплати праці. Порушення цього строку, як

зазначає Пленум Верховного Суду України у своїй постанові «Про практику
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застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999

року № 13 [207, с. 271], може бути підставою для задоволення вимог

працівника про оплату праці згідно з попередніми умовами за період, на який

було скорочено зазначений строк попередження. При цьому слід мати на

увазі, що ст. 233 КЗпП України передбачено скорочені строки позовної

давності для звернення працівника до суду: один місяць – у справах про

звільнення; три місяці – щодо вирішення інших трудових спорів. Однак

питання оплати праці підлягає особливому, більш широкому захисту, а тому

суди поширюють на такі відносини правило, закладене саме у ч. 2 ст. 233

Кодексу [146], відповідно до якого «у разі порушення законодавства про

оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про

стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким

строком».

3. Зміна умов оплати праці не повинна бути направлена у бік зниження

заробітної платні нижче мінімально встановленої у чинному законодавстві,

якщо на це немає законодавчо визначених підстав. Спершу зауважимо, що

концепція мінімальної заробітної платні вперше практично була застосована

1896 року в Австралії, у якій були утворені ради з питань заробітної платні,

що складались з представників підприємців, робітників та громадськості. Ці

ради, як зазначають вчені, мали повноваження встановлювати «справедливу

мінімальну заробітну плату для всіх галузей». У подальшому відповідні

законодавчі акти про мінімальну заробітну плату були розроблені та прийняті

в багатьох європейських країнах, зокрема 1909 року у Великобританії,

1915 року у Франції, 1918 року в Австрії та Норвегії, 1923 року у Німеччині,

а 1926 року в Іспанії. Незважаючи на це, на той час ще не існувало єдиного

визначення поняття «мінімальна заробітна платня», за свідченнями вчених

«всюди вона визначалася як «життєва заробітна плата», «вартість

пристойного існування для робітників», «плата за потребами» [45, с. 84-85;

133, с. 31-32]. А втім на цьому законодавчому підґрунті та теоретичному

обґрунтуванні концепції мінімальної заробітної плати це питання у
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подальшому детально врегульовувалось вже в рамках міжнародного

трудового права, головним чином, у конвенціях МОП про запровадження

процедури встановлення мінімальної заробітної плати 1928 року № 28 [191,

с. 104-106], про процедуру встановлення мінімальної заробітної плати в

сільському господарстві 1951 року № 99 [218, с. 534-537], про основні цілі та

норми соціальної політики 1962 року № 117 [203] та про встановлення

мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що

розвиваються 1970 року № 131 [184, с. 907-910].

На сьогоднішній день у більшості країн з ринковою економікою,

зокрема в США, Франції, Великобританії та Японії, держава не втручається

безпосередньо в оплату праці, за винятком регулювання мінімальної

заробітної плати. Однак, як зазначала О.С. Гальченко, у ряді країн, таких як

Німеччина, Італія, Швейцарія, Австрія, Норвегія, Данія, Ірландія,

загальнонаціональний мінімум заробітної плати взагалі не встановлюється, а

величина мінімальної заробітної плати у цих державах фіксується на рівні

окремих галузей (найчастіше при укладенні галузевого колективного

договору між профспілками і роботодавцями) [49, с. 63]. Поряд із цим в

Україні мінімальний розмір заробітної плати врегульовується ст. 95 КЗпП

України, ст. 3 Закону України «Про оплату праці» та встановлюється на

національному рівні законодавцем за поданням Уряду України не рідше

одного разу на рік Законом про Державний бюджет України на відповідний

рік. Під мінімальною заробітною платою в нашій державі розуміють

«встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану

працівником місячну (годинну) норму праці», який встановлюється

одночасно в місячному та погодинному розмірах [180, ст. 13]. У ч. 1 ст. 3-1

вказаного законодавчого акта закріплюється правило, відповідно до якого

розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну)

норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати,

який періодично змінюється (у 2014 році – 1218 грн. [185, ст. 8], у 2015 році з

01 вересня – 1378 грн. [186, ст. 8], у 2016 році з 01 травня – 1450 грн., з 01
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грудня – 1600 грн. [187, ст. 8], у 2017 році – 3200 грн. [188, ст. 8]). Таким

чином, з цього випливає, що і зміни умови трудового договору про оплату

праці у напряму зменшення розміру заробітної платні нижче мінімальної

заробітної плати є неприпустимим.

Проте з огляду на кризові явища, які існують нині на ринку праці в

Україні, роботодавці досить часто вдаються до порушення вимог про оплату

праці. Вважаємо, що ця обставина має бути підставою для обов’язкового

проведення інспекційних відвідувань підприємств Державною службою

України з питань праці (далі – Держпраці), яка відносно ефективно здійснює

перевірки за цим напрямком. Зокрема у червні 2016 року уповноважені особи

ГУ Держпраці у Львівській області здійснювали перевірку на

ПАТ «Перемишлянський приладобудівний завод «Модуль», в ході якої

виявили, що підприємство не дотримувалось вимог щодо розміру мінімальної

заробітної плати у повному обсязі, а також не доплачувало працівникам за

роботу в нічний час та не здійснювало оплату у подвійному розмірі за роботу

працівників у святкові i неробочі дні. На цій підставі наявності цих порушень

трудового законодавства на підприємство було накладено штраф у розмірі

58 000 грн. Натомість у липні 2016 року підприємство звернулося до

Львівського окружного адміністративного суду з позовом до ГУ Держпраці у

Львівський області, в якому просило суд визнати протиправною відповідну

постанову про накладення на підприємство штрафу i скасувати. Однак,

розглянувши матеріали справи та доводи сторін, суд не задовольнив

апеляційну скаргу ПАТ «Перемишлянський приладобудівний завод

«Модуль», визнавши, що позапланова перевірка проводилася службовими

особами ГУ Держпраці у Львівській області на підставі, в межах повноважень

та у спосіб, що передбачений законом [176].

Звернімо увагу, що 26 квітня 2017 року постановою КМУ № 295 [66,

підп. 1 п. 3] пункт 4 Положення «Про Державну службу України з питань

праці», затвердженого урядовою постановою від 11 лютого 2015 року № 96

[194], було доповнено підп. 54-5, яким Держпраці надані повноваження щодо
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проведення моніторингу у сфері оплати праці у частині своєчасної і не нижче

визначеного державою мінімального розміру її оплати. З огляду на викладене,

вважаємо, що підп. 54-5 Положення є невиправдано узагальненим та потребує

конкретизації в означеному питанні, головним чином, шляхом доповнення

його абз. 2 наступного змісту: «Держпраці обов’язково проводить

інспекційне відвідування підприємства, якщо по відношенню хоча б до одного

найманого працівника цього підприємства систематично (протягом трьох

та більше місяців) чи досить часто (протягом шести місяців хоча б два

рази) здійснюються заходи, передбачені частиною 2 статті 21 Закону

України «Про оплату праці».

Для забезпечення ефективності інспекційної перевірки зазначених

підприємств Службою вбачається доцільним доповнити ст. 21 Закону

України «Про оплату праці» ч. 2-1 наступного змісту: «Підстави для

зниження розміру заробітної плати працівника, викладені у частині 2 цієї

статті Закону, мають додатково фіксуватись за допомогою фото- чи

відеозасобів із зазначенням дати та часу проведення відповідної фіксації.

Матеріали фото- чи відеофіксації підстав зниження розміру заробітної

плати працівника повинні засвідчуватись підписом працівника, заробітна

плата якого знижується на підставі частини 2 цієї статті Закону, та

зберігатись у відділі кадрів протягом двох років».

Отже, підводячи підсумок викладеному, вважаємо можливим

сформулювати такі висновки:

1) умова про оплату праці в трудовому договорі має викладатись,

відображаючи наступні вимоги:

а) вимогу про умову трудового договору щодо оплати праці переважно

у розумінні категорії «заробітна плата», котра має відображати розмір та інші

елементи, охоплені поняттям «оплата праці» у контексті заробітної платні

(форма оплати праці; форма виплати заробітної плати; структура заробітної

платні; розмір тарифної ставки чи посадового окладу працівника);
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б) вимогу про умову трудового договору щодо оплати праці додатково

в межах підходу до розуміння оплати праці як правовідносин (визначеність

місця та строків виплати заробітної плати, критерії збільшення розміру

заробітної платні тощо);

2) чинне законодавство про працю доцільно доповнити спеціальним

порядком про зміни обов’язкових умов трудового договору, який у частині

зміни умови про оплату праці має передбачати послідовність зміни вказаної

умови. Порядком також має встановлюватись, що умова про оплату праці як

обов’язкова умова трудового договору може змінюватись: у структурі

заробітної плати найманого працівника; у формі нарахування заробітної

плати найманого працівника; у формі виплати заробітної плати. Окремо

вказаний документ повинен передбачати, що роботодавець, змінюючи умову

про оплату праці, має дотримуватись наступних вимог: вмотивовувати зміну;

погоджувати зміну з відповідним працівником, коли вона передбачає

погіршення його становища; не допускати зниження заробітної платні нижче

мінімально визначеної у чинному законодавстві (окрім виняткових випадків,

визначених у законодавстві).

3.3 Правове регулювання зміни умов про місце та режим роботи

Місце роботи працівника, на думку більшості вчених, слід обов’язково

вказувати у трудовому договорі. Зокрема такої думки дотримуються

А.В. Андрушко [6, с. 72-80], М.Д. Бойко [26, с. 111], В.Л. Костюк [119,

с. 136], В.В. Ліщук [129, с. 46], К.М. Олійник [155, с. 181], В.А. Прудніков

[227, с. 380], Є.В. Сидоренко [236, с. 149] та ряд інших вчених у галузі

трудового права. Російський же вчений Ю.П. Орловський вважає, що місце

роботи, а саме «структурний підрозділ, робоче місце» слід відносити саме до

«додаткових умов трудового договору» [277, с. 175]. Разом із тим ми

переконані, що з цією думкою вченого не можна погодитись, оскільки термін

«місце роботи» не тотожний поняттю «робоче місце», яке, власне, і є однією з
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додаткових умов трудового договору. Це також визнає і сам

Ю.П. Орловський, що говорить про непослідовність думки вченого. До того,

як віднести умову про місце роботи до додаткових умов договору, вчений

зазначав, що обов’язковою умовою трудового договору, щонайперше, є умова

про місце роботи працівника [277, с. 141].

Зважаючи на множинні підходи до визначення поняття «місце роботи»

[див.,  напр.: 129, с. 46-47; 132, с. 621; 249, с. 25], вважаємо, що, хоча й не в

повній мірі досконалою, проте найменш дискусійною інтерпретацією

зазначеного терміна є визначення, яке запропоновував український вчений

Ю.П. Дмитренко. На його думку, під поняттям «місце роботи» слід розуміти

«певне підприємство, установу, організацію (орган, філію), розташовані у

певній місцевості, на яких працівник виконує свої функціональні обов’язки

відповідно до трудового договору або контракту» [67, с. 202].

Що ж стосується питання зміни місця роботи, то наголосимо, що

загальноприйнятою в доктрині трудового права є думка, що формою зміни

місця роботи є, як правило, переведення працівника [див., напр.: 277, с. 175].

Проте, як свідчить практика, переведенням зміна умови про місце роботи не

обмежується. Звернімо увагу, що в чинному законодавстві та в спеціальній

юридичній літературі з питань трудового права не сформульовано єдиного

підходу до визначення поняття «переведення працівника», хоча

беззаперечним є висновок, що «переведення працівника» не тотожне поняттю

«переміщення працівника», зважаючи на те, що не є тотожними за своїм

змістом поняття «місце роботи» та «робоче місце». Тобто складнощі із

визначенням поняття «переведення працівника», передусім, пов’язані із

складнощами розуміння правової сутності та змісту поняття «місце роботи».

Слід також погодитися з тим, що проблеми правового регулювання

переведення розпочинаються з неурегульованості самого поняття

«переведення» [295, с. 177], незважаючи на те, що дискусія з приводу його

визначення, як справедливо зазначає В.В. Марченко, є «безперервною» [137,

с. 93], що цілком зрозуміло, зважаючи на значимість переведення працівника
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та впливу зміни місця роботи на забезпечення його трудових прав та свобод.

Зокрема О.В. Височина наголошує, що на сьогоднішній день переведення

працівників на іншу роботу дає можливість: зберегти фахівців на

підприємствах, в установах, організаціях; скоротити витрати робочого часу на

заміну новими працівниками; запобігти простоям; забезпечити зайняття

працездатного населення як постійно, так і тимчасово. Окрім того, саме

завдяки переведенню окремі наймані працівники «отримують додаткову

гарантію від незаконного звільнення при змінах, викликаних організацією

виробництва та праці, наприклад, при скороченні штату працівників, за

рахунок знаходження можливості їх переведення на іншу роботу за умови

їхньої згоди на таке переведення, а також отримання легшої роботи вагітними

жінками та жінками, які мають дітей віком до трьох років, та в інших

випадках» [42, с. 127].

Звернімо увагу на те, що у 50-60-х роках ХХ ст. поняття «переведення»

конкретизувалося в основному в процесі судової практики, оскільки

законодавство чітко не розмежовувало поняття «переведення» та

«переміщення». Судова практика цього періоду, як зазначає Я.А. Богданюк,

пішла шляхом широкого тлумачення досліджуваного поняття. Зокрема

радянські суди визнавали переведенням зміну хоча б однієї з істотних умов

праці, а саме: розмір та систему заробітної плати, пільги тощо. Отже, можна

стверджувати, що на той час під поняттям «переведення» фактично «малася

на увазі зміна трудової функції працівника». У подальшому такий підхід

отримав закріплення у кодифікованих актах про працю колишнього СРСР та,

відповідно, УРСР [23, с. 403]. Цей же підхід був відображений і в постанові

Пленуму ВСУ «Про практику розгляду трудових спорів» № 9 від

06 листопада 1992 року [209, с. 279], у п. 31 якої Пленум вказав, що під

поняттям «переведення» слід розуміти «доручення працівникові роботи, що

не відповідає спеціальності, кваліфікації, посаді, визначеній трудовим

договором».
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З викладеного випливає, що інтерпретатори змісту терміна

«переведення» оминали таку категорію як «місце роботи», фактично

ототожнюючи поняття «переведення» з поняттям «зміна трудової функції»,

які, як вже нами вказувалось у підрозділі 2.1 цієї дисертації, пов’язані, але не

обмежені своїм взаємозв’язком. При цьому погодимось з Н.Б. Болотіною, що

місце роботи є територіальною ознакою переведення [29, с. 64]. На цю

обставину також вже звертали увагу і сучасні українські вчені у галузі

трудового права. Наприклад А.М. Юшко, розмежовуючи поняття

«переведення» та «переміщення», зазначає, що «зміна структурного

підрозділу при зміні місцевості означатиме переведення, а зміна структурного

підрозділу в межах тієї ж місцевості – переміщення на інше робоче місце.

Переміщення ж працівника в інший відокремлений підрозділ підприємства

завжди розглядається як переведення і вимагає його згоди». На цій підставі

науковець робить висновок, що зміна обов’язків працівника, передбачених

посадовою інструкцією, хоча і в межах тієї ж спеціальності, означатиме зміну

трудової функції. Тому А.М. Юшко цілком виправдано наголошує на тому,

що «під переведенням на іншу роботу слід розуміти таку зміну умов

трудового договору: а) зміну місця роботи (підприємства або його

відокремленого підрозділу, розміщеного у певній місцевості (населеному

пункті) і наділеного трудовою правосуб’єктністю, або місцевості, хоча б

разом з підприємством, з яким укладений трудовий договір); б) зміну

трудової функції (доручення працівникові роботи, яка не відповідає його

спеціальності, кваліфікації, посаді, обумовленій при укладенні трудового

договору, або покладення на нього завдань та обов’язків, не передбачених

посадовою інструкцією, хоча б і в межах тієї ж спеціальності)» [305, с. 9].

Аналогічний підхід також використовувався О.Д. Зайкіним, Є.І. Войленко,

В.Л. Гейхманом [76, с. 78], Н.Д. Гетьманцевою [53, с. 69], Я.А. Богданюк [24,

с. 116] та іншими вченими у галузі трудового права.

У свою чергу, інший український вчений С.М. Булах вважає

необґрунтованим формулювання загального поняття «переведення»
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виключно через такі категорії як «трудова функція» й «місце роботи»,

оскільки у такому випадку «відбувається необґрунтоване звуження

переведення, яке в свою чергу надає роботодавцю переваги у вигляді

можливості перемістити працівника, змінивши інші істотні умови праці,

окрім трудової функції й місця роботи». Поряд з цим, вчений, визначаючи

поняття «переведення» за відсутності змін в організації виробництва та праці,

пропонує розуміти цей термін через: а) зміну за згодою сторін трудової

функції; б) зміну однієї або декількох визначених сторонами умов трудового

договору при зміні робочого місця; в) зміну місця розташування роботодавця

[34, с. 19]. Подібної думки також дотримується О.В. Чорноус, яка,

повторюючи у своєму визначенні поняття «переведення», яке міститься у п.

31 постанови Пленуму ВСУ № 9 від 06 листопада 1992 року, вказує, що таким

вважається доручення працівникові роботи, не обумовленої трудовим

договором, тобто зміна змісту трудової функції працівника (посади,

спеціальності, кваліфікації), та додає, що означене поняття також охоплює і

зміну місця роботи, а також інші істотні умови праці, визначені при укладенні

трудового договору. Окрім того, вчена вважає, що під переведенням слід

розуміти «зміну будь-якої істотної умови трудового договору» [295, с. 178]. З

нашої точки зору, така широка позиція вчених у повній мірі відображає

специфіку поняття «переведення», оскільки воно не обмежується зміною

місця роботи працівника та режиму його роботи, хоча саме переведення в

найбільшій мірі характеризує ці зміни. Погодимося з О.В. Чорноус стосовно

того, що переведенням є також зміна інших умов трудового договору, а саме:

систем і розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи та інших умов праці,

обумовлених сторонами при його укладенні чи встановлених законодавством

[295, с. 177].

Найкраще виражається сутність переведення працівника як зміни місця

його роботи у видах переведення, оскільки, як слушно зазначав ще  1948 року

М.Г. Александров, переведення не складає собою групу однорідних явищ [4,

с. 275-276]. Так, зважаючи на позиції з цього приводу вчених [див., напр.: 42,
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с. 128; 44, с. 108; 57, с. 355], до видів переведення слід відносити:

а) переведення на тому ж підприємстві, в установі, організації; б)

переведення на інше підприємство (в установу, організацію) в тій же

місцевості; в) переведення в іншу місцевість разом з підприємством.

Аналізуючи вказані види переведення, О.В. Височина робить такі важливі

висновки: а) у тому разі, коли переведення працівника здійснюються на тому

ж самому підприємстві постійно або тимчасово, або тимчасово на інше

підприємство, то попередні трудові відносини не припиняються, оскільки не

виникають інші правовідносини; б) якщо працівника переводять на інше

підприємство на постійній основі, то у цьому разі слід говорити не про

переведення як таке, а про припинення трудового договору у порядку

переведення в іншу організацію; в) переведення працівника в іншу місцевість

разом з підприємством може мати місце тоді, коли підприємство

перебазується в іншу адміністративно-територіальну одиницю (область,

селище, село тощо) [42, с. 128]. Дійсно, аналізуючи такий вид переведення

найманого працівника як його переведення на інше підприємство на

постійній основі, можемо дійти висновку, що таке виражається у припиненні

трудових правовідносин з одним роботодавцем та виникненні цих

правовідносин з іншим роботодавцем, що в достатній мірі продемонстровано,

наприклад, у листі Мінсоцполітики України «Щодо припинення трудового

договору в порядку переведення» від 25 вересня 2013 року № 175/06/186-13

[299, с. 36].

Зміна умови трудового договору про місце роботи як зміна трудового

договору повинна відповідати відповідним законодавчим правилам про зміна

трудового договору, встановленим чинним законодавством про працю

України. В іншому випадку можна стверджувати, що зміна трудового

договору буде неправомірною, на підставі чого працівник повинен бути

поновлений на попередній роботі. Проте у питанні, яке ми розглядаємо, слід

визначитись, чи завжди переведення є зміною трудового договору, зважаючи

на те, що зміна умови про місце роботи завжди є зміною обов’язкової умови
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трудового договору. У межах означеного питання зауважимо, що переведення

не завжди є зміною умови про місце роботи працівника, а саме тоді, коли

трудовий договір між працівником та роботодавцем розривається. Якщо

переведення передбачає розірвання трудового договору, то це означає й те,

що цей трудовий договір вже припиняє свою дію, а тому припиняють свою

дію і його умови. Відтак, не можна говорити про переведення у такому

аспекті як про зміну умови трудового договору про місце роботи, хоча таке

переведення буде означати зміну місця роботи працівника. Інший бік

проблеми – переведення працівника в межах підприємства. Якщо вважати,

що підприємство, на якому працює працівник – його місце роботи, то воно не

буде змінюватись, хоча таке переведення буде зумовлювати зміну умови

трудового договору про місце роботи. На підставі цього доходимо висновку,

що поняття «місце роботи» має конкретизуватись не лише описом

найменування підприємства, але й описом відповідної структурної одиниці до

того початкового рівня, що слідує після такої категорії як «робоче місце».

