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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Чинна Конституція України закріпила соціальну 

модель розвитку держави, основним напрямом діяльності якої є забезпечення 

прав, свобод та інтересів людини. Про пріоритетність курсу соціального 

розвитку України свідчить підписання Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом, що означає не тільки прийняття Україною зобов’язань по 

забезпеченню прав і свобод людини, а й втілення в життя європейських 

стандартів цих прав і свобод. 

Серед прав і свобод громадян України особливе місце посідає право 

людини на працю, яке, в сучасних умовах господарювання, реалізується 

різними правовими способами, але, переважно, у формі трудового договору. 

Укладаючи трудовий договір, його сторони проявляють свою свободу волі, 

яка трансформується у зміст певних трудових правовідносин, і, з 

урахуванням взаємних інтересів зазначених сторін, продовжує 

реалізовуватися в їх правових можливостях. Саме в трудовому договорі, як 

угоді, що укладається відповідно до норм трудового законодавства, свобода 

волі сторін цього договору отримує необхідний юридичний фундамент, а 

його суб’єкти - можливість задоволення свого інтересу. Тому трудовий 

договір виступає юридичною формою реалізованих можливостей сторін, які 

виявили свою волю щодо його укладення. 

Волю і свободу волі сторін трудового договору і соціально-трудових 

відносин, що виникають на його підставі, варто розглядати в комплексному 

вимірі: не тільки через економічні, а й через позаекономічні чинники, 

зокрема такі як: повага до честі та гідності людини, довіра, справедливість, 

рівність, соціальна відповідальність тощо. Цим позаекономічним чинникам 

сьогодні відведена не менш важлива роль ніж економічним. Адже 

ігнорування сторонами трудового договору і соціально-трудових відносин 

таких аксіологічних якостей як добро, істина, свобода, рівність, 

справедливість, мораль, духовність тощо веде до поступового їх 
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нівелювання, знищення, а отже, як свідчить історія, має погрозливі наслідки 

не тільки для трудового права як галузі, але й для українського суспільства в 

цілому.  

Останнім часом, у правовому регулюванні трудового договору і 

соціально-трудових відносин, що виникають на його підставі, 

спостерігається тенденція зміщення акцентів в бік звуження публічного 

правового регулювання та розширення сфери приватного правового 

регулювання. Ця тенденція, безперечно, є позитивним явищем у трудовому 

праві України, яке втілює та реалізує принцип свободи праці, свідчить про 

надання сторонам трудового договору більших правових можливостей щодо 

реалізації своїх прав і свобод. Однак, сьогодні з упевненістю можна 

стверджувати, що недостатня соціально-правова захищеність широких верств 

населення, які заробляють собі на життя своєю власною працею, і їх 

невпевненість у майбутньому збільшують залежність людини від держави, а 

отже, обумовлюють потребу у публічному правовому регулюванні їх праці 

як адекватній мірі реалізації державою своєї соціальної функції. Тому 

знаходження балансу у поєднанні приватного правового та публічного 

правового регулювання трудових відносин, як одного з факторів, що 

формують свободу волі сторін трудового договору та здійснюють вплив при 

її реалізації, представляє неабиякий інтерес для науки трудового права. 

Збалансоване вирішення цієї ситуації очікується в Україні вже з часів 

набуття незалежності, але кодифікованого акту – Трудового кодексу України, 

який би закладав збалансовані, гармонійні основи правового регулювання 

трудових відносин, і досі не прийнято.   

У вітчизняній юридичній науці спеціального дослідження проблем 

свободи волі сторін трудового договору при його укладанні, зміні та 

припиненні не провадилося. Окремі елементи цієї проблеми розглядалися в 

роботах М.Г. Александрова, С.С. Алексєєва. Н.Б. Болотіної, Л.Ю. Бугрова, 

В.С. Венедиктова, С.В. Венедіктова, С.В. Вишновецької, Й.С. Войтинського, 

В.В. Єгорова, В.В. Жернакова, Т.А. Занфірової, М.І. Іншина, Д.О. Карпенка, 
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Д.А. Керимова, І.Я. Кисельова, А.М. Лушникова, М.В. Лушникової, А.Р. 

Мацюка, В.А. Ойгензихта, Ю.П. Орловського, А.Ю. Пашерстника, О.С. 

Пашкова, П.Д. Пилипенка, С.М. Прилипка, В.І. Прокопенка, В.О. 

Процевського, О.І. Процевського, Т.В. Руських, О.В. Смирнова, В.М. 

Скобєлкіна, А.І. Ставцевої, Л.С. Таля, К.Л. Томашевського, К.П. 

Уржинського, Н.М. Хуторян, В.І. Щербіни, І.М. Якушева, О.М. Ярошенка та 

інших. Не зважаючи на те, що деякі з цих робіт виконані за часів СРСР, вони 

не втратили наукової цінності. Але зроблені в них висновки й пропозиції 

потребують переосмислення з урахуванням тих політичних та соціально-

економічних змін, які відбуваються в суспільстві протягом останнього часу. 