Саме така логіка викладення в трудовому договорі умови про місце роботи

дозволить у повній чи у хоча б достатній мірі відобразити в правовому полі

фактичні дії роботодавця з приводу переведення працівника.

Сформульований висновок дає підстави для того, щоб стверджувати

наступне: зміною умови трудового договору про місце роботи є переведення

найманого працівника на тому ж підприємстві чи тимчасове переведення

цього працівника на інше підприємство у тій же місцевості, коли таке не

потребує розірвання діючого трудового договору та укладання нового.

Враховуючи викладене нами визначення зміни умови трудового

договору про місце роботи, можемо дійти висновку про те, що юридична

визначеність вказаної зміни напряму залежить від правової визначеності

самої умови про місце роботи, яка забезпечується достатньою конкретизацією

цієї умови в трудовому договорі. Важливість конкретизації умови трудового

договору про місце роботи працівника обумовлюється сутністю цієї умови
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для забезпечення трудових прав і законних інтересів працівника, головним

чином у процесі зміни трудового договору чи окремих його умов.

А.В. Крузе, розглядаючи досліджуване нами питання, зазначав, що

умова про місце роботи працівника має бути умовою, що визначає обмежену

просторово-територіальну сферу, в рамках котрої вбачається можливим

переміщення працівника без його згоди [123, с. 6]. Проте з цією думкою

навряд чи можна погодитись у повній мірі, зважаючи на те, що така ознака як

«просторово-територіальна сфера» не є самодостатньою, на що ми вже

частково звертали увагу, без врахування найменування роботодавця. Отже,

умова про місце роботи працівника в тексті трудового договору змістовно має

складатись з наступних її складових елементів:

1) найменування юридичної особи-роботодавця, що зазначається у

реквізитах трудового договору. При цьому слід враховувати положення ст. 90

ЦК України, відповідно до якої юридична особа повинна мати своє

найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та

назву. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах

і вноситься до єдиного державного реєстру. Так, наприклад, відповідно до ч.

5 ст. 78 Господарського кодексу України [59] найменування комунального

унітарного підприємства повинно містити слова «комунальне підприємство»

та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого

входить дане підприємство, згідно з ч. 6 ст. 82 ГК України найменування

господарського товариства повинно містити зазначення виду товариства, для

повних товариств і командитних товариств – прізвища (найменування)

учасників товариства, які несуть додаткову відповідальність за

зобов’язаннями товариства усім своїм майном, а також інші необхідні

відомості.

Відповідно, можна зробити наголос на тому, що зміна місця роботи

працівника у результаті зміни найменування юридичної особи-роботодавця

чи її відокремленого підрозділу має відбуватись з урахуванням вимог

цивільного та господарського законодавства. Проте навіть тоді, коли зміна
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найменування юридичної особи відбулась з порушенням вимог діючого

законодавства України (зокрема, якщо нове найменування: є тотожним

найменуванню іншої юридичної особи, якщо особа, яка змінює найменування

не є органом місцевого самоврядування; якщо воно містить терміни,

абревіатури, похідні терміни, які заборонені для використання законами

України; містить символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного

(нацистського) тоталітарних режимів тощо [див., напр.; 179, п. 1; 190, ч. 7

ст. 16; 192; 200, ч. 12 ст. 7, ч. 6 ст. 11; 201; 205; 221, ст. 8]), на нашу думку, не

можна говорити про те, що це в якійсь мірі має впливати на трудові

відносини та правовий статус працівника. Проте, якщо відповідні дії

роботодавця спричинять працівнику ту чи іншу шкоду, вона має

відшкодовуватись працівнику відповідно до цивільного законодавства

України з урахуванням норм чинного КЗпП України;

2) місцезнаходження юридичної особи-роботодавця, яка вказується

безпосередньо у тексті трудового договору. Разом із цим слід враховувати,

що місцезнаходженням юридичної особи відповідно до ст. 93 ЦК України є

фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого

проводиться щоденне управління діяльністю юридичної особи (переважно

знаходиться керівництво) та здійснюється її облік. Необхідно також

зазначити, що у випадках, коли працівник наймається та виконує свою

трудову функцію у філії, представництві або іншому відокремленому

структурному підрозділі підприємства, розташованому в іншій місцевості

(тобто ці структурні підрозділи не знаходяться в тому ж місці, де знаходиться

центральний офіс підприємства), обов’язково має вказуватись місце роботи із

зазначенням найменування відокремленого структурного підрозділу та,

відповідно, його місцезнаходження.

Таким чином, умова трудового договору з метою дотримання принципу

юридичної визначеності умов трудового договору має бути достатньо

конкретизованою. При цьому увесь визначений «ланцюг» даних, котрі

конкретизують місцезнаходження юридичної особи-роботодавця та/або
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безпосереднього місця роботи працівника, буде важливим орієнтиром для

констатації й характеру зміни умови про місце роботи працівника як у частині

найменування роботодавця, так і в частині його місцезнаходження.

Проте у зв’язку із цим на практиці виникає закономірне питання щодо

меж розумності та відповідності (самій умові) конкретизації цієї умови

договору. Вважаємо, що конкретизація місця роботи має обмежуватись

такими межами: ушир, не виходячи за межі поняття «місцезнаходження

роботодавця», углиб, не виходячи за межі, за якими починається визначення

простору, яке трактується як «робоче місце». Тобто місцем роботи не може

бути вказівка на місце, район, в якому знаходиться підприємство, а так само

місце роботи не повинно зводитись до вказування в договорі конкретного

станка, агрегату, механізму, на якому виконує роботу працівник.

Отже, у зв’язку з викладеним можемо дійти висновку, що умова про

місце роботи працівника в трудовому договорі може змінюватись у

наступних частинах: 1) дані про ім’я або найменування роботодавця у

відповідності до вимог чинного цивільного та господарського законодавства;

2) дані про місце розташування роботодавця шляхом позначення конкретної

адреси (найменування держави, області, населеного пункту, району у

населеному пункті, назва вулиці, номер приміщення та офісу роботодавця).

Також варто зазначити, що характер правового регулювання зміни

умови про місце роботи залежить від того, хто виступає ініціатором такої

зміни. При цьому законодавцем передбачається, що зміна місця роботи

працівника може відбуватись: за ініціативою працівника (ст. 36

КЗпП України); за ініціативою власника або уповноваженого ним органу

(ст. 33, ст. 34 КЗпП України); за ініціативою третіх осіб (ст. 170, ст. 178

КЗпП України). Проте слід звернути увагу на такий суттєвий недолік чинного

та проектного законодавства про працю як неврегульованість порядку зміни

умови про місце роботи працівника. Зважаючи на це та на істотні проблеми

зміни умови про місце роботи, котрі виникають на практиці, вважаємо за

доцільне передбачити порядок зміни обов’язкових умов трудового договору
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(трудової функції, оплати праці та місця роботи) у окремому розділі, який має

бути присвячений зміні умови трудового договору про місце роботи

працівника.

На нашу думку, порядок зміни обов’язкових умов трудового договору у

частині зміни умови про місце роботи має передбачати наступну процедуру

зміни означеної умови трудового договору:

1) етап інформування працівника щодо зміни умови про місце роботи,

причин цієї зміни, а також про права працівника у результаті зміни місця

роботи. У зв’язку з невизначеністю поняття «місце роботи», а так само і

терміна «переведення» чинне законодавство про працю не містить порядку

внесення змін до трудового договору у частині означеної умови та,

відповідно, не передбачає правил щодо інформування, зокрема способу та

форми інформування роботодавцем працівника про наміри зміни умови.

Вважаємо, що таке інформування працівника має відбуватись шляхом

надання роботодавцем працівнику під розписку документа – заяви про наміри

щодо зміни умови про місце роботи, в якому повинна зазначатись інформація

про необхідність переведення працівника, причини зміни місця роботи, права

та гарантії працівника у результаті такої зміни умови та ймовірні строки

реалізації цього наміру.

Як вбачається, зміна умови про місце роботи має бути вичерпно

вмотивованою, тобто ґрунтуватись на законних причинах для такої зміни

умови, визначеної трудовим договором. При цьому до основних легальних

причин зміни умови про місце роботи слід відносити: а) вагітність жінки, що

підтверджується медичним висновком (на легшу роботу, яка виключає вплив

несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за

попередньою роботою, ч. 1 ст. 178 КЗпП України), або наявність у жінки

дітей віком до трьох років у разі неможливості виконання попередньої роботи

(на легшу роботу, ч. 3 ст. 178 КЗпП України); б) наявність медичного

висновку про стан здоров’я працівника, з якого випливає, що працівник за

станом здоров’я потребує надання легшої роботи (тимчасово або без
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обмеження строку, ст. 170 КЗпП України); в) наявність форс-мажорних

обставин, тобто необхідність відвернення або ліквідації наслідків стихійного

лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які

ставлять чи можуть поставити під загрозу життя або нормальні життєві умови

людей, за умови, що така робота не протипоказана працівникові за станом

його здоров’я (без згоди працівника, оплачувано, строком до одного місяця,

ч. 2, 3 ст. 33 КЗпП України); г) простій, а саме призупинення роботи, що

викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для

виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (в тій

самій місцевості строком на один місяць без обмеження кількості таких

тимчасових переведень, ст. 34 КЗпП).

Що ж стосується прав та гарантій працівника у результаті зміни умови

про місце роботи працівника шляхом переведення, то вважаємо, що у цьому

випадку роботодавець має виходити, зокрема, із статей 36, 81, ч. 3 ст. 83

КЗпП України;

2) етап погодження переведення працівника на інше підприємство.

Переведення працівника на іншу роботу передбачає зміну необхідних умов

трудового договору, а тому, зважаючи на ч. 1 ст. 32 КЗпП України, вимагає

згоди працівника (виняток з цього правила міститься в ст. 33 Кодексу). На

думку радянських вчених А.І. Ставцевої та М.В. Яковлева, згода працівника

на переведення має бути ясно вираженою, причому у цьому питанні не

важливо, чи буде викладеною ця згода у письмовій або в усній формі. Ці

вчені звернули увагу на той факт, що підкорення працівника волі

роботодавця, а саме – фактичне виконання працівником трудових обов’язків

по новій роботі, на практиці ні в якому разі не можна розглядати в якості

згоди працівника на переведення на іншу роботу [253, с. 78]. Такої ж думки

також дотримувався й інший радянський вчений І.Б. Морейн [144, с. 26-27].

Незважаючи на те, що чинне законодавство не містить вимоги щодо

форми згоди працівника на зміну умови про місце роботи, а в доктрині права

вченими не було досягнуто єдиної думки щодо доцільності запровадження
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певної форми згоди працівника, зауважимо, що саме письмова згода

працівника на переведення є тим юридичним фактом, який дозволить

уникнути подальших непорозумінь між сторонами трудових правовідносин,

а, відповідно, і трудових спорів. Більш того, саме наявність письмової згоди,

на нашу думку, слід вважати ознакою легітимності переведення, що

виключатиме можливі зловживання роботодавця у процесі зміни умови про

місце роботи працівника.

Разом із тим, наприклад А.Ф. Нуртдинова та Л.О. Чиканова вважають,

що наявність письмової згоди працівника на переведення не слід вважати

обов’язковою ознакою легітимності зміни умови про місце роботи

працівника. Вчені вказують, що за умови відсутності письмової згоди

працівника на переведення на іншу роботу це переведення може бути визнане

законним у тому разі, «якщо працівник добровільно приступив до виконання

іншої роботи» [150, с. 81]. З цією позицією не можемо погодитись в жодній

мірі. Так, аналізуючи точку зору А.Ф. Нуртдинової та Л.О. Чиканової, не

можна зрозуміти, яким саме чином можливо вважати вказані дії (виконання

трудової функції на іншому місті роботи) працівника добровільними з

урахуванням того, що: добровільність більшості дій працівника у трудових

правовідносинах є сумнівною у зв’язку з нерівним становищем працівника та

роботодавця; усталеною позицією в доктрині трудового права є те, що

виконання працівником трудової функції на новому місті роботи у результаті

переведення не означає його згоди на таке переведення.

Вважаємо, що, подаючи працівнику заяву щодо наміру про зміну умови

про місце роботи працівника, роботодавець також має надати йому бланк

відповіді на зазначені наміри роботодавця. В цьому документі відповідний

працівник викладає свої думки з приводу намірів роботодавця, зокрема такі:

думку про однозначне чи часткове відхилення наміру роботодавця; думку про

однозначну чи часткову згоду із намірами роботодавця; причини, що, на

думку працівника, можуть перешкоджати йому у переведенні чи

безпосередньо вже на іншому місці роботи; зустрічні пропозиції щодо наміру
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роботодавця (зокрема прохання щодо відстрочення чи прискорення

переведення).

У тому разі, коли працівник у повній мірі погоджується з роботодавцем

або відхиляє його наміри, відповідно, відбувається подальша зміна умови про

місце роботи чи звільнення працівника (коли подальші правовідносини між

тими ж сторонами неможливі). Якщо ж працівник погоджується з

роботодавцем частково, не погоджуючись з окремими його супутніми

намірами (строком, місцем переведення, посадою, умовою про оплату праці

чи трудовою функцією тощо), вважаємо за доцільне нормативно передбачити

процедуру активного погодження нової умови про місце роботи працівника,

результатом якої має стати угода про місце роботи, що є підставою або для

подальшого переведення працівника (тоді, коли сторони погодились про

зміну умови про місце роботи на відповідних договірних умовах), або для

звільнення працівника (тоді, коли сторони не досягли згоди з приводу умови

про місце роботи, а подальші правовідносини між тими ж сторонами

вважаються неможливими).

Слід наголосити на тому, що у будь-якому разі переговори між

сторонами трудових правовідносин про зміну умови про місце роботи та

результат цієї умови не повинні супроводжуватись тиском на працівника чи

примусом його тими чи іншими методами та засобами до будь-якого рішення.

У іншому випадку можна буде говорити про «примусову працю», оскільки,

ґрунтуючись на вимозі ст. 2 Конвенції Міжнародної організації праці (далі –

МОП) про примусову чи обов’язкову працю від 28 червня 1930 року № 29

[210], можна припустити, що праця є завжди примусовою у тих випадках,

якщо: вона здійснюється під примусом та всупереч волі працівника; цей

примус щодо працівника не є санкціонований державою, а якщо є

санкціонованим, то здійснюється некомпетентною особою.

Відтак, вважаємо, що ознакою легітимного переведення є згода

працівника на зміну місця роботи, яку він дає добровільно у обов’язковій

письмовій формі (цю обов’язковість слід закріпити на законодавчому рівні),
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тобто, не побоюючись, що незгода з переведенням може зумовити для нього

ті чи інші негативні наслідки у вигляді дисциплінарної, матеріальної чи іншої

відповідальності або інших негативних наслідків, окрім тих, що передбачені

КЗпП України, а саме – звільнення, якщо подальші трудові відносини без

переведення працівника між ним та роботодавцем є неможливими;

3) етап внесення змін до договору шляхом укладання додаткової угоди

про зміну умови про місце роботи та інших первинних умов трудового

договору (на підставі процедури активного погодження зміни умови про

місце роботи), які змінюються у зв’язку із зміною місця роботи працівника.

Переведення на тому ж самому підприємстві, а так само тимчасове

переведення працівника повинно бути оформлено наказом власника

підприємства, у якому серед іншого слід зазначити строк переведення та

визначити його підстави, особливості, досягнуті в результаті погодження

зміни (якщо працівник однозначно не погодився із змінами та, відповідно,

відбувалось погодження зміни), з посиланням на угоду сторін правовідносин

щодо зміни. Якщо працівник не погодився на зміни умови про місце роботи

або угода про зміни не була укладена сторонами правовідносин, а

продовження цих правовідносин без зміни місця роботи працівника

виявляється неможливим, видається наказ про звільнення цього працівника та

здійснюються інші дії, обумовлені процедурою його звільнення (проведення

розрахунку з працівником; внесення запису до трудової книжки працівника та

видача йому трудової книжки).

Із зміною умови про місце роботи працівника також тісно пов’язана

така умова трудового договору як умова про режим роботи працівника. Що ж

стосується режиму роботи працівника як умови трудового договору про цей

режим роботи та його зміну, то в першу чергу слід зауважити, що більшість

вчених справедливо відносять означену умову трудового договору до

обов’язкових його умов (наприклад, А.І. Процевський [225, с. 95],

В.В. Марченко [136, с. 210], Є.В. Сидоренко [236, с. 149] та інші вчені у галузі

трудового права). Розуміння режиму роботи працівника як обов’язкової
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умови трудового договору є цілком зрозумілим, зважаючи на те, що робочий

час працівника, як зазначає А.О. Савченко, не може бути безмежним [234,

с. 75]. Окреслений режим прямо впливає на особисте життя працівника, адже

є його важливою частиною, відштовхуючись від якої працівник планує свій

позаробочий час,  в тому числі і свої фінансові витрати, зважаючи на власні

матеріальні можливості, враховуючи свій режим роботи, який, серед іншого,

прямо впливає також і на розмір його заробітної плати. Окрім того, режим

роботи працівника тісно пов’язаний із свободою праці, як у частині свободи

від примусової праці (ненадання працівнику щорічної відпустки, примус до

понаднормової роботи тощо), так і в частині права на працю (примушування

працівника до відпусток за власний рахунок тощо).

Режим роботи працівника – це розумне унормування показників

тривалості, інтенсивності, а також ритмічності й черговості праці та

відпочинку працівника з урахуванням того, що позаробочий час є похідним

станом працівника від його трудового стану, тобто стану виконання трудової

функції. Таким чином, основним орієнтиром умови трудового договору про

режим роботи працівника є режим робочого часу працівника, під яким,

зокрема М.І. Іншин, А.Р. Мацюк, А.М. Соцький та В.І. Щербина розуміють

«розподіл нормативів робочого часу в межах певного календарного періоду»

[89, с. 34]. Зазначимо, що такої ж думки дотримуються і більшість інших

вчених у галузі трудового права [див. напр.: 243, с. 128; 244, с. 160; 258,

c. 196; 298, с. 58].

Звернімо увагу, що основні стандарти щодо визначення режиму праці

на підприємствах встановлюються у діючому на сьогоднішній день КЗпП

України. Кодифікованим законом врегульовуються такі питання: нормальної

тривалості робочого часу, тобто тривалості, що не може перевищувати

40 годин на тиждень (ст. 50 КЗпП України); нормування скороченого

робочого часу для окремих категорій працівників, зокрема для працівників

віком від 16 до 18 років, працівників, зайнятих на роботах з шкідливими

умовами праці (ст. 51 КЗпП України); тривалості робочого часу напередодні
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вихідних, святкових днів, а також у нічний час (ст.ст. 53, 54, 55 КЗпП

України) тощо. Не відхиляючись від цих стандартів у бік погіршення,

роботодавець уточняє ці стандарти, враховуючи, що режим робочого часу

може встановлюватись в залежності від певної групи працівників, які

працюють у межах відповідного структурного підрозділу підприємства,

установи чи організації, а також розглядає можливості індивідуальної

регламентації часу роботи щодо кожного окремого працівника [134, с. 346].

При цьому в трудовому договорі задля дотримання принципу юридичної

визначеності умов договору, на нашу думку, роботодавець має змістовно

викладати умову про режим праці, розкриваючи наступні структурні

елементи цієї умови:

1) вид режиму робочого часу, якого має дотримуватись працівник, а

саме: загальний (п’ятиденний або ж шестиденний робочий тиждень [167,

с. 270]) чи спеціальний (змінна робота, гнучкий графік роботи, роздроблений

робочий день, ненормований робочий день, вахтовий метод організації

роботи) режим робочого часу;

2) складові частини режиму праці, зокрема такі: час початку та

завершення роботи; загальну періодичність перерв протягом робочого дня

(якщо ці перерви будуть визначатись за кількісними показниками,

прив’язаними до їх однакової тривалості) чи загальний час, що може бути

відведений працівнику на перерви під час виконання ним трудової функції на

день (тоді, коли роботодавець встановлює загальний час перерви, яка на

розсуд працівника може поділятись на частини або використовуватись

одноразово); тривалість чергувань працівника та порядок визначення цих

чергувань.

Змістовне викладення в трудовому договорі вказаних елементів умови

про режим роботи дозволить працівнику зрозуміти зміни цієї умови та їх

об’єм і характер. Це питання є досить важливим у контексті розуміння умови

про місце роботи обов’язковою умовою трудового договору, на чому, як ми

вже зазначали, наполягає низка вчених у галузі трудового права. Однак
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зазначимо, що в доктрині трудового права висловлюються думки про те, що

досліджувана умова не є необхідною умовою трудового договору чи є такою

лише в окремих випадках. Наприклад, український вчений Д.С. Підкопай

вважає, що режим праці і відпочинку є обов’язковою умовою трудового

договору лише у тому разі, якщо цей режим встановлюється виключно

відносно конкретного працівника, з яким укладається трудовий договір, тобто

у випадках, коли цей режим буде відрізнятись від загальних правил,

встановлених у відповідного роботодавця [168, с. 135]. Дискусійність

розуміння істотності умови про режим роботи, на нашу думку, є суттєвою

проблемою, оскільки саме в залежності від розуміння істотності цієї умови

залежить порядок і характер її зміни.

Відтак, звернемо увагу на те, в якому контексті розуміють умову про

режим роботи працівників компетентні органи державної влади. Наприклад,

територіальна державна інспекція з питань праці у Чернігівській області на

звернення працівників з питаннями щодо необхідності отримання згоди

працівника в разі зміни режиму роботи дала роз’яснення. У ньому, зокрема,

зазначено, що на підставі ст. 32 КЗпП України переведення на іншу роботу на

тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу

на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б і

разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за

згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у ст. 33 цього

Кодексу, та в інших випадках, передбачених законодавством. У зв’язку із

змінами в організації виробництва і праці власник має право без згоди

працівника змінювати таку умову праці як режим роботи, встановлення якого

є правом підприємства, що реалізується трудовим колективом, власником

самостійно або за погодженням із профспілковим комітетом (ст.ст. 58, 142, ч.

3 ст. 244 КЗпП України; п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону «Про професійні спілки, їх права

та гарантії діяльності» [217]). У межах дії норм цього права зміна режиму

роботи є правомірною. Якщо ж власник як сторона трудового договору

змінює режим роботи конкретного працівника, то це допускається тільки з
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додержанням правил ч. 3 ст. 32 КЗпП України. Зокрема, переміщаючи

працівника в межах наданих йому прав, власник не вправі так переміщати

працівника без його згоди, що при цьому змінюється режим роботи

(працівник працював в одну зміну, а тепер повинен працювати в дві чи три

зміни тощо), оскільки не було змін в організації виробництва і праці. Якщо ж

зміни в організації виробництва і праці були, власник вправі змінити режим

роботи в порядку, встановленому частиною третьою ст. 32 КЗпП України.

Між тим, у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник вправі

встановити або скасувати неповний робочий час, однак, «якщо немає змін в

організації виробництва і праці, власник не вправі встановлювати або

скасовувати неповний робочий час для конкретних працівників». Проте

встановлення чи скасування неповного робочого часу для всього

підприємства або окремих структурних підрозділів, для окремої категорії

працівників – це реалізація права власника на запровадження змін в

організації виробництва і праці. За наявності таких змін можливе

встановлення або скасування неповного робочого часу і щодо окремих

працівників [79].

Отже, підводячи підсумок викладеному в цьому підрозділі дисертації,

наголосимо на наступному:

1) зміна місця роботи працівника, основною формою реалізації якої є

переведення, не завжди є зміною умови трудового договору, оскільки

переведення може ґрунтуватись на новації. Між тим, умова про режим роботи

не є самостійною та необхідною, а її зміна обов’язково потребує погодження

з працівником лише у тих самих випадках та з тих же самих причин, коли

здійснюється зміна умови про місце роботи працівника, з урахуванням того,

що під поняттям «зміна умови про місце роботи» слід розуміти переведення

найманого працівника на тому ж підприємстві чи тимчасове переведення

цього працівника на інше підприємство у тій же місцевості, коли таке не

потребує розірвання та укладання нового трудового договору.
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Умова про місце роботи працівника у трудовому договорі може

змінюватись у наступних частинах: дані про ім’я або найменування

роботодавця відповідно до вимог чинного цивільного та господарського

законодавства; дані про місце розташування роботодавця шляхом позначення

конкретної адреси (найменування держави, області, населеного пункту,

району у населеному пункті, назва вулиці, номер приміщення та офісу

роботодавця);

2) у пропонованому нами спеціальному порядку зміни обов’язкових

умов трудового договору має міститись розділ, яким врегульовується

процедура зміни умови про місце роботи працівника та режим його роботи.

Зокрема ця процедура має складатись з наступних етапів: етап інформування

працівника щодо зміни умови, причин цієї зміни, а також про права

працівника у результаті вказаних змін; етап погодження переведення

працівника на інше підприємство (зміни режиму роботи); етап внесення змін

до договору шляхом укладання додаткової угоди про зміну відповідних умов

трудового договору.

3.4 Правове регулювання зміни умови про робоче місце

На фоні відсутності законодавчого забезпечення необхідного балансу

інтересів працівників і роботодавців незрівнянно більш простою є проблема

чіткого визначення меж права роботодавця приймати рішення в процесі

управління персоналом. Так, В.Г. Ротань справедливо зауважує, що «попри

всі складнощі сучасного життя, попри прагнення багатьох роботодавців

ховатися в тіні», чинне та проектне законодавство України про працю не

може не враховувати того, що є добросовісні та законослухняні роботодавці,

«які вимагають від законодавчої гілки влади одного – не створювати темряву,

тобто чітко встановити межі прав роботодавців здійснювати підбір

працівників, укладати з ними трудові договори, переміщувати їх, змінювати

умови праці, звільняти з роботи». Однак погодимось з тим, що ні чинне, ні
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проектне трудове законодавство України, на жаль, не вносить необхідної та

достатньої ясності у вирішення цих фундаментальних питань [232, с. 98]. Такі

недоліки правового регулювання трудових правовідносин в нашій державі,

особливо в умовах кризових явищ економічного, соціально-політичного та

культурного характеру, створюють перешкоди для мобільності трудових

ресурсів та ефективної реалізації роботодавцями своєї економічної діяльності.

Не виникає сумнівів у тому, що наявні в сучасній Україні кризові явища, а

також процес переосмислення трудового права у напрямку ринкових

відносин мають стати підґрунтям для переосмислення робочих місць

працівників та зміни цих місць.

Спершу слід визначити поняття «робоче місце». Д.І. Бабков під

означеним терміном розуміє місце, де працівник відповідно до своїх

посадових обов’язків виконує свої трудові функції [11, с. 80]. В.Е. Теліпко та

О.Г. Дутова зазначають, що робоче місце – це, як правило, конкретне місце

праці окремого працівника, що характеризується чітко визначеними

параметрами: цех, дільниця, відділ [258, с. 125]. Д.О. Силкіна та

О.А. Чигринець вважають, що робоче місце – це зона, оснащена необхідними

технічними засобами, у якій здійснюється трудова діяльність виконавця чи

групи виконавців, що спільно виконують одну роботу чи проводять операцію

[237, с. 209]. А.В. Калина, у свою чергу, вважає, що робоче місце – це, з

одного боку, зона трудової діяльності працівника або групи працівників,

оснащена всім необхідним для успішного здійснення роботи (оснащується

відповідно до змісту виконуваних робіт необхідними знаряддями праці), а з

іншого – це первинна ланка виробничої структури підприємства, яка може

функціонувати відносно самостійно [91, с. 463].

Проте з вищенаведеними авторськими визначеннями поняття «робоче

місце» навряд чи можна погодитись у повній мірі. Із трактуванням

Д.І. Бабкова не можна погодитись, оскільки окремі працівники виконують

свої трудові функції не на одному певному місці, а, наприклад, в окремому

населеному пункті чи в окремому регіоні держави (кур’єри, експедитори,
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мерчендайзери тощо), однак ні населений пункт, ні регіон держави не можна

вважати робочим місцем працівника. У зв’язку із цим також є спірним і

визначення поняття «робоче місце», яке зробили В.Е. Теліпко та О.Г. Дутова.

Також не можна в повній мірі погодитись з визначенням досліджуваного

нами поняття, сформульованим А.В. Калиною, адже: робочим місцем є зона

трудової діяльності працівника, навіть якщо вона не оснащена всім

необхідним для успішного здійснення роботи; робоче місце не завжди

пов’язане із виробничим процесом, так само як і виконання трудової функції з

виробництвом. Вказані обставини також не дозволяють погодитись і з

розумінням терміна «робоче місце» Д.О. Силкіною та О.А. Чигринець,

оскільки не всі робочі місця є робочими місцями, зважаючи на оснащеність їх

«необхідними технічними засобами». Вказане пояснюється тим, що у тому

разі, коли робоче місце з вини роботодавця не відповідає стандартам охорони

праці, не оснащене необхідними технічними засобами, цей простір, в якому

працівник виконує свою трудову функцію, все з вважається робочим, однак

таким, що не відповідає необхідним стандартам.

Слід звернути увагу також на те, що поняття «робоче місце»

розкривається в додатку № 1 до Методичних рекомендацій для проведення

атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою

Міністерства праці України від 01 вересня 1992 року № 41 [193]. Так, у

вказаному нормативно-правовому акті зазначається, що під робочим місцем

слід розуміти місце постійного або тимчасового перебування працівника в

процесі трудової діяльності. У додатку № 1 до зазначених Методичних

рекомендацій також визначається поняття «постійне робоче місце», яке

трактується як місце, на якому працівник перебуває більшу частину робочого

часу (більше 50 % або більше 2 год. безперервно). Додатково в документі

зазначається, що постійним робочим місцем вважається вся робоча зона, за

умови, що робочою зоною є простір, обмежений по висоті до 2 м над рівнем

підлоги або майданчика, на якому знаходиться місце постійного або

непостійного (тимчасового) перебування працівників, якщо при цьому робота
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здійснюється в різних пунктах робочої зони,. Окрім того, в означеному

додатку № 1 також сформульовано визначення терміна «непостійне робоче

місце», який визначається як місце, на якому працівник перебуває меншу

частину (менше 50 % або менше 2 год. безперервно) свого робочого часу.

Для кращого розуміння сутності поняття «робоче місце» слід

розглянути види робочих місць. Наприклад А.В. Калина вважає, що залежно

від специфіки виконуваних функцій робочі місця можна класифікувати за

такими ознаками: за професіями (токар, конструктор, керівник); за кількістю

виконавців (індивідуальні, колективні); за ступенем спеціалізації

(спеціалізовані, універсальні); за рівнем механізації (ручні, механізовані,

автоматизовані, апаратні); за специфікою умов праці (стаціонарні, рухомі,

підземні, висотні, із шкідливими або небезпечними умовами праці) [91, с.

463]. У свою чергу, Є.О. Ланченко розглядає робочі місця в

сільськогосподарському виробництві та поділяє їх за такими критеріями:

залежно від типу трудових процесів (постійні й тимчасові); залежно від рівня

механізації праці (робочі місця ручної роботи, механізовані та автоматизовані

робочі місця); залежно від кількості виконавців (індивідуальні, тобто такі, що

обслуговуються одним робітником, та колективні, котрі призначені для групи

виконавців) [114, с. 34].

Слід звернути увагу на те, що ні А.В. Калина, ні Є.О. Ланченко не

поділяють робочі місця за ознакою їх стаціонарності, фіксованості,

незважаючи на те, що цей поділ робочих місць дозволяє в більшій мірі

зрозуміти специфіку досліджуваного нами поняття, дозволяючи

співвідносити термін «робоче місце» з термінами «місце роботи» та «місце

реалізації трудової функції». Спершу зауважимо, що місцезнаходження

юридичної особи не презюмує робоче місце працівника. У тому разі, якщо

місцезнаходженням юридичної особи-роботодавця є розташування офісу, з

якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи та

здійснення управління й обліку, то це місце буде місцем роботи для

працівника лише тоді, коли він вважатиметься особою (чи однією з осіб), що
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проводить керування діяльністю юридичної особи та здійснення управління й

обліку, або буде віднесений до категорії допоміжного персоналу, котрий

виконує відповідну трудову функцію за цією адресою (тобто у цьому

просторі буде знаходитись робоче місце працівника). Відповідно,

місцезнаходження юридичної особи-роботодавця, що пов’язується із

фактичним місцем ведення діяльності цієї особи, буде вважатись місцем

роботи працівника, якщо його трудова функція пов’язана із забезпеченням

ведення вказаної діяльності або такий працівник буде віднесений до

допоміжного персоналу, що виконує відповідну трудову функцію за цією

адресою (іншими словами, у просторі, що знаходиться за цією адресою,

розташоване робоче місце). Тобто вказівка на робоче місце дозволяє точно

визначити місце роботи працівника, проте визначеність місця виконання

трудової функції не завжди дозволяє ідентифікувати робоче місце та місце

роботи працівника.

Так, для вирішення викладених проблем розуміння поняття «робоче

місце» пропонуємо розглядати це поняття у двох контекстах:

1) стаціонарне робоче місце працівника – зона трудової діяльності

працівника, що закріплена за ним, у якій відповідний працівник виконує всю

чи основну частину своїх трудових обов’язків та/або складає план реалізації

своєї трудової функції, яка може реалізовуватись поза межами робочого місця

та/або місця роботи працівника;

2) нестабільне робоче місце працівника – місце трудової діяльності

працівника, котре не закріплюється за певним простором, а характеризує

будь-який простір робочим місцем, зважаючи на те, що в цьому просторі

працівник виконує свої трудові функції, якщо це передбачається умовами

трудового договору.

У будь-якому разі слід наголосити на тому, що, на відміну від місця

роботи працівника, його робоче місце не є обов’язковою умовою трудового

договору. Зокрема такої ж позиції дотримуються В.Е. Теліпко, О.Г. Дутова

[258, с. 125], Ю.В. Кернякевич [96, с. 164], а також інші українські вчені в
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галузі трудового права. Окрім того, зауважимо, що позиція з приводу того,

що робоче місце не є обов’язковою умовою трудового договору, прямо

випливає з норм діючого законодавства про працю. Так, у п. 3 ч. 1 ст. 29

КЗпП України законодавець зобов’язує власника або уповноважений ним

орган до початку роботи за укладеним трудовим договором визначити

працівникові робоче місце. Тобто на основі цього можна дійти такого

висновку: роботодавець та працівник не зобов’язані досягти згоди з приводу

умови про робоче місце працівника під час укладання трудового договору,

оскільки ця умова не є необхідною; умова про робоче місце працівника є

позадоговірною (оскільки ця умова не є умовою трудового договору, а саме

робоче місце не є предметом домовленостей сторін трудового договору після

його укладання), проте конкретизація характеру робочого місця повинна

здійснюватися на підставі виниклих договірних відносин до початку роботи

за відповідним укладеним трудовим договором.

Зазначене не слід розуміти як вказівку на неприпустимість визначення

робочого місця в трудовому договорі, що є правом сторін цього договору,

котре може ними реалізовуватись тоді, коли буде вбачатись у цьому достатня

необхідність. Погодимось із К.М. Олійником, що у трудовому договорі може

бути конкретизований певний підрозділ, філія, відділ підприємства, а також

інше робоче місце, де безпосередньо буде працювати особа [155, с. 181].

Аналогічної позиції дотримуються також українські вчені В.Е. Теліпко та

О.Г. Дутова, які в означеному контексті зауважують, що робоче місце може

бути об’єктом обговорення сторін при укладенні трудового договору, «коли

це має суттєве значення, виходячи з характеру майбутньої роботи». При

цьому вчені пояснюють цю необхідність наступним: якщо структурні

підрозділи юридичної особи (роботодавця) розташовані у різних частинах чи

адміністративних районах міста, то у договорі вказується, у якому саме

підрозділі знаходитиметься робоче місце працівника. За необхідності

уточнення в трудовому договорі робочого місця працівника щодо

конкретного механізму чи агрегату, сторони можуть погодити і цю обставину
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в процесі укладання відповідного трудового договору [258, с. 125]. Іншими

словами, вчені вбачають доцільність в обиранні об’єкта погодження та у

погодженні роботодавцем і працівником умови про робоче місце у зв’язку з

потребою конкретизації території реалізації працівником своєї трудової

функції. У свою чергу, К.М. Олійник пов’язує виправданість врегулювання

під час укладання трудового договору умови про робоче місце з такою

категорією як істотні для працівника умови праці. Так, український вчений

справедливо зазначає, що «місце роботи як умова, з одного боку, особливого

значення не має, оскільки громадянин, який має трудову правосуб’єктність,

вже прийшов на конкретне підприємство чи в установу для можливої

реалізації свого права на працю», з іншого боку, «робоче місце, наприклад,

марка або тип автомобіля має суттєве значення для майбутнього працівника»

[155, с. 181]. Дійсно, слід погодитися з тим, що формально однорідні робочі

місця можуть бути суб’єктивно чи об’єктивно неоднаковими, а їх відмінність

між собою може мати велике значення для працівника.

У якості прикладу можемо розглянути таку ситуацію: працівник

погоджується з умовами трудового договору, усно домовившись з

роботодавцем, що його робочий стіл буде знаходитись на максимально

допустимій відстані від вікон (офіс розташований на 10 поверсі), оскільки цей

працівник хворіє нав’язливим страхом висоти (акрофобією); після укладення

трудового договору працівникові було надано робочий стіл в рамках усної

домовленості, тобто на максимально допустимій відстані від вікон; через

деякий час, з об’єктивних чи суб’єктивних причин, працівника пересаджують

за робочий стіл біля вікна, незважаючи на досягнуті усні домовленості між

працівником і роботодавцем. У зв’язку з цим виникає таке питання: чи має

для працівника значення таке його «переміщення», з урахуванням того, що у

результаті цього «переміщення» жодна з умов трудового договору не була

змінена і роботодавець діяв у межах діючого законодавства? На нашу думку,

ці зміни є істотними для працівника, такими, що унеможливлюють нормальне

виконання ним трудової функції, а також такими, що можуть погіршувати
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його психічний чи фізіологічний стан здоров’я. Безперечно, у наведеному

випадку працівник може оскаржити це переміщення, оскільки власник або

уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу,

протипоказану йому за станом здоров’я. Проте слід наголосити на тому, що

робота, яку буде виконувати працівник при зміні робочого місця, не

зміниться, зміняться лише певні характеристики робочого місця. Однак

більшою мірою ускладнені подібні випадки, коли працівник не може

виконувати свою трудову функції після його переміщення у зв’язку із

хворобою, яка не охоплюється на цей момент Міжнародною статистичною

класифікацією хвороб та проблем, пов’язаних із здоров’ям.

З огляду на викладене, вважаємо, що умова про робоче місце як

необов’язкова умова трудового договору не може визнаватись

необов’язковою у всіх випадках, що мають місце на практиці. У зв’язку із

цим, на нашу думку, чинне законодавство про працю, а саме ст. 21 КЗпП

України, потрібно доповнити ч. 1-1 наступного змісту: «Умова про робоче

місце зазначається в трудовому договорі у тому разі, коли це є доцільним

та/або необхідним. Необхідність визначається з урахуванням інтересів

працівника, тобто коли конкретне робоче місце та його характеристика для

працівника чи його здоров’я має суттєве значення».

Однак не можемо погодитися з цього приводу із І.І. Яцкевичем, на

думку якого, «з метою посилення гарантій реалізації особою права на працю

потрібно нормативно закріпити обов’язковість визначення конкретного

робочого місця працівника у трудовому договорі, що сприятиме запобіганню

зловживань стосовно переміщень працівників з боку роботодавця, якщо інше

не зумовлене специфікою роботи» [308, с. 191-192]. Вважаємо таку

пропозицію надмірною, оскільки віднесення умови про переміщення

працівника до обов’язкових буде невиправдано ускладнювати процес

організації праці, особливо у тих випадках, коли зміна робочого місця

працівника об’єктивно обумовлюватиметься тими чи іншими чинниками та

потребуватиме оперативності.
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Між тим, якщо зміна місця роботи пов’язана, в основному, з

переведенням працівника, то зміна робочого місця – з переміщенням

[див., напр.: 37, с. 26-27; 258, с. 125]. Спершу зазначимо, що чинне

законодавство про працю не містить чіткого визначення поняття

«переміщення працівників». У діючому КЗпП України законодавець

розкриває зміст означеного поняття шляхом перелічення дій працівника та

роботодавця, що охоплюються цим поняттям [250, с. 91]. У свою чергу,

Г.С. Гончарова вказує на те, що зміна робочого місця в межах підприємства є

переміщенням працівника лише тоді, коли ця зміна пов’язана з організацією

виробництва [58, с. 33]. У той же час організація виробництва як сукупність

доцільних і раціональних заходів може бути обумовлена як економічними,

так і кадровими та організаційними чинниками тощо. В.Я. Киян зауважує, що

«тривале перебування на одній посаді в рамках одного підприємства знижує

рівень зацікавленості та творчого підходу до обраної професії, позбавляє

можливості самореалізації працівника» [100, с. 61]. Т.М. Лобанова ж зазначає,

що переміщення працівника є також елементом його кар’єрного розвитку,

продовжуючи лінію кар’єри цього працівника незалежно від того, чи було це

переміщення запланованим, чи випадковим, чи відбулося воно під впливом

обставин, чи здійснилося цілеспрямовано [130, с. 133].