Зокрема, мова йде і про зміни, які відбулися у ментальності українського 

народу і визначили у якості пріоритету не тільки матеріальні, але й духовні 

цінності. Ці зміни в соціально-економічному і правовому житті української 

держави зумовлюють виникнення сучасних теоретичних й практичних 

проблем свободи волі сторін трудового договору при його укладанні, зміні та 

припиненні. Вказані проблеми мають виняткову актуальність в умовах 

розбудови громадянського суспільства і демократизації відносин у 

трудовому колективі, а тому обумовлюють необхідність здійснення 

комплексного дисертаційного дослідження, яке має своєю метою розробку 

доктринальних положень трудового права та надання пропозицій по 

вдосконаленню норм чинного трудового законодавства. 

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

Дисертаційне дослідження за темою «Правові проблеми свободи волі сторін 

при укладанні, зміні та припиненні трудового договору» здійснено 

відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на період до 

2020 року, встановлених Законом України Про пріоритетні напрями розвитку 

науки і техніки від 11.07.2001 р., Комплексної цільової програми 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди «Проблеми удосконалення юридичних гарантій реалізації 

трудових та соціальних прав в умовах ринкової економіки на 2006 – 2010 
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роки» (номер державної реєстрації 0186.0.07.864). Тема роботи узгоджується 

з темою наукових досліджень кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Гармонізація 

законодавства про працю за європейськими стандартами» на 2011–2015 рр. 

(номер державної реєстрації 0111U006436). Тема дисертації «Правові 

проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового 

договору» затверджена Вченою радою Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 21. 12. 2007 р. (протокол 

№5 ). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб на основі вивчення наукових праць із теорії права та науки трудового 

права, міжнародних актів, нормативно-правових актів України та судової 

практики визначити правові проблеми свободи волі сторін трудового 

договору при його укладанні, зміні та припиненні, охарактеризувати їх, а 

також сформулювати конкретні наукові рекомендації з удосконалення норм 

чинного законодавства, правотворчої та правозастосовної діяльності, які б 

сприяли вирішенню цих проблем та посилили охорону та захист соціально-

трудових прав сторін трудового договору. 

Для досягнення означеної мети у процесі дослідження було поставлено 

наступні задачі: 

- розкрити поняття «воля» як філософсько-правову категорію;   

- визначити ґенезу формування наукових поглядів на волю; 

- розкрити визначення свободи волі як філософсько-правової категорії у 

нормативно-аксіологічному аспекті;   

- розглянути ґенезу формування наукових поглядів на свободу волі; 

- проаналізувати взаємозв’язок волі, свободи волі та права на працю; 

- висвітлити становлення та розвиток визначення права на працю, його 

природу та сутність з позиції впливу на них волі людини, яка володіє 

здатністю до праці; 
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- встановити ключовий елемент визначення права на працю як права, яке 

уособлює свободу волі людини; 

- охарактеризувати трудовий договір як правову форму об’єднання і 

юридичного закріплення волі його сторін; 

- визначити зміст трудового договору та проблеми реалізації свободи 

волі сторін при визначенні безпосередніх умов трудового договору; 

- розкрити теоретичні та практичні закономірності визначення змісту 

трудового договору та його трансформації у зміст трудових 

правовідносин; 

- визначити динаміку та фактори, які впливають на стабільність і 

розвиток трудового договору; 

- розглянути принципи трудового права як витоки свободи волі сторін 

трудового договору при його зміні; 

- визначити правові можливості сторін трудового договору при його 

зміні; 

- сформулювати науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 

правового регулювання можливостей сторін при укладанні, зміні та 

припиненні трудового договору з урахуванням висновків, отриманих у 

результаті дисертаційного дослідження. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають при 

укладанні, зміні та припиненні трудового договору.  

Предметом дослідження є правові проблеми свободи волі сторін 

трудового договору при його укладанні, зміні та припиненні.  

Методи дослідження. Відповідно до мети і задач дослідження в роботі 

використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів 

наукового пізнання. Діалектичний метод наукового пізнання покладено в 

основу дослідження: його використано при розгляді проблем правового 

регулювання можливостей сторін при укладанні, зміні та припиненні 

трудового договору в їх розвитку та взаємозв’язку (РОЗДІЛИ 1 - 4). 

Історичний метод наукового пізнання використано для розкриття ґенези 
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наукової думки щодо проблем волі, її свободи; для розкриття становлення та 

розвитку правового регулювання права на працю (підрозділи 1.1. - 1.3.). За 

допомогою нормативно-порівняльного методу розглянуто досвід 

нормативно-правового регулювання права на працю, трудового договору на 

міжнародному рівні, за кордоном і в Україні (підрозділи 1.3., 2.1. - 2.4., 3.2.). 