При цьому, на думку О.В. Чорноус, під поняттям «переміщення»

доцільно розуміти «зміну робочого місця без зміни трудової функції у тій же

організації», що не потребує згоди працівника, «за умови, що не змінюються

інші істотні умови праці» [294, с. 177]. У свою чергу, А.Я. Кибанов вважає,

що переміщення працівника – це процес зміни місця працівника у системі

розподілу праці, а також зміни робочого місця в межах організації [279,

с. 279]. Учені в галузі трудового права, які системно підходять до визначення

означеного терміна, вважають, що під переміщенням працівника за трудовим

договором слід розуміти покладення на працівника обов’язку щодо

виконання трудової функції на іншому робочому місці, в іншому

структурному підрозділі у тій же місцевості, на іншому механізмі або агрегаті
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на підставі наказу (розпорядження) роботодавця. Таким чином, основними

рисами переміщення працівника є наступні: 1) ініціюється роботодавцем;

2) означає зміну робочого місця працівника; 3) проводиться на підставі наказу

(розпорядження) роботодавця, якщо інше не передбачено трудовим

договором; 4) не потребує згоди працівника; 5) не тягне зміни інших умов

трудового договору; 6) не допускається, якщо переміщення працівника

протипоказане за станом здоров’я; 7) не заноситься до трудової книжки [274,

с. 220].

Значна увага переміщенню найнятих працівників приділена також і у

проекті Трудового кодексу України [275]. Зокрема у ньому переміщення

визнається самостійним видом зміни умов трудового договору (п. 1 ч. 1 ст. 64

Проекту), йому присвячена ст. 65 цього законопроекту, котрою

передбачається, що роботодавець має право без згоди працівника, якщо інше

не передбачено трудовим договором, перемістити його на інше робоче місце,

в інший структурний підрозділ у тій самій місцевості, доручити роботу на

іншому обладнанні в межах його трудової функції та кваліфікації, якщо це не

протипоказано за станом здоров’я, без зміни обов’язкових умов трудового

договору. Окрім того, вказана норма проекту ТК України передбачає

наступне: якщо у випадку переміщення працівника змінюються умови

транспортної доступності (наявність транспорту загального користування і

звичайної для цієї місцевості витрати коштів і часу на проїзд (переміщення)

від місця проживання до місця роботи), воно здійснюється лише за

письмовою згодою працівника (у разі відсутності такої згоди працівника

трудовий договір припиняється на підставі ст. 86 цього законопроекту, тобто

у зв’язку із скороченням). Так, незважаючи на те, що ідейно підходи до

розуміння переміщення в проаналізованій статті проекту ТК України не

відрізняються від підходів законодавця до розуміння переміщення у контексті

ч. 2 ст. 32 КЗпП України, наголосимо, що Проект вперше враховує законні

інтереси працівника під час переміщення та визнає той факт, що робочі місця

та їх зміна можуть безпосередньо зачіпати законні інтереси працівника.
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Виходячи з цих концептуальних підходів до розуміння терміна

«переміщення працівника», вчені зауважують, що переміщення має зовнішню

схожість з переведенням, так як при цьому відбувається зміна умов праці

працівника. Але на відміну від переведення, як зазначає А.В. Петрушкіна, при

переміщенні спостерігається зміна умов праці, які не закріплені у трудовому

договорі. Отже, при переміщенні працівника роботодавцю не потрібно

отримувати його згоди, а саме переміщення, «як правило, здійснюється з

ініціативи і в інтересах роботодавця». З одного боку, при переміщенні

фактично відбувається зміна робочого місця, механізму, агрегату, на якому

працівник безпосередньо здійснював трудову діяльність, або структурного

підрозділу. З іншого боку, ґрунтуючись на нормах чинного законодавства про

працю, можна припустити, що переміщення працівника не може обмежувати

його свободу, «адже при цьому не відбувається зміни умов трудового

договору, і, отже, не можна говорити про зміну трудового договору як про

правове явище» [165, с. 120].

Попри це, аналізуючи вказані підходи до визначення поняття

«переміщення», зазначимо, що виникають наступні питання:

– чи буде вважатись переміщенням працівника його фактичне

переміщення за наказом (розпорядженням) роботодавця, про що попередньо

попросив працівник, тобто якщо ініціатива виходила не від роботодавця, а від

самого працівника? Таке переміщення буде зміною робочого місця, а також і

переміщенням працівника у сенсі ч. 2 ст. 32 КЗпП України, у зв’язку з чим

слід наголосити на тому, що ініціатива щодо переміщення може виходити і

від працівника;

– чи завжди переміщення не потребує згоди працівника? Як ми вже

зазначали, умова про робоче місце працівника, навіть і з урахуванням того,

що вона не є обов’язковою, може міститись в трудовому договорі за згодою

сторін й, відповідно, зміна цієї умови зумовлює зміну трудового договору

(хоча існують думки, що переміщення завжди зумовлює зміну трудового

договору [див., напр.: 19, с. 113; 166, с. 338; 88, с. 886]). Так, слід наголосити
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на тому, що згода працівника на його переміщення може бути обов’язковою

умовою переміщення, без дотримання якої можна констатувати порушення

законодавства України про працю, хоча сам Кодекс законів про працю

безпосередньо не передбачає обов’язковості запитування у працівника згоди

на переміщення (на відміну від проекту ТК України, який, як ми вже

зазначали, у абз. 2 ч. 1 ст. 86 передбачає в окремих випадках запитування

такої згоди). Відтак, в контексті питання, яке ми досліджуємо, слід говорити

про зміну робочого місця та зміну умови про робоче місце. Подібної думки

дотримувались також В.Е. Теліпко та О.Г. Дутова, які вказують на те, що,

хоча умова про робоче місце на відміну від умови про місце роботи не є

обов’язковою при укладенні трудового договору, «в разі, коли сторони все ж

обирають об’єктом погодження і зрештою погоджують умову про робоче

місце, вона набирає значення істотності. А це означає, що надалі у трудових

правовідносинах сторін умова про робоче місце є рівноцінною іншим

істотним умовам трудового договору» [258, с. 125]. Таким чином, слід

розрізняти не лише поняття «зміна робочого місця», «зміна умови про робоче

місце», а також і вимоги, що ставляться до цих змін як загальні та спеціальні

вимоги.

Що стосується переміщення працівника як зміни його робочого місця

(тобто переміщення, коли робоче місце не було визначено в умовах трудового

договору), то, аналізуючи чинне трудове законодавство, існуючу судову

практику [див., напр.: 8; 85; 121; 296] та спеціальні науково-практичні

дослідження з означеного питання [див., напр. 14, с. 67; 16, с. 21; 37, с. 27-28],

можемо дійти висновку, що це переміщення має здійснюватися з

урахуванням наступних вимог:

1) вмотивованість зміни робочого місця. М.І. Бару вважає, що

переміщення може бути визнано законним лише у тому випадку, коли в його

основі лежить мотив, викликаний потребами виробництва [14, с. 67].

Зазначена думка ґрунтується на правовій позиції Пленуму Верховного Суду

України, висловленій ним у п. 31 постанови «Про практику розгляду судами
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трудових спорів» № 9 від 06 листопада 1992 року. Як зазначено Пленумом

ВСУ, переміщення працівника не може бути невмотивованим, тобто не може

бути не обумовленим інтересами виробництва. Поряд із цим слід погодитися

з українською вченою Ю.В. Баскаковою, котра звертає увагу на те, що Кодекс

законів про працю України [106] не пов’язує переміщення з наявністю будь-

яких обставин виробничого чи організаційного характеру [16, с. 21]. Отже,

можемо дійти висновку, що Пленум ВСУ уточнив правові вимоги до

переміщення працівників, обтяживши цю зміну робочого місця працівника

правомірними мотивами роботодавця. У зв’язку із цим можна стверджувати,

що, посилаючись на ч. 2 ст. 32 КЗпП України, роботодавець може

перемістити працівника, не обґрунтовуючи відповідну зміну робочого місця

тими чи іншими мотивами, однак у тому разі, якщо у роботодавця не буде

мотивів для переміщення працівника, відповідний працівник може оскаржити

цю зміну його робочого місця в судовому порядку.

Вимога про вмотивованість зміни робочого місця як ознаки

правомірності переміщення працівника, на нашу думку, є цілком

виправданою, зважаючи на те, що невизначеність у законодавстві причин та

обставин переміщення працівників на інше робоче місце, безумовно, створює

можливості для зловживань з боку роботодавця. Ю.В. Кернякевич, зокрема,

справедливо зазначає, що роботодавці можуть зловживати означеною

свободою дій у питанні необґрунтованих переміщень, що «часто тягнуть за

собою зміну системи оплати праці, розміру заробітної плати, а також інших

істотних умов праці» [96, с. 165].

Разом із тим слід зауважити, що в судовій практиці судами

сформульоване правило, відповідно до якого правомірність мотиву

переміщення констатується у тому разі, якщо працівник погодився на

переміщення. Зокрема в ухвалі від 28 квітня 2017 року у справі

№ 204/7246/13-ц (провадження № 8/204/2/17) [121] Красногвардійський

районний суд м. Дніпропетровська зазначав, що відповідач у справі,

пов’язаній із змінами в організаційній структурі та штатному розписі, провів
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переміщення (перестановки) працівників, хоча вакантні місця за вказаними

вище посадами не виникали. При цьому суд наголосив, що «здійснення

переміщення (перестановки) працівників, за умови згоди працівників на таке

переміщення, належить саме власнику і в силу діючого законодавства суд не

вправі втручатись, визначаючи доцільність такого переміщення

(перестановки)»;

2) обмеженість дій роботодавця з приводу переміщення працівника.

Здійснюючи переміщення працівника, роботодавець має враховувати, що у

результаті зміни працівником свого робочого місця, він не повинен бути

вимушеним виконувати нову трудову функцію, обмежуючись умовами

трудового договору. Таким чином, з урахуванням цього роботодавець,

переміщуючи працівника, не має права вийти за межі основних умов

відповідного трудового договору (зокрема має зберігатись спеціальність,

кваліфікація, найменування посади працівника) і, відповідно, його

можливості щодо реалізації права на переміщення працівника мають

обмежуватись умовами трудового договору (в межах цих умов переміщення

працівника є можливим і правомірним, якщо для цього переміщення є

правомірні підстави, а поза цими межами – незаконним;

3) переміщення працівника оформляється відповідним наказом

(розпорядженням) роботодавця. Якщо інше не передбачене трудовим

договором, переміщення працівника повинно оформлятись наказом

роботодавця про переміщення працівника, з яким працівник, котрий буде

переміщений, повинен бути обов’язково ознайомлений під розписку в

розумний строк. Зокрема Ю.В. Кернякевич вважає, що в означеному випадку

доцільно встановити у якості «розумного строку» семиденний термін,

оскільки саме «в такий термін працівник зможе приступити до роботи на

новому робочому місці або звернутися до роботодавця з поясненням про

неможливість виконувати роботу на новому робочому місці, наприклад, у

зв’язку із станом здоров’я» [96, с. 165].
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Слід знову ж таки повернутись до питання, яке ми вже вище

порушували, про обов’язковість та необов’язковість умови про робоче місце

працівника. Як раніше зазначалося, в окремих випадках умова про робоче

місце має бути обов’язково передбачена в трудовому договорі.

Обов’язковість цієї умови виправдовується необхідністю захисту трудових

прав і законних інтересів працівника, які можуть суттєво погіршуватись у

процесі і внаслідок зміни його робочого місця. Саме враховуючи потребу

захищеності трудових прав і законних інтересів працівника, можна дійти

висновку, що вищерозглянуті вимоги до переміщення працівників не завжди

є достатніми, оскільки вони можуть суттєво формалізуватись на практиці. В

означеному контексті погодимось з А.В. Петрушкіною, котра звертає увагу на

те, що не виключені ситуації, коли роботодавець, поступово реалізовуючи

намір позбавитися від певного працівника, свідомо переміщає його на «інше»

робоче місце, змушуючи тим самим написати заяву про звільнення за

власним бажанням [165, с. 121]. На нашу думку, подібні проблеми можуть

вирішуватись у судовому порядку. У такому випадку суди будуть

встановлювати суб’єктивну сторону дій роботодавця, а саме переміщення

працівника оцінювати, зважаючи на об’єктивну сторону цих дій та їх

причини; тоді, коли зміна робочого місця працівника зумовила погіршення

умов його праці, а у роботодавця відсутні правомірні мотиви переміщення

працівника (у сенсі п. 31 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду

судами трудових спорів» № 9 від 06 листопада 1992 року), можна припускати

ймовірність переміщення працівника з метою його подальшого звільнення з

його власної ініціативи. Однак слід звернути увагу на те, що перекладання

вирішення питання про неправомірність переміщення на суди не є

виправданим, оскільки збільшуватиме й так значне навантаження на суди. У

зв’язку з цим пропонуємо вирішити означену проблему шляхом доповнення

КЗпП України ст. 32-1 «Переміщення працівника», у ч. 1 якої визначались би

поняття «переміщення працівника» та «робоче місце», ч. 2 закріплювались би

критерії правомірного переміщення працівника, у ч. 3 врегульовувалось би
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питання переміщення працівника на робоче місце з гіршими умовами праці у

порівнянні з тими, що були на попередньому робочому місці, а у ч. 4 –

заборона практики переміщення працівника з метою примушення його до

звільнення за власним бажанням.

Найбільше питань викликає саме пропонована нами ч. 3 ст. 32-1

КЗпП України, оскільки: саме від характеристики цієї зміни робочого місця

можна в повній мірі з’ясувати сутність практики переміщення працівника з

метою примушення його до звільнення за власним бажанням; не в повній мірі

однозначним є характеристика переміщення працівника на робоче місце з

гіршими умовами праці у порівнянні з тими, що були на попередньому

робочому місці. При цьому уточнення правової сутності погіршення умов

праці внаслідок переміщення працівника, на нашу думку, повинно

ґрунтуватись на тому, що «умови праці – це сукупність факторів трудового

процесу і виробничого середовища, які впливають на працездатність і

здоров’я працівника під час трудової діяльності» [254, с. 1]. Окрім того,

погіршення умов праці під час чи у результаті переміщення має також

означати, що нове робоче місце працівника гірше організоване, зокрема при

організації робочого місця не враховано: вид праці (наприклад, розумова,

фізична, важка, легка тощо); власне умови праці (комфортні чи

несприятливі); тип виробництва (універсальне устаткування чи

спеціалізоване устаткування); характер виконуваних робіт (стаціонарні,

пересувні); механоозброєність робочих місць (ручні, механізовані,

автоматизовані роботи) [див., напр.: 91, с. 461].

Отже, підводячи підсумок усьому вищевикладеному, вважаємо за

доцільне сформулювати наступні висновки:

1) робоче місце – це необов’язкова умова трудового договору, що може

уточнятись, визначатись трудовим договором у зв’язку із доцільністю (з

об’єктивних причин) в обиранні об’єкта погодження та у погодженні

роботодавцем і працівником умови про робоче місце у зв’язку з потребою

конкретизації території реалізації працівником своєї трудової функції. При
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цьому робоче місце доцільно розглядати в двох аспектах: стаціонарне робоче

місце (на ньому працівник виконує всі свої трудові обов’язки чи основну їх

частину та/або складає план реалізації своєї трудової функції, яка може

реалізовуватись поза межами робочого місця, та/або місця роботи

працівника); нестабільне робоче місце (в цьому просторі працівник виконує

свої трудові функції, якщо це передбачається умовами трудового договору);

2) зміна робочого місця як необов’язкова умова трудового договору не

може визнаватись необов’язковою у всіх випадках, що мають місце на

практиці. При цьому, реалізуючи своє право на зміну робочого місця,

роботодавець, видаючи розпорядження про переміщення працівника, має

зважати на наступні вимоги, що ставляться у контексті правомірної реалізації

ним цього права: а) перед здійсненням переміщення працівника роботодавець

має запитати у нього згоду на зміну його робочого місця у тому разі, якщо

робоче місце визначене в умовах трудового договору; б) розпорядження про

переміщення працівника має бути вмотивованим об’єктивними інтересами

виробництва; в) можливості реалізації права роботодавця на переміщення

працівника мають обмежуватись умовами трудового договору; г) не

допускається переміщення працівника, якщо зміна робочого місця

протипоказана цьому працівнику за станом здоров’я.

3.5 Правове регулювання зміни умов трудового договору,

не пов’язаних із виконанням роботи

На сьогоднішній день у зв’язку з динамічним ускладненням трудових

правовідносин (як результат еволюції цих відносин), а також, зважаючи на

подальше зростання важливості трудового договору у регулюванні вказаних

правовідносин, трудовий договір все більше розширюється у своєму змісті за

рахунок необов’язкових умов, що залежать від розсуду сторін цього договору

(їх внесення в трудовий договір є результатом домовленості його сторін з

питань, щодо яких у сторін чи у однієї сторони є суттєвий інтерес). З огляду
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на вказане слід звернути увагу на наступні помітні тенденції в існуючій

практиці: 1) у багатьох випадках другорядні умови трудового договору

стають переважаючими в трудовому договорі; 2) умови трудового договору,

що вважаються другорядними, набувають все більшого значення. На

сьогоднішній день і для працівника, і для роботодавця, наприклад, умова

трудового договору про нерозповсюдження конфіденційної інформації має

таке ж істотне значення, як і умова договору про трудову функцію працівника

(а в окремих випадках згадана умова є навіть суттєвішою за умову про

трудову функцію чи місце роботи працівника). Так само, особливо для

працівника, є істотною така другорядна умова трудового договору як умова,

що передбачає соціальний пакет, котрий надається працівнику понад ті

соціальні та трудові гарантії, які встановлені законодавством. Зміна вказаної

умови у бік погіршення, безумовно, не лише впливає на привабливість для

працівника його роботи, але й на рішення про необхідність продовження

правовідносин з відповідним роботодавцем. Відповідно, не можна

недооцінювати також і питання зміни другорядних умов, оскільки такі зміни,

як правило, впливають на майновий стан сторін трудових правовідносин або

ж на їх майнові чи немайнові можливості.

Суттєву проблему для практики складає неврегульованість (ні

трудовим, ні цивільним правом) умов трудового договору, не пов’язаних з

виконанням роботи, а також їх змін. Для трудового права традиційним є

врегулювання суто трудоправових питань, а для трудового договору –

конкретизація регулювання трудових правовідносин. Проте динаміка

розвитку трудових правовідносин в умовах ринкової економіки вказує на

потребу перегляду концептуальних підходів до означеного питання, а,

відповідно, і на звернення особливої уваги законодавця (головним чином, в

межах триваючої реформи трудового права в нашій державі) на потребу

комплексного врегулювання умов трудового договору, не пов’язаних з

виконанням роботи, а також їх змін.
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Умови трудового договору, не пов’язані з виконанням роботи, на нашу

думку, доцільно поділяти на такі дві групи: умови соціального напрямку та

умови гарантійного напрямку. Охарактеризуємо кожну з цих груп.

1. Умови соціального напрямку. Українські вчені В.М. Толочко та

М.В. Заричкова вказують, що сучасна соціально-економічна криза в країні –

це переломний момент, після якого недієва система соціального захисту або

реформується, або ліквідується і відбудовується заново [309, p. 49]. Але в

нашій державі економічна, фінансова криза та інші кризові явища

використовуються, як правило, як достатні підстави для обґрунтування

необхідності зниження соціальних та інших гарантій, що передбачаються

законодавством чи договірними умовами. Попри це, не викликає жодних

сумнівів, що економічні та фінансові кризові явища на ринку праці та загалом

в державі не можуть бути визнані в якості достатнього приводу для того, щоб

ігнорувати соціальні питання вУкраїні. Навпаки, за сучасних умов, як

справедливо зазначає Т.М. Кір’ян, «у всіх гілок влади повинна формуватись

більша відповідальність за долю людей (пенсіонерів, багатодітних сімей,

одиноких матерів, інвалідів, безробітних, ветеранів війни), які,

зіштовхнувшись із наслідками економічної кризи, опинились у складних

умовах, на межі виживання, і вимагають підвищеної уваги до захисту від

надмірного зниження рівня життя та своїх прав» [101, с. 185]. Почуття

більшої відповідальності в означеному контексті, на нашу думку, також

повинно складатись і у роботодавців, зокрема як у добросовісному виконанні

покладених на них обов’язків щодо забезпечення соціальних та трудових

гарантій працівників, так і щодо підвищення цих гарантій у межах власних

економічних можливостей. Проте, як ми вже зазначали, слід констатувати, що

існуюча практика вказує як на досить низький рівень співчуття українських

роботодавців до працівників (щодо підвищення соціальних та трудових

гарантій в період криз на ринку праці та в державі), так і на відсутність

сприяння роботодавцями сталості трудових правовідносин (роботодавці в

рамках жорсткої економії знижують витрати на трудовий ресурс, зокрема і за
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рахунок зниження витрат на соціальні та трудові гарантії працівників, що

передбачаються законодавством, та які зобов’язався забезпечувати

роботодавець, уклавши трудовий договір).

У контексті вказаної проблеми слід виокремити наступні підгрупи умов

трудового договору, що передбачають соціальні та трудові гарантії

працівників, які не пов’язані з виконанням роботи чи опосередковано

пов’язані з виконанням роботи:

1) умови непривілейованого характеру. У главах VIII «Гарантії і

компенсації», XI «Охорона праці», XII «Праця жінок», XIII «Праця молоді»,

XIV «Пільги для працівників, які поєднують роботу із навчанням»,

XVII «Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне

забезпечення» Конституції України, а також в окремих главах КЗпП України

й діючих нормативно-правових актах України передбачається низка пільг і

соціально-трудових гарантій для працівників, які мають обов’язково

забезпечуватись роботодавцем, незалежно від того, чи будуть вони

обумовлені в трудовому договорі та чи бажає ними користуватись сам

працівник. Так, зокрема, роботодавець зобов’язаний: при переведенні

працівника на іншу роботу, коли це зв’язано з переїздом в іншу місцевість,

компенсувати такому працівнику вартість проїзду працівника та членів його

сім’ї, а також витрати по перевезенню майна, виплатити добові за час

перебування в дорозі, надати одноразову допомогу самому працівнику, який

переїжджає, і кожному члену сім’ї,  виплатити заробітну плату за дні збору в

дорогу і влаштування працівника на новому місці проживання (але не більше

шести днів), а також за час перебування в дорозі; направляючи працівника у

відрядження, виплатити йому добові за час перебування у відрядженні,

вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого

приміщення в порядку і розмірах, встановлених законодавством тощо. Ці та

інші соціальні норми трудового законодавства не є привілейованими, тобто

не залежать від заслуг працівника та поширюються на усіх осіб, що
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володіють трудоправовою правоздатністю та виконують свої трудові

обов’язки, покладені на них трудовим договором.

Норми чинного законодавства, що передбачають надання пільг та

компенсацій непривілейованого характеру працівникам, можуть з тих чи

інших причин дублюватись у тексті трудового договору, однак це не означає,

що їх зміна (у бік погіршення) чи скасування може здійснюватися на підставі

зміни відповідних умов трудового договору;

2) умови привілейованого характеру. В ст. 9-1 КЗпП України

законодавець передбачив, що підприємства, установи, організації в межах

своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати для

найманих працівників додаткові порівняно із законодавством трудові і

соціально-побутові пільги. Так само підприємство може матеріально

заохочувати працівників медичних, дитячих, культурно-освітніх, учбових і

спортивних закладів, організацій громадського харчування і організацій, що

обслуговують трудовий колектив і не входять до його складу. Можна

стверджувати, що в ст. 9-1 КЗпП України законодавець чітко встановлює

правову основу для так званого «соціального пакета», визначення й

конкретизація складових якого у трудовому договорі в кожному конкретному

випадку зумовлює відповідні наслідки, зокрема, і щодо комплексу

зобов’язань роботодавця.

Разом із тим, щоб зрозуміти підстави, умови та наслідки зміни

«соціального пакета», необхідно спершу визначити сутність і зміст цього

комплексу умов, що можуть міститись в трудовому договорі. Так, наприклад,

Є.А. Коваленко вважає, що «соціальний пакет» слід розуміти в рамках

наступних його практичних виразів: а) базовий соціальний пакет – всі

гарантії, передбачені для працівників трудовим законодавством, а саме такі

гарантії: створення безпечних умов праці на підприємстві (ст. 153 КЗпП

України); загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ст. 253 КЗпП

України); виплата працівникові заробітної плати не нижче встановленого

прожиткового мінімуму (ст.ст. 94 та 95 КЗпП України); надання соціальних
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пільг і гарантій, передбачених колективним договором, угодою; б)

мотиваційний (додатковий) соціальний пакет, котрим передбачаються

додаткові матеріальні блага, які працівник отримує за рахунок коштів

роботодавця або у вигляді товарів і послуг, виконаних чи наданих

працівникові, або у вигляді компенсації роботодавцем витрат працівника на

відповідні товари, роботи та послуги [103, с. 137-139]. Безперечно, із

вказаним підходом автора до розуміння сутності соціального пакета

працівника та його фактичного втілення (подібної думки до викладеної

дотримуються, наприклад, І.М. Новак [149, с. 116], А.А. Пакка, І.К. Сапіцька

[159, с. 264], а також Державна служба зайнятості України [див., напр.: 220])

ні в якому разі не можна погодитися у зв’язку із значною кількістю істотних

помилок у вказаній позиції. Першою й найбільш суттєвою помилкою слід

назвати твердження Є.А. Коваленко про те, що законодавчі гарантії

працівника (які й без «гарантій» роботодавця повинні бути надані працівнику

й забезпечені роботодавцем) є таким собі «соціальним пакетом» працівника,

який надає йому роботодавець. Погодимося з М.М. Копиловим у тому, що

соціальний пакет – це набір компенсацій та пільг для працівника, які не

передбачені трудовим законодавством та іншими нормативними актами [117].

З цього приводу український вчений С.О. Цимбалюк слушно зауважує, що

акцентувати увагу на тому, що до соціального пакета належать виплати

обов’язкового (передбачені законодавством) та добровільного характеру чи

лише добровільного, не варто. «Питання щодо включення до соціального

пакета норм і гарантій, передбачених законодавством, взагалі не має

обговорюватися, а тим більше розглядатися як конкурентна перевага».

Вчений наголошує на тому, що передбачені законодавством виплати (оплата

відпустки або грошова компенсація у разі її невикористання, оплата днів

тимчасової непрацездатності тощо) «роботодавець має здійснювати

обов’язково» [292, с. 44].

Проте звернімо увагу, що на практиці, як правило, прийнято розуміти

сутність та зміст поняття «соціальний пакет» у досить викривленому
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значенні, котре не відповідає чинному законодавству про працю. Фахівці

зазначають, що досить часто «український роботодавець, під словами

«соціальний пакет» має на увазі вимогу трудового законодавства, хоча це є

обов’язком роботодавця згідно з чинним законодавством, а не додатковим

благом – «соціальним пакетом». Такі гарантії як оплачувана відпустка,

восьмигодинний робочий день, оплата лікарняних листів, соціальне

страхування, оплата відряджень працівника тощо – це умови, що гарантовані

Конституцією України і не є привілеями для працівника. Соціальним пакетом

є тільки такі додаткові блага, котрі роботодавець обіцяє працівникові понад

свої законодавчі обов’язки [252]. Обіцянка надання роботодавцем таких благ

та цілі цих благ не є новими для існуючої практики. Так, ще за часів

колишнього СРСР компенсаційні пакети активно надавалися всім

громадянам. Наприклад, працівники підприємств, установ, організацій мали

можливість безкоштовно або за зниженими цінами обідати в їдальнях, їх діти

відпочивали в піонерських таборах і відвідували відомчі дитячі садки;

працівники мали можливість провести відпустки із своїми сім’ями у

санаторіях, займатися в спортивних секціях; підприємства будували житло

для своїх співробітників [251]. Звісно, сьогоднішній соціальний пакет суттєво

відрізняється від змісту тих соціальних гарантій, що надавались

роботодавцем за часів СРСР (з урахуванням того, що роботодавцем виступала

сама держава, яка забезпечувала ці гарантії, доповнюючи умови праці, котрі

дієво розширюють трудові можливості працівника, тобто  ефективність

трудового ресурсу), проте у широкому сенсі їх сутність та основна мета

значним чином не змінились.

Соціальний пакет – це комплекс умов соціального напрямку

привілейованого характеру, не пов’язаних з виконанням роботи, з

урахуванням того, що привілейований характер цих умов виражається в тому,

що соціальні привілеї працівнику не передбачені трудовим законодавством та

надаються йому роботодавцем за рахунок коштів роботодавця та/або за

рахунок його авторитету, ділової та економічної репутації. Отже, зміна умов
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трудового договору, що відображають соціальний пакет, а саме – його

складові, є зміною обіцянок, наданих працівникові роботодавцем понад свої

обов’язки, з одного боку, та обіцянок, що стали умовами договору, з іншого

боку.

Чинне законодавство про працю не встановлює обов’язкових вимог

щодо зміни умов соціального напрямку привілейованого характеру. Окрім

того, в спеціальній науковій чи науково-практичній юридичній літературі

немає спеціальних досліджень, котрими вирішувались би відповідні зміни.

Разом із тим, ці правила, на нашу думку, можна вивести, враховуючи

характер досліджуваних умов, схожість їх за характером з тими умовами,

зміна яких врегульована законодавством. Для вирішення цього питання

вважаємо за доцільне розглянути групи складових елементів соціального

пакета та окремі їх основні елементи, а саме:

1) соціальні бенефітні елементи, які підвищують готовність працівника

до праці (суто привілеї), до яких належать:

а) компенсація вартості оренди житла та інші умови покращення

соціально-побутових умов працівника і членів його сім’ї. Ця компенсаційна

умова направлена на забезпечення чи допомогу в утриманні, покращенні

житла, яке орендується працівником. Особливо важливого значення ця умова

має для працівників, котрі наймають житло у зв’язку із тим, що проживають в

іншій місцевості чи в іншій державі та переїхали у відповідну місцевість для

виконання трудової функції (особливого значення ця умова також має для

внутрішніх переселенців, що вимушено перемістились на материкову

територію України з території АР Крим та м. Севастополя або ж були

вимушені переміститись з території проведення антитерористичної операції).

Якщо наймання житла працівником не враховується під час визначення

розміру заробітної платні цього працівника, зміна умови трудового договору,

що передбачає зазначену компенсацію оренди житла, може призвести до

унеможливлення продовження працівником виконання трудових обов’язків;
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б) надання бонусів у фіксованому вигляді, формі та розмірі. До

соціальних бенефітних елементів комплексу умов соціального напрямку

привілейованого характеру, не пов’язаних з виконанням роботи та

закріплених у змісті трудового договору, відносяться бонуси, що надаються

працівнику, зокрема, за зразкову якість, інтенсивність роботи чи стаж праці у

відповідного роботодавця (стажові бонуси визначаються періодичністю,

пов’язаною з тривалістю періоду існування трудових правовідносин

працівника з роботодавцем) тощо (в договорі мають визначатись умови та

порядок надання цього бонусу) та виражаються, наприклад, у цінних паперах

(у тому числі тих, що не емітуються роботодавцем), дорогоцінних металах,

дорогоцінному камінні у відсотку прибутку роботодавця за певний період

тощо у визначеному розмірі;

в) умови і вид додаткового страхування. В умовах трудового договору

можуть міститись можливості для додаткового страхування працівників

та/або членів його сім’ї (зокрема страхування від відповідальності чи

страхування життя) та/або нерухомого чи рухомого майна працівника (його

житла, особистого автомобіля тощо);

г) умови, пов’язані з охороною здоров’я. В умовах трудового договору

можуть передбачатись такі  види послуг з охорони здоров’я: корпоративний

медичний огляд; право на періодичне отримання оздоровчих та інших путівок

в лікувально-профілактичний санаторій (також путівок для сім’ї); право на

відвідування тренажерного залу або ж фітнес-центру, басейну, лазні тощо;

ґ) умови щодо надання харчування або ж спеціально обладнаного місця

для харчування під час обідньої перерви.

2) компенсаційні елементи, в яких заінтересовані роботодавці, а саме

умови трудового договору, що доповнюють умови праці, розширюючи

можливості працівника на робочому місці (посаді):

а) надання службового автомобіля. В трудовому договорі можуть

міститись умови, котрі передбачатимуть обов’язок роботодавця забезпечити

відповідного працівника службовим автомобілем. При цьому слід звернути
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увагу на те, що обов’язок із забезпечення службовим автомобілем топ-

працівників, котрі навіть у кризові періоди на ринку праці завжди

знаходилися в «пільговому становищі», може уточнятись певною маркою

автомобіля, роком його випуску та показниками «загального пробігу» цього

автомобіля. Проте у будь-якому разі слід розуміти, що службовий автомобіль

для топ-менеджерів та працівників «середньої ланки» (навіть і «нижчої

ланки», зокрема, кур’єрів), які потребують в автомобілі, не є їх привілеєм, а

виробничою необхідністю, привілеєм виступає лише престижність

автомобіля (хоча у більшості випадків для топ-менеджерів такі автомобілі

також є виробничою необхідністю). Зміна умови трудового договору щодо

надання працівнику менш престижного автомобіля не буде вважатись зміною

істотних умов праці в об’єктивному аспекті (зміна істотних умов праці буде у

тому випадку, коли працівника позбавлять службового автомобіля), але

вважатиметься такою (в суб’єктивному аспекті) у тому разі, коли престиж

топ-менеджера впливає на результати виконання ним його трудової функції, з

одного боку, а з іншого – відсутність автомобіля чи наявність у службовому

розпорядженні дешевшого автомобіля (у порівняні з тим, який передбачався

договором до його зміни) шкодить його престижу;

б) надання засобів зв’язку або ж компенсація витрат на зв’язок.

Трудовим договором може передбачатись обов’язок надання працівнику

роботодавцем мобільного телефону, персонального комп’ютера, планшета

тощо та/або компенсація оплати мобільного, інтернет-зв’язку, супутникового

та інших видів зв’язку. Проте слід зауважити, що надання вказаних засобів

зв’язку чи компенсація витрат на зв’язок є лише умовно складовою

комплексу умов соціального напрямку привілейованого характеру, не

пов’язаних з виконанням роботи, оскільки надання такого «привілею»

працівнику – повністю прагматичний крок роботодавця, зважаючи на те, що

мобільний телефон дає можливість зв’язатися з найманим працівником в

будь-який час доби (показовою є поширена практика, коли мобільні телефони

видаються працівникам за умови, що ці пристрої завжди будуть увімкнуті, а
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сам працівник завжди знаходитиметься «на зв’язку», тобто і у вихідні, і у

святкові дні, а також у період відпустки тощо);

в) надання працівнику доступу до безкоштовних семінарів, тренінгів,

корпоративного навчання тощо. Цю умову трудового договору також складно

назвати «привілеєм», беручи до уваги ту обставину, що всі ці «освітні» курси,

що підвищують чи начебто підвищують професіоналізм працівника, однаково

вигідні як для працівника, так і для роботодавця, котрий таким чином

поліпшує коефіцієнт корисної дії свого трудового ресурсу. На відміну від

різного роду курсів, тренінгів та семінарів, важливого значення набувають

саме фундаментальна академічна освіта, надання можливості стажування в

провідних освітніх закладах чи компаніях за рахунок роботодавця;

г) надання працівникові помічника (у персональне або ж у колективне

користування, тобто користування декількома співробітниками), який

зобов’язується виконувати різного роду доручення працівника протягом

робочого тижня та, відповідно, робочого дня працівника (забрати дітей

працівника з дитячого саду або ж із школи, відправити речі в хімчистку або

забрати їх з хімчистки, забронювати працівникові готель в іншому місті, в яке

він відряджений тощо);

3) індивідуальні елементи, що цілеспрямовано стимулюють

відповідного працівника за рахунок обліку мотиваційної спрямованості. До

них віднесено:

а) можливість отримання пільгових кредитів (якщо працівник працює

не в кредитно-фінансовій установі, яка може надати цей пільговий кредит, то,

наприклад, у певному банку-партнері), пільгової позики, а також можливість

купувати продукцію фірми (для власного користування або для користування

членів сім’ї працівника) із знижкою. Так, в умові трудового договору про

надання пільгового кредиту чи позики зазначаються ліміти позики, пільгові

відсотки, строки та порядок погашення кредиту тощо. Також у межах цього

напрямку в договорі може передбачатись можливість працівника вказувати за

певних обставин (паралельно уточняється ліміт кредитних зобов’язань)
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роботодавця як поручителя у кредитному зобов’язанні працівника. У тих

випадках, коли відповідні умови трудового договору про пільгові кредити та

позики почали виконуватись (працівник отримав відповідні грошові кошти),

зміна умови трудового договору про вказані пільгові фінансові можливості

працівника має обов’язково відбуватись з урахуванням відповідних норм

чинного цивільного законодавства України;

б) можливість купівлі житла чи іншого нерухомого чи рухомого майна

(у тому числі автомобіля, техніки тощо) за певних умов (як правило, на

підставі значного строку тривання трудових правовідносин) за рахунок

коштів роботодавця. У тому разі, коли в трудовому договорі йдеться про

конкретне житло чи, наприклад, автомобіль (зазначаються увесь обсяг

інформації, що дозволяє в повній мірі коректним чином ідентифікувати

майно), відповідна умова трудового договору, що передбачає право

працівника на отримання обумовленого майна за рахунок коштів

роботодавця, може розглядатись в якості попереднього договору купівлі-

продажу майна і зміна цієї умови має додатково врегульовуватись нормами

чинного цивільного законодавства України.

Таким чином, можна дійти висновку, що умови соціального напрямку

привілейованого характеру, не пов’язані з виконанням роботи (соціальний

пакет), характеризуються наступними специфічними ознаками (окрім тих, що

прямо випливають з назви цих умов):

а) відносяться до додаткових умов праці та мають важливе значення для

працівника, а саме є: надважливими – такими, що формують визначальний

інтерес працівника саме до займаної ним посади, зникнення яких зумовлює

втрату інтересу до реалізації трудової функції за договором; важливими –

такими, що формують інтерес працівника саме до займаної ним посади,

зникнення яких зумовлює значну втрату інтересу до реалізації трудової

функції за договором, проте не спричиняє повної втрати інтересу до

відповідної роботи; неважливими – такими, наявність яких жодним чином не

впливає на інтерес працівника до займаної ним посади.
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Означені критерії важливості тих чи інших складових комплексу умов

соціального напрямку привілейованого характеру, не пов’язаних з

виконанням роботи, безумовно, носять суб’єктивний характер. Так, якщо

можливість отримання працівником пільгових кредитів чи можливість

купувати продукцію фірми із знижкою для одного працівника може бути

надважливим критерієм у виборі ним роботи, то для іншої особи ці ж

можливості можуть оцінюватись як такі, що взагалі не мають для нього

жодного важливого значення.

Разом із тим можемо припустити, що комплекс умов соціального

напрямку привілейованого характеру, не пов’язаних з виконанням роботи, що

закріплені в змісті трудового договору, є результатом домовленості сторін

цього договору, а, відповідно, вони не можуть не мати значення для

працівника (інакше вони б не містились у трудовому договорі). Однак слід

звернути увагу на те, що договір – це домовленість обох його сторін, і, таким

чином, окремі умови соціального пакета працівника можуть міститись в

тексті трудового договору всупереч заінтересованості в них працівника,

головним чином тому, що в них заінтересований роботодавець, оскільки вони

доповнюють (оптимізують) умови праці, розширюючи можливості

працівника на робочому місці (посаді). Окрім того, слід враховувати й те, що

окремі умови соціального пакета можуть міститись у трудовому договорі,

навіть тоді, коли в них не заінтересований ні працівник, ні роботодавець, а

саме у випадках, коли ці умови передбачені колективною угодою. У зв’язку із

цим, вважаємо, що такий принцип як «презумпція заінтересованості

працівника» в досліджуваному нами випадку не може бути застосованим;

б) характеризуються як додаткові порівняно із законодавством трудові і

соціально-побутові та інші пільги для працівників. Відповідно, хоча до

визначення важливості комплексу умов соціального напрямку

привілейованого характеру, не пов’язаних з виконанням роботи, закріплених

в трудовому договорі, не може застосовуватись запропонована (як ймовірно

можлива) «презумпція заінтересованості працівника», можна стверджувати,
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що зазначена важливість вказаних умов презюмується законодавцем до всіх

складових соціального пакета, що характеризуються як пільги, незалежно від

того, чи є вони важливими для працівника в суб’єктивному сенсі. Ця позиція

ґрунтується на визначенні складових істотних умов праці, перерахованих у ч.

3 ст. 32 КЗпП України, зокрема: систем та розмірів оплати праці, пільг,

режиму роботи тощо. Відтак, до усіх складових соціального пакета, що

можуть бути віднесені до істотних умов праці, застосовується правило, що

передбачене для зміни умов трудового договору про істотні умови праці.