Структурно-функціональний метод використано при визначенні юридичної 

сутності права на працю та характеристиці юридичних державних гарантій 

його реалізації (підрозділ 1.3.). Формально-логічний – при тлумаченні 

юридичних норм, що регулюють реалізацію права на працю та правові 

можливості сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору 

(підрозділи 1.3., 2.1. - 2.4., 3.1. - 3.2., РОЗДІЛ 4); дедукції – при встановленні 

особливостей реалізації права на працю окремих категорій працівників 

(РОЗДІЛ 4); індукції – при формулюванні поняття «обов’язкові умови 

трудового договору», «додаткові умови трудового договору», «припинення 

трудового договору», «розірвання трудового договору», «звільнення з 

роботи» і встановленні простору свободи волі сторін трудового договору при 

укладанні, зміні та припиненні трудового договору (РОЗДІЛИ 1 - 4). 

Теоретичною основою дослідження є наукові праці вказаних раніше 

авторів. Крім наукових праць з трудового права у роботі також використано 

дослідження науковців у сфері теорії держави та права, конституційного, 

цивільного, кримінального права та інших галузей права, філософії, 

психології, педагогіки та соціології. 

Нормативною основою роботи є Конституція України, міжнародні 

правові акти у сфері праці, закони та підзаконні нормативно-правові акти 

України. 

Емпіричну базу дослідження становлять матеріали практичного 

характеру, зокрема рішення Європейського суду з прав людини, Рішення 

Конституційного Суду України, Постанови Пленуму Верховного Суду 

України щодо укладання, зміни та припинення трудового договору. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на 

основі чинного законодавства та наукової юридичної літератури, здійснено 

перше у вітчизняній правовій науці комплексне наукове дослідження 

теоретичних і практичних правових проблем свободи волі сторін трудового 

договору при його укладанні, зміні та припиненні. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень та висновків, запропонованих особисто дисертантом. 

Основні з них такі:  

уперше:  

- воля і свобода волі сторін трудового договору та соціально-трудових 

відносин, що виникають на його підставі, розглядаються в 

комплексному вимірі через економічні та позаекономічні чинники, 

зокрема такі як: повага до честі та гідності людини, довіра, рівність, 

справедливість, соціальна відповідальність тощо;  

- обґрунтовано, що воля людини є джерелом (витоком) характеристики 

трудового договору як динамічної правової форми права на працю. 

Саме воля є тією домінантою, яка зумовлює можливості його сторін 

щодо виникнення, зміни та припинення трудового договору;  

- обґрунтовано, що свобода волі обумовлює можливості сторін 

трудового договору, в межах яких вони реалізують свою волю шляхом 

формування змісту як самого договору, так і майбутніх соціально-

трудових відносин;  

- трудовий договір розглядається як юридична форма реалізованих 

правових можливостей сторін, які виявили свою волю;  

- доведено, що воля та її свобода є квінтесенцією природи трудового 

договору, а природа трудового договору є ключем до відкриття 

простору взаємних зобов’язань сторін; 

- сформульовано висновок, що норми позитивного права можна 

охарактеризувати як регулятор суспільних відносин, який: визнає 

свободу волі людини щодо своєї здатності до праці; закріплює 
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можливості для прояву свободи волі у сфері праці; спонукає 

особистість оптимально й ефективно реалізовувати свою здатність до 

праці;  

- доводиться необхідність розподілу обов’язкових умов трудового 

договору (з огляду на їх первинність чи вторинність) на первинні 

(базисні): (місце роботи, трудова функція, оплата праці) та вторинні: 

(умови оплати праці; режим праці та відпочинку, якщо він 

відрізняється від загальних правил, встановлених у даного 

роботодавця;  охорона праці); 

- встановлено співвідношення понять «воля», «свобода волі», «право».  

Якщо воля – це рушійна сила прагнення, бажання, то свобода волі – це 

можливість прояву волі, а отже можливість втілення, реалізації 

бажання. Відповідно, у правовій реальності свобода волі означає 

правові можливості того чи іншого суб’єкта щодо реалізації певних 

прав. Право ж надає умови для прояву свободи волі; воно оформлює 

свободу волі, надає простір для її втілення та проявлення зовні; 

- сформульовано, що у змісті трудового договору найяскравіше 

втілилася філософія принципу єдності та боротьби протилежностей, а 

також приватного та публічного способів правового регулювання, що 

не тільки віддзеркалює специфіку цього договору, а й підкреслює 

свободу волі його сторін щодо визначення умов угоди; 

- визначено призначення безпосередніх умов трудового договору 

(обов’язкових та факультативних) з точки зору вольового критерію 

формування сторонами змісту трудового договору. Обов’язкові умови 

дозволяють ідентифікувати договір як трудовий та відмежувати його 

від інших договорів, пов’язаних із працею, а отже, гарантувати 

сторонам охорону та захист від порушення їх прав. Додаткові умови 

трудового договору, у більшому ступеню, втілюють волю конкретного 

суб’єкта щодо важливих, а іноді навіть екзистенціальних, 

індивідуальних питань; 
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- сформульовано, що простір свободи волі сторін при визначенні 