Зважаючи на викладене, можна дійти висновку, що зміна умов

соціального пакета, закріпленого в змісті трудового договору, а саме умов, що

складають собою істотні умови праці, може здійснюватися роботодавцем з

урахуванням вимог, передбачених законодавцем для зміни умов договору про

істотні умови праці, враховуючи особливості сутності, змісту та особливого

значення соціального пакета для працівника і його відношення до праці через

призму цього соціального пакета. Зміна комплексу умов соціального

напрямку привілейованого характеру, не пов’язаних з виконанням роботи та

закріплених у трудовому договорі, повинна здійснюватися з урахуванням

наступних вимог:

а) зміни умови трудового договору, що є складовою соціального пакета

працівника, у бік погіршення мають бути вмотивованими. Вважаємо, що така

мотивація може пов’язуватися лише із змінами організаційних та/або

технологічних умов праці. Між тим, безумовно, посилання роботодавця на

кризовий стан економіки в державі чи окремому її  регіоні (зокрема у зв’язку

із проведенням у цьому регіоні антитерористичної операції чи тимчасової

окупації регіону іншою державою), так само як і падіння обсягів та

інтенсивності продажу товарів, послуг, що виробляються, надаються

відповідною компанією, будуть недостатніми для проведення відповідних

змін вказаних умов трудового договору. Цю позицію ми пояснюємо тим, що

загальний кризовий стан в економіці не обов’язково позначається на

економічному стані підприємства в тій мірі, що дозволяє роботодавцю
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погіршувати соціальне забезпечення працівника. Тобто аргументом для таких

дій є виключно кризовий стан відповідного підприємства, а не держави чи

певного регіону загалом. Окрім того, змінюючи умови трудового договору,

що є складовою соціального пакета працівника, у бік погіршення (чи

припиняючи їх дію), роботодавець у своєму наказі (розпорядженні) про зміни

трудового договору повинен не лише чітко вказати підстави таких дій, але й

конкретну дату, з якої ці зміни договору набудуть чинності, а також умови, за

яких ці зміни будуть скасовані (тобто, умови, що змінюються, припиняються

та будуть відновлені у своїй дії в тому ж самому обсязі).

Слід звернути увагу на те, що не користування працівником своїми

можливостями, передбаченими умовами трудового договору, що є складовою

соціального пакета працівника, не зумовлюють відмову від них та

припинення їх дії. Не може розглядатися в якості змін договору також

невиконання працівником означених умов (невиконання цих обов’язків буде

вважатись лише порушенням цих умов), а також відповідних вимог-критеріїв

(якщо такі чітко передбачені трудовим договором; до таких критеріїв можуть,

наприклад, відноситись: дотримання трудової дисципліни; зразкове за якістю

та інтенсивністю виконання трудової функції, що відповідає узгодженим у

трудовому договорі зразковим показникам якості та інтенсивності праці

працівників, що обумовлює привілеї, тощо), досягнувши яких, працівник міг

би користуватись вказаними можливостями соціального пакета. Певна річ,

надання «соціального пакета» лише у тому разі, коли працівник виконує свої

трудові обов’язки зразково, викликає низку морально-етичних питань, проте

слід погодитись із вченою Ю.С. Жильцовою у тому, що, хоча надання

соціальних благ і не залежить від продуктивності праці, «ця послуга (зокрема

її розмір) – залежна величина» [75, с. 360], а, відповідно, факт надання цих

соціальних благ, їх частота та обсяг можуть бути напряму прив’язаними до

показників виконання працівником своєї трудової функції (тобто надаватись

за наслідками особливих особистих досягнень дисциплінованого найманого

працівника);
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б) «урізання» благ можливе тільки за згодою працівника. У тому разі,

коли роботодавець на підставі змін в організації виробництва і праці та/або

змін технологічних умов праці планує зменшити обсяг, характер, частоту

надання працівнику «благ соціального пакета» чи скасувати відповідні умови

трудового договору, що закріплюють ці блага, він зобов’язаний не пізніше

ніж за два місяці повідомити про це працівника. Якщо колишні істотні умови

праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи

в нових умовах (тобто за умов зміненого чи скасованого соціального пакета),

то трудовий договір з цим працівником має бути розірваний на підставі п. 6

ст. 36 КЗпП України.

2. Умови гарантійного напрямку. До додаткових умов трудового

договору, окрім тих, що розширюють гарантії трудових прав і законних

інтересів працівників, можна також віднести й ті, що розширюють і

забезпечують (підвищують гарантії) законні інтереси роботодавця, які досить

часто також потребують особливої охорони. До основних з вказаних

додаткових умов, що можуть змінюватись, слід віднести:

1) умови трудового договору, що передбачають обов’язок працівника

компенсувати певні витрати роботодавця у зв’язку із його звільненням (без

обґрунтованих причин) за власним бажанням до моменту виконання взятого

на себе обов’язку. У зв’язку із тим, що працівник є важливим ресурсом, за

допомогою якого підприємець-роботодавець збільшує свій дохід, інтерес

роботодавця полягає також в оптимізації цього ресурсу, підвищенні

коефіцієнта його корисної дії. З огляду на це, роботодавці «інвестують» у

працівників, сприяючи, зокрема, їх професійному розвитку чи переводячи

працівника в іншу місцевість або ж в іншу державу (як правило в США, КНР

чи в держави-члени ЄС) для підвищення їх професіоналізму (переведення як

привілей) тощо.

Зважаючи на існуючу практику, особливої уваги заслуговують саме

умови трудового договору про витрати на професійний розвиток працівника,

а особливо – про обов’язок працівника компенсувати ці витрати. У цьому
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контексті спершу наголосимо на тому, що на сьогоднішній день, попри

кризові явища на ринку праці, все більшого поширення набуває практика

навчання персоналу за ініціативою та за рахунок роботодавця. Пройшовши це

навчання, працівники підвищують свою кваліфікацію, внаслідок чого зростає

продуктивність праці, ефективність роботи та якість вироблених товарів або

ж наданих послуг. При цьому, зважаючи на те, що ініціювання роботодавцем

навчання своїх працівників та оплата ним цього навчання за власний рахунок

є перспективним інвестуванням у компанію, власником якої він виступає,

цілком очевидно, що інтереси роботодавця в означених його діях полягають

також в одержанні відповідної віддачі з боку працівника, що відображається в

обов’язку працівника відпрацювати у роботодавця певний період, яким

вичерпуються відповідні витрати роботодавця. Однак, зважаючи на принцип

свободи праці та неможливості примусу до праці, закабалення працівника

боргами, працівник, на навчання (за ініціативою роботодавця) якого

роботодавець витратив власні кошти, може розірвати трудовий договір за

власним бажання до закінчення терміну відпрацювання. Безумовно, обов’язок

відпрацювання та можливості і наслідки невиконання цього обов’язку

працівником мають передбачатись додатковими умовами трудового

договору.

Отже, важливою додатковою умовою трудового договору, що не

погіршує правового становища працівника, є його обов’язок відпрацювати

певний термін після закінчення професійного навчання (як академічного, так і

неакадемічного), якщо воно оплачувалося роботодавцем, або ж компенсувати

зазначені витрати, пов’язані з навчанням. Вказана умова повинна містити:

– вартість навчання. Вона зазначається в договорі у тому разі, якщо

витрати на освіту відомі сторонам договору на момент укладання трудового

договору чи внесення до нього відповідних змін. У випадках, коли вартість

навчання невідома сторонам трудового договору станом на вказаний момент,

первинною умовою цього договору може передбачатись укладання
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додаткових угод, відповідно до яких працівник зобов’язується пройти курс

навчання, а роботодавець – компенсувати витрати на це навчання;

– строки відпрацювання вартості навчання, які повинні ґрунтуватись на

моделі пропорційності справедливого відшкодування;

– правомірність можливості уникнення обов’язку відпрацювати

вказаний строк. Вона в цьому випадку визначається поважністю об’єктивних

причин, якими є хвороба працівника, мобілізація працівника (у тому числі в

межах антитерористичної операції) тощо;

– наслідки невиконання працівником обов’язку відпрацювати певний

період часу, головним чином, виникнення обов’язку відшкодувати

роботодавцю понесені ним витрати на навчання пропорційно

невідпрацьованого часу (відповідно, передбачається також і строки

повернення працівником грошових коштів). При цьому слід звернути увагу

на те, що вказана компенсація на практиці досить часто не обмежується лише

вартістю навчання, але й витратами, пов’язаними з виплатою працівнику

середньомісячного заробітку (за час навчання і не виконання ним трудової

функції), стипендій, а також іншими витратами, які роботодавець поніс у

зв’язку з навчанням працівника (коли такі витрати мали місце і можуть бути

документально доведені). Проте варто наголосити на тому, що ці претензії

роботодавця, на нашу думку, є повністю безпідставними, зважаючи на те, що

усі інші витрати роботодавця (окрім оплати вартості навчання працівника)

передбачаються трудовим законодавством України та не можуть бути

обмеженими, зміненими у бік погіршення.

Оцінивши сутність, юридичне значення та правовий зміст умов

трудового договору гарантійного напрямку, можна дійти висновку, що ці

умови можуть змінюватись в бік погіршення у випадках, коли: стає

об’єктивно зрозумілим, що обсяг фактично понесених роботодавцем витрат є

більшим, аніж передбачалось раніше; ці зміни є об’єктивно кращими для

реалізації трудових прав і забезпечення законних інтересів працівника;
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2) умови трудового договору, що передбачають обов’язок працівника

дотримуватись правового режиму конфіденційності. На сучасному етапі

розвитку економіки та суспільства інформація як об’єкт інтелектуальної

власності компанії стає все більш значущим інструментом на її шляху до

комерційного успіху. Науково-технічні розробки, економічні та організаційні

рішення, які невідомі третім особам, можуть надавати компанії конкурентні

переваги та служити основним або додатковим джерелом прибутку.

Л.В. Перевалова та С.В. Кваша звертають увагу на те, що останнім часом все

частіше власники такої інформації почали усвідомлювати необхідність її

захисту [164, с. 56]. У спеціальних юридичних дослідженнях справедливо

зазначається, що на сьогоднішній день проблеми захисту таємниць

виробництва набувають дедалі більшого значення та актуальності. Є.С.

Лєгашова та О.Р. Муксінов зауважують, що наразі невід’ємним атрибутом

ринкової економіки є вільна конкуренція, проте «вільна» економіка не

повинна означати «безмежну» економіку. Для нормального функціонування

компаній у різних сферах бізнесу конкуренція обмежується винятковими

правами організації на використання належних їй результатів інтелектуальної

діяльності – секрету виробництва (ноу-хау), баз даних тощо. При цьому

найбільш актуальною для широкого кола підприємців є саме захист права на

секрет виробництва [125, с. 51], котрому серйозну загрозу може становити

працівник, що продовжує виконувати свою трудову функцію на відповідному

підприємстві, чи працівник, що звільнився. У зв’язку із цим окремі вчені

взагалі вважають, що умова трудового договору, котра обмежувала б

працівника у можливостях завдати шкоду роботодавцю в означеному

контексті, має визнаватись обов’язковою умовою трудового договору [див.,

напр.: 72, с. 229]. Проте, вважаємо, що ця умова як похідна не є необхідною

за загальним правилом, однак виступає в якості необхідної у тих випадках,

коли під час укладання трудового договору відомо, що працівник, реалізуючи

свою трудову функцію, буде також працювати з матеріалами, які складають

державну таємницю. У тому випадку, коли на зазначений момент відомо, що
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працівник буде працювати з комерційною таємницею та з іншою секретною

інформацією, вказана умова не є необхідною, проте ігнорування

роботодавцем цієї можливості обов’язково призведе до відповідних

негативних наслідків (якщо в подальшому цей договір не буде доповнений

умовою про конфіденційність).

Слід зазначити, що правовий режим комерційної таємниці можна

визначити як сукупність правових засобів впливу на відповідну важливу

комерційну інформацію, що зберігається в таємниці (вона характеризується

закритістю, обмеженістю поширення), та спрямованих на обмеження її

поширення, а також доступу до неї третіх осіб, які бажають отримати її для

того, щоб у подальшому використовувати з метою одержання прибутку або ж

без переслідування такої мети.

До засобів захисту комерційної таємниці можна віднести також умови

про конфіденційність, що містяться в трудовому договорі. В цьому аспекті

зауважимо, що зміна трудового договору у цьому напрямку (зміна чи

скасування існуючих умов договору про конфіденційність, доповнення

договору такими умовами) може стосуватись таких питань:

а) умова про неконкуренцію, метою якої є обмеження поширення

інформації, від якої залежить фінансовий прибуток компанії. Працівники

можуть володіти інформацією про технології, що використовуються в бізнесі

роботодавця, іншою стратегічно важливою інформацією або контактами

клієнтів. Окрім того, досить часто компанії, особливо у сфері IT-технологій,

стикаються з ситуаціями, коли колишні працівники, використовуючи

напрацьовану попереднім роботодавцем репутацію та клієнтські зв’язки на

ринку конкретних товарів і послуг, вводять одержувача товару/послуги в

оману, виступаючи в інтересах компанії, яка нібито належить тому ж

власнику, а не конкуруючій фірмі. У зв’язку із цим досить часто роботодавці,

намагаючись захистити власні комерційні інтереси, встановлюють у

трудовому договорі чи доповнюють цей договір умовою, відповідно до якої

працівник зобов’язується не займатися будь-якою конкуруючою діяльністю, а
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саме створенням компанії (прямого конкурента колишнього роботодавця)

[125, с. 52, 56] чи передачею конфіденційної інформації іншому

роботодавцю-конкуренту. Проте, встановлюючи такі умови в трудовому

договорі чи змінюючи трудовий договір, доповнюючи його умовою про

неконкуренцію, роботодавці повинні враховувати не практику економічно

розвинутих держав західної демократії, а орієнтуватись на правове

регулювання свободи праці, підприємницької діяльності саме України. Так,

зокрема у ч. 1 ст. 27 Цивільного кодексу України [291] законодавцем

встановлюється правило, відповідно до якого правочин, що обмежує

можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та

обов’язки, є нікчемним. У ч. 1 ст. 627 ЦК України передбачено, що сторони

цивільних договорів є вільними в укладенні цих договорів, виборі

контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК України,

інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог

розумності та справедливості. Законодавцем передбачені обмеження щодо

розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації для

учасників господарського товариства (п. 3 ч. 1 ст. 117 ЦК України), сторін

договору підряду (ст. 862 ЦК України), сторін договору про виконання робіт

(щодо предмета договору на виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських та технологічних робіт, ходу його виконання та одержаних

результатів (ст. 895 ЦК України), користувача за договором комерційної

концесії (п. 6 ч. 1 ст. 1121 ЦК України). При цьому, незважаючи на те, що

частинами 2 та 3 ст. 6 ЦК України сторонам дозволяється врегулювати у

договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої

відносини, які не врегульовані цими актами, слід звернути увагу на те, що

трудовий договір не може містити умов про неконкуренцію, оскільки такі

обмеження, по-перше, не передбачаються цивільним та трудовим

законодавством, а, по-друге, вони суперечать принципу свободи праці

працівника у сенсі ст. 5-1 КЗпП України.
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Зважаючи на вказані норми чинного законодавства, можемо

стверджувати, що умови про неконкуренцію не можуть міститись змісті

трудового договору, на відміну від умов про нерозголошення конфіденційної

інформації. Таким чином, зміна трудового договору щодо доповнення його

умовами про неконкуренцію є нікчемною. Практично до аналогічного

висновку дійшов також і О.М. Рим, вказуючи на те, що угоди про

неконкуренцію не можуть використовуватись роботодавцями для

абсолютного обмеження господарської та/або професійної діяльності

працівника, хоча можуть застосовуватись для захисту власних трудових та

майнових прав [229, с. 9];

б) умова про зобов’язання щодо невзаємодії (щодо невиведення

клієнтської бази), котра забороняє працівникам виманювати клієнтів.

Передбачаючи в трудовому договорі чи доповнюючи договір цією умовою,

роботодавець встановлює заборону працівнику (у разі його звільнення)

взаємодіяти з клієнтами (контрагентами) компанії з питань, пов’язаних із

попередньою роботою. Ця умова є досить серйозною гарантією того, що

напрацьована клієнтська база (клієнтура, клієнтела) залишиться на

обслуговуванні в тій же організації, а не перейде слідком за обслуговуючим їх

працівником вже до іншої компанії. Зважаючи на важливість клієнтської бази

компанії, законодавство деяких європейських країн, зокрема, включає

клієнтелу до складу майна підприємства та допускає можливість її

відчуження [125, с. 54]. Проте вважаємо, що умова щодо невзаємодії

колишнього працівника з клієнтами його колишнього роботодавця, яких він

раніше обслуговував в межах своєї трудової функції, є досить дискусійною,

оскільки, по-перше, заборона колишньому працівнику співпрацювати з

колишніми клієнтами є обмеженням його професійних та підприємницьких

можливостей, а, по-друге, для законодавства типовим є обмеження

можливостей людей з метою захисту законних інтересів інших осіб. Саме

тому слід звернути увагу на те, чи обмежує взаємодія колишнього працівника

з клієнтами колишнього роботодавця економічні інтереси цього роботодавця.
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Оцінюючи можливий вплив вказаних дій працівника, слід зауважити, що

клієнтська база може оформлятись в якості нематеріального активу

компанії,тобто фактично колишнього роботодавця. Проте слід звернути увагу

на абсурдність розуміння в юридичному сенсі клієнтської бази в якості

активу конкретної компанії, так як в умовах конкурентного ринку кожен

вільно стає клієнтом тієї компанії, з якою він бажає співпрацювати. Ставши

клієнтом певної компанії, особа не стає активом компанії (в цьому випадку

скоріше слід розуміти не людину в якості активу, а його попит до пропозиції

компанії). Зважаючи на викладене, вважаємо, що роботодавець умовами про

конфіденційність не повноважний обмежувати працівника щодо його

можливостей працювати на своїх клієнтів чи співпрацювати з ними. Однак

роботодавець може вимагати, щоб працівник, припинивши з ним трудові

правовідносини, не використовував клієнтської бази роботодавця в

економічних інтересах чи без таких інтересів;

в) умова про нерозголошення конфіденційної інформації. Чинне

законодавство охороняє конфіденційну інформацію від її несанкціонованого

розповсюдження, у зв’язку із чим, вважаємо, що закріплення в умовах

трудового договору дублюючих законодавство про інформацію норм не є

доцільним. Між тим, роботодавець може внести в трудовий договір зміни

щодо нерозголошення конфіденційної інформації [131, с. 391-393],

уточнивши строки цього нерозголошення, можливу компенсацію працівнику

за нерозголошення ним цієї інформації (після припинення трудових

правовідносин), наслідки за порушення працівником вказаних обов’язків.

З викладеного випливає, що зазначена умова трудового договору є

спірною у практичній дійсності, зважаючи на їх неврегульованість, а в

окремих випадках – протиправність. У зв’язку із цим вважаємо, що у

випадках, коли роботодавець бажає змінити трудовий договір шляхом

доповнення його умовами про конференційну інформацію, він має

враховувати наступні вимоги:
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а) обов’язковість згоди працівника. Виконання трудових обов’язків,

пов’язаних з конфіденційною інформацією, охорона цієї інформації є

істотними умовами праці і ними може бути обтяжено працівника лише за

його згодою. Зазначимо, що доповненню трудового договору про

конфіденційність не повинен передувати факт ознайомлення працівника з

конфіденційною інформацією. Працівника заборонено обтяжувати

зберіганням таємниці, якщо він не дав на це попередню згоду, а особливо

тоді, коли працівник не знав чи в достатній мірі не допускав, що в реалізації

своєї трудової функції йому стане відома досить важлива інформація, котру

він повинен зберігати;

б) зміна трудового договору не повинна призводити до надмірної

регламентації нерозповсюдження конфіденційної інформації. Закономірно,

що роботодавець, бажаючи найбільш широко захистити власні економічні

інтереси в умовах недостатньої законодавчої урегульованості питання

нерозповсюдження працівником конфіденційної інформації, вносить в

трудовий договір умову, яку або неможливо виконати працівнику в

практичній дійсності, або вона призводить до гальмування оперативного

виконання працівником своєї трудової функції (зокрема через невиправдано

надмірний обсяг технічних подробиць і застережень щодо нерозповсюдження

інформації), або ж призводять до обмеження його законних прав та інтересів.