обов’язкових умов трудового договору окреслюється державою з 

метою встановлення юридичних гарантій реалізації права на працю; 

- сформульовано положення, що витоками свободи волі сторін 

трудового договору при його зміні є принципи трудового права, а в 

основі забезпечення свободи волі сторін трудового договору при зміні 

його умов лежить фундаментальний принцип трудового права – 

принцип свободи праці. Саме цей принцип об’єктивно обумовлює 

свободу волі сторін трудового договору щодо визначення їх правових 

можливостей у подальшій долі цієї угоди. Тому, фактично, принцип 

свободи праці є основним стрижнем правового регулювання зміни 

трудового договору; 

- сформульовано положення, що працівник має більше простору свободи 

волі при зміні трудового договору – адже законодавство про працю не 

встановлює ніяких обмежень щодо його ініціативи у реалізації 

можливостей. Тут у повній мірі панує принцип свободи праці. Однак, 

якщо ініціатором зміни трудового договору виступає роботодавець, то 

свобода його волі обмежується правовими приписами норм чинного 

трудового законодавства, які, забезпечуючи охорону прав і інтересів 

працівника, виступають юридичними гарантіями цих прав та інтересів; 

- сформульовано виключення із загального правила щодо визначення 

прояву свободи волі сторін трудового договору при його зміні, в яких 

воля працівника зазнає законно допустимих обмежень. Мова йде про 

різні надзвичайні обставини, які ставлять або можуть поставити під 

загрозу життя та нормальні життєві обставини населення і усунення 

яких повинно відбутися для того, щоб не допустити погрозливих 

наслідків. Не дивлячись на те, що воля працівника в цих обставинах, як 

раз, і може зазнавати допустимих утисків, така робота, примусовою не 

вважається, бо мова йде про дотримання більш значущих прав людини 

– права на життя, здоров’я та безпечні умови існування; 
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- обґрунтовано, що для роботодавця є обов’язком припинити 

використання праці працівника на роботі, яка за медичним висновком 

негативно відбивається на його здоров’ї. Воля працівника тут має 

пасивне значення, бо мова йде про стан його здоров’я. Воля працівника 

має активне значення щодо праці на новій роботі, яку запропонував 

роботодавець: працівник може або погодитися або від неї відмовитися, 

з подальшим звільненням за виявленою невідповідністю працівника 

займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, який 

перешкоджає продовженню даної роботи. Отже, переведення 

працівника на легшу роботу, яке здійснюється на підставі медичного 

висновку, може бути не тільки наслідком його ініціювання 

працівником, але й роботодавцем; 

- сформульовано, що у випадку розірвання строкового трудового 

договору з ініціативи працівника його свобода волі має дещо 

обмежений простір у реалізації права на працю у порівнянні із 

безстроковим. Це обмеження на реалізацію свого природного права на 

працю обумовлено волевиявленням працівника, зробленим ним ще на 

етапі укладення трудового договору, у вигляді внесення до змісту 

останнього умови про строк. Отже, виявити тепер свою волю на 

розірвання трудового договору до закінчення строку, обумовленого 

договором, він може тільки у тих випадках, коли виявляться обставини, 

які унеможливлюють виконання роботи за цим договором; 

- визначено, що прояв свободи волі працівника у випадку розірвання 

трудового договору за ініціативою роботодавця виключено. 

Своєрідною компенсацією за цей факт слід вважати детальне 

врегулювання законами підстав і порядку розірвання трудового 

договору у цих випадках, що виступають юридичними гарантіями 

забезпечення права людини на працю;  

удосконалено:  
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- визначення волі у правовій науці, під якою розуміється рушійна сила 

прагнення, бажання якогось результату, яка дозволяє сформулювати це 

бажання, напрям його реалізації, визначити кінцеву мету та зумовити 

відповідну свідому дію на досягнення результату; 

- бачення значення трудового договору як угоди, в якій переплелися волі 

та волевиявлення його сторін; на підставі цього обґрунтовується 

спроможність трудового договору бути регулятором трудових 

відносин, формою реалізації права на працю, демократичним 

інститутом трудового права, юридичним фактом виникнення трудових 

правовідносин, юридичною формою реалізованих правових 

можливостей сторін, які виявили свою волю; 

- розуміння трудового договору як угоди, де воля кожної зі сторін 

потенційного трудового договору повинна скеровуватися не тільки на 

одне й те саме питання, але й повинна вирішувати це питання у спосіб, 

який є прийнятним для обох сторін договору;  

- характеристику застосування додаткової умови трудового договору, 

якою виступає обов’язок працівника щодо нерозголошення державної 

або комерційної таємниці. Така умова може бути включена до змісту 

трудового договору, а її порушення може бути визначено трудовим 

законодавством у якості спеціальної підстави розірвання трудового 

договору за ініціативою роботодавця. Разом з тим, порушення 

обов’язку працівника щодо нерозголошення державної або комерційної 

таємниці є дисциплінарним проступком і за його скоєння працівника 

може бути притягнено лише до дисциплінарної відповідальності. 

Матеріальну відповідальність не може бути застосовано; 

- бачення угоди сторін як підстави для припинення трудового договору. 

Дисертант вважає її найбільш вдалою конструкцією для припинення 

взаємодії сторін у трудовій сфері. З огляду на початок цієї взаємодії, 

який було покладено також угодою, що стала основою трудового 

договору, логічно, що і припинення має відбуватися за угодою. Це 
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найбільш цивілізований, правильний з точки зору чистоти конструкції 

трудового договору як угоди, шлях. Адже в ідеалі сторони 

погоджуються припинити відносини без взаємних претензій і спорів; 

- співвідношення підстави і порядку припинення трудового договору. 

Визначено, що у трудовому законодавстві підстава і порядок 

розірвання трудового договору є не тільки взаємопов’язаними, але й, у 

однаковій мірі, значущими для охорони та захисту права на працю, 

категоріями, які, так би мовити, «освітлені» охоронною функцією 

трудового права. Якщо підстава  припинення трудового договору 

формулює те, чим право переконливо обґрунтовує цей факт, то 

порядок деталізує реалізацію цього права. Такий розподіл охороняє 

права сторін трудового договору від порушення і забезпечує їх 

належну реалізацію;  

- бачення прояву свободи волі роботодавця при розірванні трудового 

договору за своєю ініціативою. Так, розірвання трудового договору – 

це право роботодавця і, при наявності законних підстав для розірвання 

трудового договору, він сам вирішує чи розірвати договір, чи залишити 

працівника працювати. Ніхто не має права вторгатися у його вольову 

сферу. Воля роботодавця щодо розірвання трудового договору може 

зазнати впливу лише тоді, коли своїми діями він порушить норми 

закону і застосує розірвання трудового договору всупереч йому, про 

що свідчить припис ст.235 КЗпП України. 

дістали подальшого розвитку: 

- обґрунтування категорії волі як відправної точки, як ключового 

моменту спроможності розуміння будь-якого питання у праві; 

- визначення волі як елементу психічної діяльності людини, який 

виступає рушійною силою будь-якої свідомої дії. Саме воля є 

практичним реалізатором потреби, інтересу, мети, установки; 

- обґрунтування свободи волі людини у праві як можливостей суб’єкта, 

які визначаються на підставі та у межах законодавства;  
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- визначення юридичної сутності права на працю у якості суб’єктивного 

права громадянина; 

- обґрунтування розмежування понять «праця» і «робота»; 

- розуміння конструкції визначення поняття права на працю в 

Конституції України та у міжнародних джерелах через ключовий 

елемент, яким виступає свобода волі людини; 

- точка зору про необхідність у сучасних умовах правового регулювання 

трудових відносин реалізації механізмів трудового права, які 

розкривають та реалізують його дуальну природу, цивілізаційне 

значення та рухому рівновагу публічно-приватних інтересів; 

- точка зору, що зміст трудового договору трансформується у зміст 

трудових правовідносин, однак, останній повністю ним не 

вичерпується. Крім нього у зміст трудових правовідносин входить 

потенційна динамічна складова, закладена законодавством про працю у 

якості правових можливостей сторін трудових правовідносин щодо їх 

прав та обов’язків, яка полягає у адекватних відповідних діях сторін на 

розвиток науки та техніки; 

- точка зору, що трудове право суттєво відрізняється від цивільного, має 

власну природу та інститути і не має і навіть гіпотетично не може мати 

підстав для запозичення чужих, таких, що суперечать власній природі, 

конструкцій. І тому положення щодо неукладення, недійсності чи 

анулювання трудового договору у цьому контексті вбачаються досить 

штучними. З огляду на це, у трудовому праві замість визнання 

трудового договору неукладеним, недійсним чи анульованим більш 

прийнятним (і необхідним для закріплення у майбутньому Трудовому 

кодексі України) є визначення конкретних підстав для припинення 

трудових відносин;   

- точка зору, що усі права та обов’язки, які встановлюються трудовим 

договором, а також законодавством, актами соціального діалогу, 

локальними актами, що регулюють виконання роботи, визначеної цим 
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договором, є умовами трудового договору. Вони знаходяться у межах 

вольового простору його сторін, бо залежать від їх волі, яка 

виявляється відповідно до чинного законодавства при укладенні 

трудового договору. Однак, якщо воля щодо умов, про які 

безпосередньо домовляються сторони, виявляється прямо – 

безпосередньо, то щодо інших умов, які передбачаються чинним 

законодавством, актами соціального діалогу, локальними актами – 

опосередковано – через домовленість виконання роботи, обумовлену 

сторонами у трудовому договорі; 