Слід погодитись з тим, що надмірна «зарегульованість», перевантаження

тексту договору технічними і часто непрацюючими нормами або такими, що,

хоча і працюють, проте значно ускладнюють комунікацію сторін щодо

виконання основних умов трудового договору, не можна вважати

виправданим. Це пояснюється тим, що у випадках, коли виникають труднощі

з виділенням, конкретизацією предмета угоди або описом об’єкта, що

користується правовим захистом, акценти завжди зміщуються на технічні

норми, що регламентують, наприклад, процес передачі конфіденційної

інформації, процес запису переговорів, на яких передається така інформація

тощо [20, с. 81]. Відповідно, якщо питання перевантаженості трудового
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договору зазначеною інформацією, спрямованої на захист конфіденційної

інформації – право сторін трудового договору (хоча ця обставина, безумовно,

може бути справедливо оцінена як зловживання та порушення принципу

рівності сторін трудових правовідносин), то обмеження прав, можливостей і

законних інтересів працівника не можна вважати допустимим (у будь-якому

разі такі зміни будуть нікчемними). Таким чином, вважаємо, що умова про

нерозповсюдження конфіденційної інформації повинна бути обмежена

наступними вимогами щодо неї: вона має містити чіткі та зрозумілі

визначення термінів і понять, що стосуються визначення комерційної

таємниці, інформації, її складових; умова про конфіденційність, як правило,

повинна обмежуватися предметом трудового договору; умова має містити

вичерпний перелік прав і обов’язків щодо використання конфіденційної

інформації, порядок обміну інформацією, що складає комерційну таємницю

(порядок повинен включати чіткий і зрозумілий регламент обміну зазначеною

інформацією, містити опис її передавання, обміну та повернення [20, с. 82]), а

також юридичну відповідальність за порушення зазначеного порядку

(головним чином, у частині дисциплінарної та матеріальної відповідальності

працівника).

Отже, підводячи підсумок викладеному, наголосимо на наступному:

1)  додаткові умови трудового договору, що направлені на підвищення

соціальних гарантій працівника, поділяються на: а) умови соціального

напрямку непривілейованого характеру, тобто такі, що не залежать від заслуг

працівника та поширюються на усіх осіб, які володіють трудоправовою

правоздатністю і виконують свої трудові обов’язки, покладені на них

трудовим договором, відповідно, їх зміна у бік погіршення (скасування) може

здійснюватися на підставі зміни відповідних умов трудового договору у

випадках, прямо передбачених трудовим законодавством; б) умови

соціального напрямку привілейованого характеру, які сукупно складають

«соціальний пакет», є зміною обіцянок, наданих працівникові роботодавцем

понад свої обов’язки, з одного боку, та обіцянок, що стали умовами договору,
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з іншого боку, можуть змінюватись без згоди працівника, хоча більшість з

таких умов для працівника можуть вважатись суттєвими;

2)  додаткові умови трудового договору, що направлені на підвищення

трудових гарантій роботодавця та забезпечення його економічних інтересів в

трудових правовідносинах, а саме умови трудового договору, що

передбачають: а) обов’язок працівника компенсувати певні витрати

роботодавця у зв’язку із його звільненням; б) обов’язок працівника

дотримуватись правового режиму конфіденційності. Регламентація в

трудовому договорі зазначених умов та їх зміна (у тому числі і шляхом

доповнення договору цими додатковими умовами) мають здійснюватися

лише за наявності згоди працівника, з урахуванням того, що така зміна не

повинна характеризуватись як така, що невиправдано обтяжує працівника,

обмежує його трудові та інші права і свободи.

Висновки до Розділу 3

1. Поняття «трудова функція» не тотожне поняттям «трудові обов’язки»

та «робота, яку зобов’язується виконувати працівник», а також окремим

елементам трудової функції. Під терміном «трудова функція» слід розуміти

роботу працівника (яка була запропонована роботодавцем та на яку

погодився працівник під час укладання трудового договору) за однією або

декількома посадами, професіями, спеціальностям (спеціалізаціями) із

зазначенням кваліфікації відповідно до штатного розпису наймача,

функціональними обов’язками, посадовою інструкцією, що має в достатній

мірі бути визначено у трудовому договорі як обов’язкова умова трудового

договору.

2. Для забезпечення ефективності та визначеності трудової функції в

діючому законодавстві необхідно: 1) визначити поняття трудової функції, а

також виділити її структурні елементи, до яких належить: «посада»,

«професія», «спеціальність» та «кваліфікація», оскільки відсутність
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законодавчої вказівки на те, що обов’язковою умовою трудового договору є

конкретизована у всіх своїх елементах трудова функція, спричиняє на

практиці випадки, коли у договорі трудова функція конкретизується не

відповідними правами та обов’язками працівника, а лише вказівкою на

відповідну посаду, на яку приймається той чи інший працівник; 2)

сформулювати визначення кожного структурного елементу трудової функції

з тим, щоб уникнути спорів щодо розуміння їх змісту та, відповідно, трудових

спорів про наявність чи відсутність зміни трудової функції з цих підстав; 3)

законодавчо заборонити укладати трудові договори в усній формі для

уникнення зловживань недобросовісних роботодавців, а саме зміни трудової

функції працівника всупереч передбаченої законодавством процедурі зміни

трудового договору; 4) покласти на роботодавців обов’язок забезпечити

достатню визначеність трудової функції працівника в тексті трудового

договору за умови, що в достатній мірі забезпеченою роботодавцем

визначеність трудової функції працівника в договорі буде лише тоді, коли: а)

працівник, ознайомившись з трудовою функцією, яку йому пропонують

виконувати, зможе напевно зрозуміти обсяг роботи, який він буде виконувати

після укладання трудового договору; б) працівник у подальшому ймовірно

зможе зрозуміти, що його трудова функція у результаті її уточнення чи іншої

форми зміни у частині трудового обов’язку була змінена чи конкретизована

роботодавцем.

3. Правове регулювання змін трудової функції в Україні залежить від

конкретного етапу динамічного руху (розвитку) трудової функції у

практичній площині. Так, законодавець передбачає наступні етапи розвитку

трудової функції та зміни цієї функції у межах цих етапів: 1) етап визначення

трудової функції. Хоча на цьому етапі відбувається визначення первинної

трудової функції, він має важливе значення для зміни трудової функції,

зважаючи на те, що чинне законодавство передбачає укладання усного

трудового договору, який зумовлює можливості для зміни первинної трудової

функції всупереч правилам, передбаченим законодавцем для зміни
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обов’язкових умов трудового договору. Для уникнення таких порушень

доцільно виключити із ст. 24 КЗпП України ч. 1 та викласти ч. 1 ст. 21

Кодексу в новій редакції, якою б не лише передбачалось укладання трудового

договору виключно у письмовій формі, але й закріплювалось визначення

поняття «трудова функція»; 2) етап тимчасової зміни трудової функції, на

якому з’являється непостійна вторинна трудова функція працівника у

результаті зміни попередньо визначеної умови трудового договору про

трудову функцію (первинна трудова функція, яка тимчасово змінюється без

зміни трудового договору) в повній мірі чи в окремій її структурній частині

(посада, професія, кваліфікація, спеціалізація чи спеціальність) на певний

термін, після закінчення якого працівник повертається до виконання

первинної трудової функції. Правове регулювання непостійної зміни трудової

функції, що не спричиняє зміну трудового договору, є фрагментарним,

недостатнім, неузгодженим та стосується виключно сумісництва посад та

заміщення. У зв’язку із цим потребує також врегулювання тимчасове

суміщення працівником професій та тимчасове виконання ним обов’язків

відсутнього працівника, збільшення обсягу трудових обов’язків тощо; 3) етап

зміни трудової функції на постійній основі, який пов’язується із зміною

трудового договору, зокрема у частині трудової функції, шляхом переведення

працівника (відповідно, законодавчо врегульовується за рахунок

впорядкування питання зміни місця роботи працівника) або ж у результаті

зміни інших істотних умов праці.

4. Умова про оплату праці в трудовому договорі має викладатись,

відображаючи наступні вимоги: 1) вимогу про окреслення умови трудового

договору про оплату праці переважно у контексті категорії «заробітна плата»,

що співвідноситься з «оплатою праці» як результат процесу, який має

відображати розмір та інші елементи, охоплені поняттям «оплата праці» у

контексті заробітної платні. В умові про оплату праці у трудовому договорі

має чітко зазначатись: а) форма оплати праці (погодинна, відрядна або інша

система оплати праці); б) форма виплати заробітної плати; в) структура
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заробітної платні (винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених

норм праці, яка встановлюється у вигляді тарифних ставок чи окладів і

відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців;

винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та

винахідливість і за особливі умови праці; інші заохочувальні та

компенсаційні виплати); г) розмір тарифної ставки (посадового окладу)

працівника; 2) вимогу про окреслення умови трудового договору про оплату

праці додатково в межах підходу до розуміння оплати праці як правовідносин

(визначеність місця та строків виплати заробітної плати, критерії збільшення

розміру заробітної платні тощо).

Відповідно, умова про оплату праці як обов’язкова умова трудового

договору може змінюватись: 1) у структурі заробітної плати найманого

працівника за умови, що зміною необхідної умови трудового договору в

означеному контексті слід вважати лише зміну умови трудового договору про

основну заробітну плату; 2) у формі нарахування заробітної плати найманого

працівника, а саме шляхом зміни вимірника результатів (затрат) праці; 3) у

формі виплати заробітної плати, враховуючи, що в умові трудового договору

про оплату праці має бути зафіксована лише допустима форма виплати

заробітної платні (передбачати виплату законними грошовими знаками,

банківськими чеками, виплату як виняток натурою, частина якої не може

перевищувати 30 % заробітної плати ).

5. Чинне законодавство про працю доцільно доповнити спеціальним

порядком про зміну обов’язкових умов трудового договору, який у частині

зміни умови про оплату праці має передбачати таку послідовність зміни

вказаної умови: роботодавець видає наказ про зміну істотних умов праці

працівника чи певної групи працівників; повноважний суб’єкт має

ознайомити з цим наказом і попередженням про наступну зміну істотних

умов праці під підпис працівників, яких він безпосередньо стосується наказ;

роботодавець одержує письмове підтвердження працівників, яких

безпосередньо стосується цей наказ, про згоду продовжувати роботу на
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умовах зміненої системи оплати праці; роботодавець виносить наказ про

переведення працівників, які погодились на нові умови оплати праці, на

відповідну систему оплати праці; роботодавець видає наказ про

працевлаштування працівників, які не погодились із змінами умов оплати

праці, в інших структурних підрозділах того ж самого підприємства за

наявності вакантних робочих місць; роботодавець звільняє працівників, які не

погодились із змінами умов оплати праці, при відсутності можливості їх

працевлаштування шляхом переведення або у разі відмови цих працівників

від перекваліфікації, переведення на іншу роботу.

6. До основних вимог щодо зміни умови про оплату праці необхідно

відносити наступні: 1) ці зміни мають бути вмотивовані (вмотивованість

досягається лише тоді, коли заявлені роботодавцем підстави цих змін будуть

відповідати переліку підстав, визначеному у чинному законодавстві про

працю); 2) якщо зміни умов погіршують становище працівника, вони мають

здійснюватися за погодженням сторін; 3) ці зміни не повинні спричиняти

зниження заробітної платні нижче мінімально визначеної у чинному

законодавстві, якщо на це немає законодавчо встановлених підстав.

Чинне законодавство не містить норми закону, якою б системно

визначався перелік легальних підстав зміни умови оплати праці в бік її

погіршення. У зв’язку з цим слід доповнити ст. 22 Закону України «Про

оплату праці» частиною другою, в якій закріплювався б наступний перелік

означених підстав: 1) зміни в організації виробництва і праці або

технологічних умов праці при продовженні роботи працівника за тією ж

спеціальністю, кваліфікацією чи посадою (лише в тому разі, якщо

роботодавцем буде змістовно доведена дійсна наявність цих змін); 2)

критичні зміни в прибутковості підприємства, що негативним чином

впливають на платоспроможність підприємства, доводячи його до

неплатоспроможності чи до стану, близького до неплатоспроможності (мають

бути доведеними роботодавцем), зокрема мова йде про труднощі з

реалізацією товарів, робіт або послуг тощо; 3) неефективність діючої системи
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оплати праці за існуючих умов виробництва (ця підстава має бути

обґрунтованою з посиланням або на науково-практичні дослідження, або на

висновки фахівців у галузі економіки праці, менеджменту, які прямо

вказують на потребу зміни системи оплати праці у відповідних умовах

виробництва, оскільки саме за таких змін можна досягти необхідної мотивації

працівників до праці та підвищити її ефективність і якість); 4) невідповідність

результатів праці працівника встановленим стандартам (ця підстава може

бути застосована лише тоді, коли наявні беззаперечні факти того, що праця

працівника не відповідає тим критеріям, за якими йому нараховується

заробітна плата).

7. 2017 року повноваження Державної служби України з питань праці

були доповнені, зокрема, правом проведення моніторингу у сфері оплати

праці у частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального

розміру оплати праці. Зважаючи на масштабність зловживань роботодавців

щодо зміни умови про оплату праці, є доцільність у доповненні підп. 54-5

Положення про Державну службу України з питань праці абз. 2, яким на цей

орган покладався б обов’язок проводити інспекційне відвідування

підприємства, якщо по відношенню хоча б до одного найманого працівника

цього підприємства систематично (протягом 3 та більше місяців) чи досить

часто (протягом 6 місяців хоча б 2 рази) здійснюються заходи, передбачені ч.

2 ст. 21 Закону України «Про оплату праці». Вказані повноваження будуть

реалізовуватись Службою ефективно лише у разі доповнення ст. 21 Закону

України «Про оплату праці» ч. 2-1, котрою встановлювалось би, що підстави

для зниження розміру заробітної плати працівника, які викладені у ч. 2 цієї

статті вказаного Закону, мають додатково фіксуватись за допомогою фото- чи

відеозасобів із зазначенням дати та часу проведення відповідної фіксації (ці

матеріали повинні засвідчуватись підписом відповідного працівника та

зберігатись у відділі кадрів протягом двох років).

8. Зміна місця роботи працівника, основною формою реалізації якої є

переведення, не завжди є зміною умови трудового договору, оскільки
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переведення може передбачати розірвання трудового договору та укладання

нового трудового договору (новація). У зв’язку з цим під поняттям «зміна

умови про місце роботи» слід розуміти переведення найманого працівника на

тому ж підприємстві чи тимчасове переведення цього працівника на інше

підприємство у тій же місцевості, коли таке не потребує розірвання та

укладання нового трудового договору.

9. Умова трудового договору про місце роботи працівника в тексті

трудового договору змістовно має складатись з наступних її елементів: 1)

найменування юридичної особи-роботодавця, що зазначається у реквізитах

трудового договору; 2) місцезнаходження юридичної особи-роботодавця, яка

вказується безпосередньо у тексті трудового договору. Увесь логічний

«ланцюг» даних, котрим конкретизується найменування та місцезнаходження

юридичної особи-роботодавця та/або безпосереднього місця роботи

працівника, має такі граничні межі: конкретизація ушир не повинна

зумовлювати вихід за межі поняття «місцезнаходження роботодавця», а углиб

– не спричиняти вихід за межі, за якими починається визначення простору,

що трактується як «робоче місце».

Відповідно, умова про місце роботи працівника у трудовому договорі

може змінюватись у наступних частинах: 1) дані про ім’я або найменування

роботодавця відповідно до вимог чинного цивільного та господарського

законодавства; 2) дані про місце розташування роботодавця, тобто

позначення його конкретної адреси (найменування держави, області,

населеного пункту, району у населеному пункті, назва вулиці, номер

приміщення та офісу роботодавця).

10. Порядок зміни обов’язкових умов трудового договору у частині

зміни умови про місце роботи у пропонованому спеціальному порядку зміни

необхідних умов трудового договору має передбачати наступну процедуру

зміни означеної умови: 1) етап інформування працівника щодо зміни умови

про місце роботи, причин цієї зміни, а також про права працівника у

результаті зміни місця роботи. На цьому етапі роботодавець під розписку
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надає працівнику документ – заяву про наміри щодо зміни умови про місце

роботи, в якому має зазначатись вичерпна інформація про необхідність

переведення працівника, причини зміни місця роботи, а також права та

гарантії працівника у результаті такої зміни, умови та ймовірні строки

реалізації цього наміру; 2) етап погодження переведення працівника на інше

підприємство. Воно в рамках цього етапу виражається у наданні працівником

на спеціальному бланку відповіді щодо намірів роботодавця: якщо працівник

у повній мірі погоджується з роботодавцем або відхиляє його наміри,

відповідно, відбувається подальша зміна умови про місце роботи чи

звільнення працівника; якщо у працівника є зауваження до намірів

роботодавця, ці зауваження розглядаються працівником і роботодавцем у

формі активного погодження нової умови про місце роботи працівника,

результатом якої має стати угода про місце роботи, що є підставою або для

подальшого переведення працівника, або для його звільнення; 3) етап

внесення змін до договору шляхом укладання додаткової угоди про зміну

умови про місце роботи та інших первинних умов трудового договору (за

результатами процедури активного погодження зміни умови про місце

роботи), які змінюються у зв’язку із зміною місця роботи працівника.

11. Під поняттям «зміна режиму роботи працівника» як зміни

обов’язкової умови трудового договору слід розуміти об’єктивно виправдану

зміну унормованих показників тривалості, інтенсивності, а також ритмічності

й черговості праці та відпочинку працівника. Об’єктивна виправданість зміни

цієї умови обумовлюється змінами в організації виробництва і праці. Зміна

умови про режим роботи здійснюється, з одного боку, лише за наявності

об’єктивних потреб у цьому виробництва, а, з іншого – за наявності згоди

працівника на цю зміну.

12. Робоче місце – це зона трудової діяльності працівника, що

визнається такою незалежно від того, чи належним чином цей простір

облаштований для виконання працівником трудової функції. Робоче місце

пропонується розглядати в наступних аспектах: 1) стаціонарне робоче місце
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працівника – зона трудової діяльності працівника, що закріплена за ним, у

якій відповідний працівник виконує всі свої трудові обов’язки чи основну їх

частину, та/або складає план реалізації своєї трудової функції, яка може

реалізовуватись поза межами робочого місця та/або місця роботи працівника;

2) нестабільне робоче місце працівника – місце трудової діяльності

працівника, котре не закріплюється за певним простором, а характеризує

будь-який простір робочим місцем, зважаючи на те, що в цьому просторі

працівник виконує свої трудові функції, якщо це передбачається умовами

трудового договору.

Робоче місце – це не обов’язкова умова трудового договору, що може

уточнюватись, визначатись трудовим договором у зв’язку із об’єктивною

доцільністю в обранні об’єкта погодження та у погодженні роботодавцем і

працівником умови про робоче місце у зв’язку з потребою конкретизації

території реалізації працівником своєї трудової функції. У тому разі, коли в

трудовому договорі закріплюється умова про робоче місце працівника, зміна

робочого місця має завжди відбуватись з урахуванням вимог, що містяться в

законодавстві з приводу зміни трудового договору.

Умова про робоче місце як необов’язкова умова трудового договору не

завжди може визнаватись необов’язковою, що має місце на практиці. У

зв’язку із цим чинне законодавство про працю, а саме ст. 21КЗпП України

доцільно доповнити ч. 1-1, котра б містила норму про те, що умова про

робоче місце повинна закріплюватись у трудовому договорі тоді, коли це є

доцільним та/або необхідним, зважаючи, що необхідність у цьому випадку

визначається з урахуванням інтересів працівника, тобто коли конкретне

робоче місце та його характеристика для працівника чи його здоров’я має

суттєве значення.

13. Основними рисами зміни робочого місця працівника (переміщення)

є наступні її характерні ознаки: 1) означає зміну робочого місця працівника та

зміну умов праці, які не закріплені у трудовому договорі (на відміну від

переведення, яке зумовлює зміну умов праці, закріплених у договорі);
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2) ініціюється роботодавцем (якщо на те є підстави організаційного,

виробничого чи технічного характеру) чи працівником (за клопотанням

працівника, оформленого заявою, з посиланням на суттєві підстави, якими

може бути стан здоров’я, вагітність тощо); 3) проводиться на підставі наказу

роботодавця (у тому разі, коли інше не передбачено умовами трудового

договору); 4) як правило, не потребує згоди працівника (якщо робоче місце

визначене умовами трудового договору, застосовується до процесу зміни

цього місця комплекс правил про зміну трудового договору); 5) переміщення

має здійснюватися з урахуванням наступних вимог: а) вмотивованість зміни

робочого місця (має бути обумовленим інтересами виробництва);

б) обмеженість дій роботодавця з приводу переміщення працівника

(можливості реалізації права роботодавця на переміщення працівника мають

обмежуватись умовами трудового договору; не допускається переміщення

працівника, коли зміна робочого місця протипоказана цьому працівнику за

станом здоров’я).