- положення, що у правовому регулюванні праці в Україні ніякого 

пріоритету прав працівника над правами роботодавця чи навпаки не 

існує. Зміст норм чинного трудового законодавства встановлює 

об’єктивні, юридично однаково рівні, приписи для обох сторін 

трудового договору, існування яких продиктовано системними 

зв’язками явищ та категорій, які охоплюються предметом трудового 

права, а також їх витоками; 

- положення, що заборона роботодавцеві в односторонньому порядку 

змінювати трудовий договір, укладений з працівником, є загальним 

правилом, яке відображує принцип стабільності трудових відносин, і, 

відповідно до якого, зміна умов трудового договору, визначених 

сторонами, допускається тільки за згодою сторін; 

- твердження, що зміна трудового договору є тією дією, яка уособлює 

використання сторонами трудового договору можливостей, закладених 

у праві;  

- точка зору, що різновиди зміни трудового договору є поняттями досить 

умовними. Межі цих понять можуть суттєво рухатися, а зміст, і, 

відповідно, порядок зміни – змінюватися. У одному випадку одна й та 

сама зміна трудового договору може бути зміною істотних умов праці, 

а у іншому – переведенням; у одному випадку може мати місце 

переміщення, а у іншому це буде переведенням; 
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- позиція, що категорії волі та волевиявлення було покладено в основу 

термінологічного розмежування понять, які застосовуються для 

визначення закінчення трудового договору та відносин, які з нього 

витікають. У трудовому праві цей випадок характеризують три 

поняття: припинення, розірвання та звільнення; 

- точка зору, що воля та волевиявлення є критеріями, за якими можна 

класифікувати підстави припинення трудового договору на 

припинення трудового договору за угодою сторін, розірвання 

трудового договору за ініціативою працівника, розірвання трудового 

договору за ініціативою роботодавця, розірвання трудового договору за 

ініціативою третіх осіб та припинення трудового договору внаслідок 

подій; 

- положення, що на етапі припинення безстрокового трудового договору 

за власною ініціативою працівника, свобода його волі існує у межах 

правового простору, який визначається нормами трудового 

законодавства і ґрунтується, головним чином, на ст. 38 КЗпП України. 

Підставою за ст. 38 КЗпП виступає виключно власне бажання 

працівника на припинення трудового договору, яке не залежить від 

будь-кого і формулюється вільно. І саме воно є відправною точкою, яка 

дозволяє визначити вектор побудови ланцюга волевиявлення у 

припиненні безстрокового трудового договору за власним бажанням 

працівника. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

застосування теоретичних висновків, пропозицій і рекомендацій, 

розроблених у дисертаційному дослідженні: 

- у процесі нормотворчої діяльності компетентних органів під час 

реформування і кодифікації трудового законодавства, зокрема, у 

майбутньому Трудовому кодексі України; 

-  у практичній діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, а також під час розгляду трудових спорів;  
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- у науково-дослідницькій роботі – в якості підґрунтя для подальших 

досліджень теоретичних і практичних проблем та перспектив розвитку 

трудового права; 

-  у навчальному процесі в закладах освіти, а саме: при читанні лекцій, 

при проведенні семінарських і практичних занять за навчальними 

дисциплінами «Трудове право», «Міжнародне і порівняльне трудове право», 

при підготовці наукової, навчальної, довідкової та методичної літератури та у 

науково-дослідницькій роботі студентів; 

- у право-виховній сфері – для підвищення рівня правової культури 

суб’єктів трудового права. 

Особистий внесок дисертанта. Дисертаційне дослідження виконано 

здобувачем самостійно, з використанням останніх досягнень теорії права та 

трудового права, всі сформульовані в ньому положення та висновки 

обґрунтовано на підставі особистих досліджень автора. У співавторстві 

опубліковано: Трудове право: методичні рекомендації [за вимогами 

кредитно-модульної системи] для студентів юридичного факультету [Текст] / 

О.І. Процевський, В.О. Процевський, О.О. Коваленко, Р.І. Шабанов. – Х.: 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – 2007. - 137 с. (дисертантом підготовлено 

вступ, списки літератури до тем за робочим планом, методичні вказівки до 

опрацювання тем, питання до модульних контролів, контрольні питання, 

питання до самостійної роботи, теми наукових доповідей, дипломних робіт, 

задачі до тем 1, 13, 15 (3,5 д. а.)); Методичні рекомендації з дисципліни 

«Трудове право» за вимогами кредитно-модульної системи навчання [Текст] 

/ О.І. Процевський, В.О. Процевський, О.О. Коваленко, Р.І. Шабанов. – Х.: 

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – 2011. - 152 с. (дисертантом підготовлено вступ, 

списки літератури до тем за робочим планом, методичні вказівки до 

опрацювання тем, питання до модульних контролів, контрольні питання, 

питання до самостійної роботи, теми наукових доповідей, дипломних робіт, 

задачі до тем 1, 2, 5, 8, 9 13, 15 (4,5 д. а.).  
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У дисертаційному дослідженні ідеї та розробки, які належать 

співавторам, не використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження обговорено на кафедрі цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Основні положення 

дисертації доповідалися автором на Міжнародній науково-практичній 

конференції «Современные тенденции в развитии трудового права и права 

социального обеспечения» (м. Москва, 18-20 січня 2007 р.), VI Міжнародній 

науково-теоретичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Соціально-економічні, політичні, культурні оцінки і прогнози на рубежі 

двох тисячоліть» (м. Тернопіль, 16 квітня 2008 р.), Науково-практичній 

конференції «Трудове право України: сучасний стан та перспективи», 

(Сімферополь, 22-24 травня 2008 р.),  Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та 

соціальне забезпечення» (м. Харків, 22 - 23 квітня 2009 р.), II Міжнародній 

науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні проблеми 

реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення» (м. Харків, 

8 - 9 жовтня 2010 р.), III Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального 

забезпечення» (м. Харків, 7 - 8 жовтня 2011 р.), VII Міжнародній науковій 

Internet- конференції студентів та молодих вчених «Від громадянського 

суспільства до правової держави» (27 квітня 2012 р.), IV Міжнародній 

науково-практичній конференції «Розвиток законодавства про працю і 

соціальне забезпечення: здобутки і проблеми» (м. Харків, 5 - 6 жовтня 2012 

р.), IX Міжнародній науково-практичній конференції «Пути реализации в 

России достойного труда и достойного социального обеспечения» (м. 

Москва, 29 травня - 1 червня 2013 р.), V Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми трудового права» (м. Харків, 27-28 

вересня 2013 р.), Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції 
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«Міжнародне право розвитку: сучасні тенденції та перспективи» ( м. Одеса, 

17 червня 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження викладено дисертантом у 40 (сорока) наукових роботах. Серед 

них: 1 (одна) монографія; 24 (двадцять чотири) – це публікації у наукових 

(зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, серед 

яких: 4 (чотири) публікації у виданнях іноземних держав, 20 (двадцять) – 

наукових статей, що визнані Вищою атестаційною комісією України 

фаховими для правознавства; 10 (десять) публікацій є результатами наукових 

доповідей, зроблених дисертантом на конференціях та 5 (п’ять) інших 

публікацій.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з переліку 

умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, які містять одинадцять 

підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації становить 447 сторінок, із них основного тексту – 397 сторінок. 

Список використаних джерел складається із 360 найменувань і займає 50 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1  

Теоретичні засади свободи волі сторін трудового договору при 

реалізації права на працю 

 

1.1 . Воля як філософсько-правова категорія 

 

Норми права, встановлюючи взірець поводження, впливають на волю 

та свідомість людини. Саме завдяки цьому і відбувається регулювання 

поведінки людини, а отже і відносин, що при цьому виникають. Водночас, це 

означає, що у праві нема такого питання, яке б, так чи інакше, не торкалося 

проблем волі людини. Тобто категорія волі є відправною точкою, ключовим 

моментом спроможності  розуміння будь-якого питання у праві.  

За визначенням Юридичної енциклопедії воля належить до 

універсальних наукових понять [354, с. 516]. Поняття «воля» є предметом 

безпосередньої чи опосередкованої уваги різноманітних наук: філософії, 

психології, педагогіки, права, релігієзнавства, соціології, та інших. 

Видається, це можна пояснити, насамперед, спільністю цих наук – адже вони 

є суспільними, отже, у той чи інший спосіб, мають справу з визначенням 

місця людини у Всесвіті та реалізацією її можливостей. Вочевидь, така 

різноманітність та багатогранність волі як об’єкта дослідження зумовлює  

феноменальність цього поняття.  

Дотепер, ні в одній науковій галузі не міститься єдиного визначення 

поняття волі (і саме це, до речі, обґрунтовує науковий підхід у визначенні 

волі як феномену). Більш того, за твердженням Вільної енциклопедії 

Вікіпедії надати точне визначення такому фундаментальному терміну майже 

неможливо [47].  

Аналізуючи сучасний стан досліджень проблем волі, ми знаходимо 

різноманіття підходів до її визначення, розуміння її природи та змісту. 

Кожний підхід несе на собі відбиток часу адже уособлює уявлення 

тогочасного світу та пошук вирішення актуальних тогочасних проблем.  
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Воля – продукт історичного розвитку і будь-який вольовий процес 

спочатку процес соціальний, колективний, інтерпсихологічний. Це, з одного 

боку, дозволяє розглядати волю як системний об’єкт, що розвивається, а, з 

іншої – шанувати результати тих досліджень з приводу сутності волі, які 

складалися раніше і до яких необхідно повертатися знову і знову при 

переході на новий рівень феноменологічних уявлень про волю [153, с. 16-17]. 