14. У зв’язку із тим, що чинне законодавство не в достатній мірі

врегульовує питання переміщення працівника, а існуючі вимоги до

переміщення досить часто формалізуються на практиці, а роботодавці часто

зловживають своїм правом на зміну робочого місця працівника, доцільно

вирішити означену проблему шляхом доповнення КЗпП України ст. 32-1

«Переміщення працівника», в якій у ч. 1 визначались би поняття

«переміщення працівника» та «робоче місце», у ч. 2 закріплювались би

критерії правомірного переміщення працівника, у ч. 3 врегульовувалось би

питання переміщення працівника на робоче місце з гіршими умовами праці

порівняно з тими, що були на попередньому робочому місці (погіршення

умов праці під час чи у результаті переміщення має також означати, що нове

робоче місце працівника гірше організоване, зокрема при організації

робочого місця не враховано: вид праці, власне умови праці, тип

виробництва, характер виконуваних робіт, механоозброєність робочих місць
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тощо), а у ч. 4 – заборона практики переміщення працівника з метою

примушення його до звільнення за власним бажанням.

15. Зміна додаткових умов трудового договору найповніше може бути

розглянута лише у процесі структуризації ідеї цих умов у теорії трудового

права. Вбачається, що умови трудового договору, прямо не пов’язані з

виконанням роботи, слід поділяти на наступні дві самостійні групи: 1) умови

соціального напрямку, а саме: а) умови соціального напрямку

непривілейованого характеру, тобто такі, що не залежать від заслуг

працівника та поширюються на усіх осіб, які володіють трудоправовою

правоздатністю і виконують свої трудові обов’язки, покладені на них

трудовим договором; відповідно, їх зміна (у бік погіршення) чи скасування

може здійснюватися на підставі зміни відповідних умов трудового договору у

випадках, прямо передбачених законодавством про працю; б) умови

соціального напрямку привілейованого характеру, які сукупно складають

«соціальний пакет» – комплекс умов соціального напрямку привілейованого

характеру, не пов’язаних з виконанням роботи: соціальні бенефітні елементи,

які підвищують готовність працівника до праці, зокрема: бонуси у

фіксованому вигляді, формі та розмірі; умови, пов’язані із охороною

здоров’я; види і умови додаткового страхування; компенсація оренди житла

та інші умови покращення соціально-побутових умов працівника та членів

його сім’ї; надання харчування або ж спеціально обладнаного місця для

харчування під час обідньої перерви; компенсаційні елементи, в яких

заінтересовані роботодавці, а саме умови трудового договору, що

доповнюють умови праці, розширюючи можливості працівника на робочому

місці (надання службового автомобіля; надання засобів зв’язку або ж

компенсація витрат на зв’язок; надання працівнику доступу до безкоштовних

семінарів, тренінгів, до корпоративного навчання тощо; надання працівникові

особистого помічника); індивідуальні елементи, що цілеспрямовано

стимулюють відповідного працівника за рахунок обліку мотиваційної

спрямованості, зокрема: можливість отримання пільгових кредитів, пільгової
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позики, а також можливість купувати продукцію фірми; можливість купівлі

житла чи іншого нерухомого чи рухомого майна за певних умов за рахунок

коштів роботодавця.

Слід враховувати, привілейований характер зазначених умов

виражається в тому, що соціальні привілеї працівнику не передбачені

трудовим законодавством та надаються йому роботодавцем за рахунок

власних коштів та/або за рахунок його авторитету, ділової та економічної

репутації. Отже, зміна умов трудового договору, що відображають

соціальний пакет, є зміною обіцянок, наданих працівникові роботодавцем

понад свої обов’язки, з одного боку, та обіцянок, що стали умовами договору,

з іншого боку; 2) умови гарантійного напрямку, котрі охоплюють усі

необов’язкові (неістотні) умови трудового договору, що розширюють та

забезпечують законні інтереси роботодавця, зокрема: а) умови трудового

договору, що передбачають обов’язок працівника компенсувати певні

витрати роботодавця у зв’язку із його звільненням (без обґрунтованих

причин) за власним бажанням до моменту виконання взятого на себе

обов’язку, що можуть змінюватись повністю чи в окремих елементах

(вартість навчання працівника; строки відпрацювання вартості навчання, які

повинні ґрунтуватись на моделі пропорційності справедливого

відшкодування; правомірність можливості уникнення обов’язку

відпрацювати вказаний строк; наслідки невиконання працівником обов’язку

відпрацювати певний період часу) за наявності достатніх підстав для зміни

умови (головним чином, коли змінюється основна причина умови, зокрема,

підвищується оплата навчання тощо) з урахуванням того, що ці умови не

можуть змінюватись у бік погіршення без згоди на це працівника; б) умови

трудового договору, що передбачають обов’язок працівника дотримуватись

правового режиму конфіденційності, відображають вимоги (у тому числі й

щодо зміни цієї умови) правового режиму охорони комерційної та іншої

інформації, яка охороняється законодавством. Регламентація в трудовому

договорі умови про захист конфіденційної інформації та зміни цієї додаткової
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умови (у тому числі і шляхом доповнення договору цією умовою) до сьогодні

не в достатній мірі врегульовується чинним законодавством, проте сутність

правового режиму охорони цієї інформації та важливості вказаної умови для

роботодавця і гарантії подальшої реалізації ним своїх підприємницьких прав

дозволяє визначити наступні обов’язкові вимоги до зміни вказаної додаткової

умови трудового договору: обов’язковість згоди працівника; зміна трудового

договору не повинна призводити до надмірної регламентації

нерозповсюдження конфіденційної інформації.

У нашій державі подальшого поширення отримує практика обмеження

трудових, підприємницьких прав і свобод працівника умовами трудового

договору про захист конфіденційної інформації та ринкової конкуренції за

зразком законодавства держав західної демократії, котрі суперечать

Основному Закону України та чинному законодавству України про працю.

Так, наприклад, роботодавці вдаються до регламентації в трудовому договорі

умови про неконкуренцію, метою якої є обмеження поширення інформації,

від якої залежить фінансовий прибуток компанії. В Україні ця практика є

неприпустимою, оскільки, на відміну від умов про нерозголошення

конфіденційної інформації, умови про неконкуренцію та зміна трудового

договору у напрямку доповнення його умовами про неконкуренцію є

нікчемними.
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ВИСНОВКИ

Дисертаційне дослідження дало змогу вирішити наукову проблему, яка

полягала у необхідності поглиблення та уточнення існуючого теоретичного

вчення про зміни трудового договору відповідно до сучасних потреб з

урахуванням останніх перетворень в економічному та суспільному житті

української держави. В результаті  сформульовано науково обґрунтовані

відповідні теоретичні положення та розроблено ряд актуальних пропозицій

щодо удосконалення національних законодавчих норм.

1. Генезис правового регулювання змін трудового договору на території

сучасної України пройшов наступні етапи: 1) період існування України-Русі

та князівств, що виникли після її розпаду; 2) період перебування території

сучасної України під владою Московії та Російської імперії; 3) період

проголошення Україною незалежності після повалення Російської імперії та

окупації сучасних українських земель більшовиками; 4) період перебування

України у складі колишнього СРСР; 5) період відновлення незалежності

України та її відстоювання. Еволюція правового регулювання можливостей з

приводу змін трудового договору вказує на те, що цей договір міг

змінюватись у своїй сутнісній частині або за волею регулятора цих відносин,

або за погодженням його сторін. Сучасний етап розвитку правового

регулювання змін трудового договору передбачає можливість змін договору

як за погодженням сторін, так і за ініціативою сторони трудових

правовідносин чи на підставі відповідних достатніх обставин об’єктивної

дійсності.

2. Зміна умов трудового договору – це дозволена законодавством про

працю зміна характеристики впливу умови трудового договору на відповідні

трудові правовідносини, що здійснюється сторонами цих правовідносин, не

виходячи за рамки регулятивних правовідносин, не призводячи до

припинення трудових правовідносин, незважаючи на те, чи призведе означена

зміна умов до зміни форми трудового договору. У свою чергу, зміни
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трудового договору – факультативний похідний юридичний факт у трудових

правовідносинах, що за угодою сторін трудового договору змінює

характеристику впливу первинного юридичного факту – трудового договору,

а саме його зміст (внутрішня зміна) та/або форму (зовнішня зміна), не

виходячи за рамки регулятивних правовідносин та не припиняючи трудові

правовідносини. Тобто, поняття  «зміни трудового договору» є ширшим за

своїм змістом за поняття «зміна умов трудового договору», оскільки,

охоплюючи зміну умов договору, ними не обмежується, з урахуванням того,

що зміна умов трудового договору не завжди зумовлює зміну форми

трудового договору, хоча повсякчас позначається на зміні змісту цього

договору.

У зв’язку із цим соціально-правове значення змін трудового договору є

похідним від соціально-правової сутності трудового договору та виступає

характерною ознакою трудових правовідносин, що відмежовує ці відносини

від інших приватноправових чи публічно-правових відносин, а також

юридичною моделлю трудових правовідносин, юридичним фактом, який

модифікує трудові правовідносини, та джерелом суб’єктивного права.

Незважаючи на важливе соціальне, практичне, а також правове значення змін

трудового договору, на практиці воля працівника у процедурах щодо змін

трудового договору досить часто є простою фікцією.

3. За критерієм суттєвості (істотності), обумовленої мірою

обов’язковості змінюваної умови трудового договору, такі зміни поділяються

на: 1) об’єктивно істотні зміни трудового договору, тобто ті, що направлені

на зміну обов’язкових умов трудового договору (стосуються зміни

характеристики сторони чи сторін трудового договору; умови про трудову

функцію працівника; умови про місце роботи працівника, тобто про певне

уточнене й виокремлене місце у просторі на конкретній території, де

найманий працівник виконує свою трудову функцію; умов про оплату праці

працівника та режим його роботи); 2) суб’єктивно істотні зміни, тобто зміни

трудового договору, що стосуються додаткових (факультативних) умов
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трудового договору, зокрема: зміни трудового договору щодо строку дії

договору; стосовно стимулюючих виплат; щодо робочого місця, якщо воно

було конкретизоване трудовим договором при його укладенні; зміни інших

умов, з приводу яких було досягнуто згоди при укладенні трудового договору

та які було внесено до його змісту, але які не пов’язані із безпосереднім

виконанням трудової функції. За критерієм джерела волі, що обумовлює

ініціювання процедури змін трудового договору, можна виділити наступні їх

види: 1) централізовано обумовлені зміни трудового договору (воля

законодавця); 2) колективно обумовлені зміни трудового договору (воля

сторін колективного договору); 3) зміни трудового договору, обумовлені

його стороною чи сторонами.

4. Зміна форми трудового договору відбувається у таких варіантах:

1) зміна зовнішнього виразу договору, тобто документального оформлення

угоди сторін трудового договору, а саме: а) допустима зміна форми трудового

договору (зміна усної форми договору на письмову); б) недопустима зміна

форми трудового договору (зміна письмової форми трудового договору на

усну); 2) зміна внутрішнього виразу договору, тобто зміна структурної форми

письмового договору, котра, як правило, не потребує згоди працівника. У

свою чергу, зміна виду трудового договору відповідно до ч. 1 ст. 23 КЗпП

України може здійснюватися у таких варіантах: 1) безстроковий трудовий

договір трансформується у строковий (або у договір, що укладається на час

виконання певної роботи); 2) строковий трудовий договір трансформується у

безстроковий трудовий договір у пасивній чи активній формах. При цьому

наразі чинне законодавство не передбачає можливості продовження та

скорочення строку дії строкового трудового договору, внаслідок чого

знижується рівень захищеності трудових прав та соціальних гарантій

працівника тощо.

5. Трудова функція – це робота, яка була запропонована роботодавцем

працівнику та на яку він вільно погодився під час укладання трудового

договору, за однією або декількома посадами, професіями, спеціальностями
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(спеціалізаціями) із зазначенням кваліфікації відповідно до штатного

розкладу наймача, функціональних обов’язків, посадової інструкції, що має в

достатній мірі бути визначена у трудовому договорі, як обов’язкова

(необхідна) умова трудового договору. Зміна цієї умови залежить від

конкретного етапу розвитку трудової функції: 1) етапу визначення трудової

функції, під час якого відбувається визначення первинної трудової функції;

2) етапу тимчасової зміни трудової функції, на якому з’являється непостійна

вторинна трудова функція працівника у результаті зміни попередньо

визначеної умови трудового договору про трудову функцію у повній мірі чи в

окремій її структурній частині на певний термін, після закінчення якого

працівник повертається до виконання первинної трудової функції; 3) етапу

зміни трудової функції на постійній основі, який пов’язується зі зміною

трудового договору.

6. Умова про оплату праці як обов’язкова умова трудового договору

може змінюватись: 1) у структурі заробітної плати найманого працівника за

умови, що зміною обов’язкової умови трудового договору в означеному

контексті слід вважати лише зміну умови трудового договору про основну

заробітну плату; 2) у формі нарахування заробітної плати найманого

працівника, а саме шляхом зміни вимірника результатів праці; 3) у формі

виплати заробітної плати, враховуючи, що в умові трудового договору про

оплату праці має бути зафіксована лише допустима форма виплати заробітної

платні.

Особливою проблемою забезпечення трудових прав працівників у

процесі зміни умови трудового договору про оплату праці є відсутність

норми трудового законодавства про перелік легальних підстав зміни умови

про оплату праці. Для уникнення порушень прав працівників з окреслених

підстав доцільно доповнити ст. 22 Закону України «Про оплату праці» ч. 2, в

якій закріплювався б наступний перелік означених підстав: 1) зміни в

організації виробництва і праці або технологічних умов праці при

продовженні роботи працівника за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи
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посадою; 2) критичні зміни в прибутковості підприємства, що негативним

чином впливають на  платоспроможність підприємства, доводячи його до

неплатоспроможності чи до стану, близького до неплатоспроможності;

3) неефективність існуючої системи оплати праці за наявних умов

виробництва; 4) невідповідність результатів праці працівника встановленим

стандартам.

7. Зміна умови про місце роботи – це переведення найманого

працівника на тому ж підприємстві чи тимчасове переведення цього

працівника на інше підприємство у тій же місцевості, коли це не потребує

розірвання існуючого трудового договору та укладання нового трудового

договору. Зміна цієї умови може відбуватися щодо: 1) даних про ім’я або

найменування роботодавця у відповідності до вимог чинного цивільного та

господарського законодавства; 2) даних про місце розташування роботодавця

шляхом позначення конкретної адреси. При цьому зміна трудового договору

в частині умови про місце роботи працівника провадиться на підставі

трудового законодавства з урахуванням вимог цивільного та господарського

законодавства.

Зміна режиму роботи працівника – це виправдана змінами в організації

виробництва і праці зміна унормованих показників тривалості, інтенсивності,

а також ритмічності й черговості праці та відпочинку працівника, тобто зміна

трудового договору у частині регламентації виду та складових частин режиму

робочого часу. Таким чином, зміна умови про режим роботи здійснюється, з

одного боку, лише за наявності об’єктивних потреб виробництва у цьому, а, з

іншого боку, за наявності згоди працівника на цю зміну.

8. Робоче місце – це зона трудової діяльності працівника, що визнається

такою, незалежно від того, чи належним чином цей простір облаштований

для виконання працівником трудової функції, а, відповідно, умова про робоче

місце – необов’язкова умова трудового договору, що може уточнюватися,

визначатись трудовим договором у зв’язку із об’єктивною доцільністю в

обранні об’єкта погодження та у погодженні роботодавцем і працівником
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умови про робоче місце у зв’язку з потребою конкретизації території

реалізації працівником своєї трудової функції. У тому разі, коли в трудовому

договорі закріплюється умова про робоче місце працівника, його зміна у

таких випадках має завжди відбуватись з урахуванням вимог, що містяться в

законодавстві з приводу зміни трудового договору.

Основними рисами зміни робочого місця працівника (переміщення) є

наступні характерні ознаки: 1) означає зміну робочого місця працівника та

зміну умов праці, які не закріплені у трудовому договорі; 2) ініціюється

роботодавцем чи за клопотанням працівника; 3) проводиться на підставі

наказу роботодавця; 4) як правило, не потребує згоди працівника;

5) переміщення має здійснюватися з урахуванням наступних вимог:

а) вмотивованості зміни робочого місця (має бути обумовлене інтересами

виробництва); б) обмеженості дій роботодавця з приводу переміщення

працівника.

9. Зміна додаткових умов трудового договору найповніше може бути

розглянута лише у процесі структуризації ідеї цих умов у теорії трудового

права. Вбачається, що умови трудового договору, прямо не пов’язані з

виконанням роботи, слід поділяти на наступні дві самостійні групи: 1) умови

соціального напрямку, а саме: а) непривілейованого характеру, тобто такі, що

не залежать від заслуг працівника та поширюються на усіх осіб, які володіють

трудо-правовою правоздатністю та виконують свої трудові обов’язки,

покладені на них трудовим договором, а, відповідно, їх зміна (у бік

погіршення) чи взагалі їх скасування може здійснюватися на підставі зміни

відповідних умов трудового договору у випадках, прямо передбачених

законодавством про працю; б) привілейованого характеру, які сукупно

складають «соціальний пакет» – умови соціального напрямку

привілейованого характеру, не пов’язані з виконанням роботи, що

змінюються в процесі зміни обіцянок, наданих працівникові роботодавцем,

що не передбачені його обов’язками, з одного боку, та обіцянок, що стали

умовами договору, з іншого боку; 2) умови гарантійного напрямку, котрі
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охоплюють усі законодавчо необов’язкові умови трудового договору, що

розширюють та забезпечують законні інтереси роботодавця, зокрема:

а) умови трудового договору, що передбачають обов’язок працівника

компенсувати певні витрати роботодавця у зв’язку із його звільненням (без

обґрунтованих причин) за власним бажанням до моменту виконання взятого

на себе обов’язку, що можуть змінюватись повністю чи в окремих елементах

за наявності достатніх підстав для зміни умови; б) умови трудового договору,

що передбачають обов’язок працівника дотримуватись правового режиму

конфіденційності, відображають вимоги правового режиму охорони

комерційної та іншої інформації, яка охороняється законодавством.

10. Правове регулювання змін трудового договору потребує

вдосконалення, тому в роботі сформульовано наступні пропозиції в

означеному напрямку:

1) враховуючи недостатність правового регулювання зміни важливих

умов трудового договору, необхідно доповнити діюче законодавство про

працю спеціальним порядком про зміни істотних умов трудового договору,

яким би, зокрема, врегульовувались зміни умов про оплату праці, місце

роботи, режим роботи та трудову функцію, а також необов’язкових умов

трудового договору, що стали обов’язковими у відповідних випадках, у

зв’язку із тим, що вони були регламентовані відповідними трудовими

договорами;

2) ст. 23 КЗпП України має бути доповнена ч. 3, що передбачатиме

можливість продовження терміну дії строкового трудового договору та

встановлюватиме заборону на скорочення терміну дії строкового трудового

договору, якщо з приводу цього сторони договору не досягли згоди;

3) у зв’язку із тим, що у зміні безстрокового трудового договору на

строковий, як правило, заінтересований саме роботодавець, пропонується

доповнити повноваження Держпраці України обов’язком проводити

перевірки роботодавців у тому разі, коли ними досить часто (більше аніж

2 рази на 3 місці) здійснюються вказані зміни трудових договорів;
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4) для забезпечення ефективності та визначеності трудової функції

необхідно: а) виключити із ст. 24 КЗпП України ч. 1 та викласти ч. 1 ст. 21

Кодексу в новій редакції, якою не лише передбачалось би укладання

трудового договору виключно у письмовій формі, але й закріплювалось

визначення поняття «трудова функція» й структурних елементів цієї функції;

б) покласти на роботодавців в тексті трудового договору обов’язок

забезпечити достатню визначеність трудової функції працівника;

5) важливою гарантією забезпечення трудових прав і законних інтересів

працівників у процесі зміни умови трудового договору про оплату праці може

виступати розширення повноважень Держпраці шляхом доповнення підп. 54-

5 Положення про Держпраці абз. 2, яким на цей орган покладався б обов’язок

проводити інспекційне відвідування підприємства, якщо по відношенню хоча

б до одного найманого працівника підприємства систематично (протягом

трьох та більше місяців) чи досить часто (протягом шести місяців хоча б

2 рази) здійснюються заходи, передбачені ч. 2 ст. 21 Закону України «Про

оплату праці»;

6) доцільно доповнити ст. 21 КЗпП України ч. 1-1, яка б передбачала,

що умова про робоче місце повинна закріплюватись у трудовому договорі в

тому разі, коли це є доцільним та/або необхідним;

7) зважаючи на очевидну недостатність правового регулювання

переміщень працівників, слід доповнити КЗпП України ст. 32-1

«Переміщення працівника», котра містила б наступне: дефініцію понять

«переміщення працівника» та «робоче місце»; загальні критерії правомірного

переміщення; критерії правомірності переміщення працівника на робоче

місце з гіршими умовами праці у порівнянні з попереднім робочим місцем;

заборону практики переміщення працівника з метою примушення його до

звільнення за власним бажанням.
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