Хоча предметом безпосередньої уваги даної дисертації є свобода волі 

сторін трудового договору, обійти проблему визначення волі як такої, 

вважаю, неможливо. Адже для того щоб встановити та дослідити правові 

можливості сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору, 

які, власне, і характеризують свободу волі сторін трудового договору, 

необхідне починати з витоків цього питання. Тобто треба зрозуміти що саме 

представляє собою воля. І тому воля у даній роботі досліджується як 

філософсько-правова категорія стосовно трудового договору та правових 

можливостей його сторін. При цьому, слід відмітити, що така постановка 

питання і, відповідно, обрання такого напряму дослідження, у науці 

трудового права робиться вперше.  

Хочу акцентувати увагу на тому, що воля нас цікавить настільки, 

наскільки дозволяє дослідити її як силу, яка впливає на виникнення бажання 

реалізувати свою природну унікальну здатність – здатність до праці у певних 

суб’єктів – сторін трудового договору. Тому за мету не ставиться 

встановлення та дослідження детальної історичної періодизації поглядів на 

волю (тим більше, що: по-перше, це і не є можливим у межах одного 

підрозділу, адже це є предметом окремих дисертацій та монографій у 

філософії, та й, якщо ознайомитися з працями будь-якого філософа, то можна 

віднайти у них питання волі; по-друге, тому що історична періодизація 

виникнення та становлення поглядів на проблеми волі вже досліджена і 

ґрунтовно описана у спеціальній науковій літературі [153; 200; 305]).  

Для виконання поставлених завдань зупинимося на поглядах тих 

вчених, які першими звернулися до проблем волі людини, відокремили волю 
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у самостійну категорію чи зумовили переворот у системі філософських 

поглядів на проблеми волі, розробивши ґрунтовні теоретичні основи у 

визначеній сфері. 

Для того, щоб розглянути волю в юридичній площині, у пригоді 

стануть дослідження тих сфер знання, для яких воля є предметом 

безпосередньої уваги: філософії, як особливої форми пізнання світу; 

психології та педагогіки, як наук, увага яких скерована на людину, її якості, 

процеси їх формування та пізнання. Використання здобутків цих наук 

дозволить відтворити цілісну систему поглядів на визначення та сутність 

волі, що, в свою чергу, зумовить комплексність та ґрунтовність даного 

дослідження.  

Пальму першості у дослідженні волі має філософія. Проблеми волі 

розглядалися філософами у тісному зв’язку з проблемами свободи. І це 

зрозуміло, адже за логікою речей, якщо людину турбували проблеми 

визначення первинності буття, то закономірним продовженням цього було 

визначення детермінації даного явища та меж, у яких воно може існувати. І 

тому філософами, які першими завжди звертали свою увагу на будь-які 

питання, здійснялися спроби встановити першооснову буття, визначити силу, 

яка має вплив на світ, на людину, а також відповісти на питання: наскільки є 

вільною поведінка людини; чи має людина свободу вибору?  

Філософія, як відомо, є особливою формою пізнання світу, яка 

випрацьовує систему знань про фундаментальні принципи та основи 

людського буття, про найбільш загальні сутнісні характеристики людського 

ставлення до природи, суспільства та духовного життя у всіх його основних 

проявах [195, с. 1083].  

Інакше кажучи, філософія надає ключ до розуміння явищ світу та 

відкриває просторові межі для наукового пошуку. У питанні з’ясування що 

представляє собою воля, слід підкреслити, що у сучасній філософії існують 

різні її визначення. Вважаю, що це є показним, адже, якщо ця наука має різні 
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підходи до розуміння того чи іншого поняття, це дозволяє стверджувати про 

його надзвичайну складність.  

У філософському розумінні волю розглядають як силу, обумовлену 

зовні через фізичні, психологічні, соціальні причини, і, навіть, через боже 

визначення [47]. Існує навіть окрема течія у філософії та психології, яка має 

назву «волюнтаризм» (лат. Voluntas – воля). Ця течія центрована навкруги 

поняття волі, феномен якої розуміється у якості найвищого принципу буття 

[195, с. 184.]. Тобто воля – це першооснова і творець дійсності, основний 

фактор у психічному житті людини всупереч розуму; внутрішня, раніш 

закладена сила, яка є початковою, первинною засадою усього світового 

процесу. Представниками цієї течії є Августин Аврелій [2], [23] А. 

Шопенгауер [349], [350], Ф. Ніцше [194] та інші. 

Однак, витоки дослідження проблем волі у філософії слід починати з 

часів, коли тільки-но зароджувалися уявлення про особистість. Як 

зазначається у спеціальній науковій літературі, «вольова» проблематика 

почала оформлюватися у межах проблеми свободи волі (для даної роботи ця 

обставина є знаковою, адже вона свідчить про правильність обраного шляху 

дослідження проблем свободи волі і його початок саме із проблем волі як 

такої). Спочатку вона не мала чітких онтологічних конотацій, замикаючись 

на сферах етики, гносеології, психології. Поняття волі не одразу отримало 

нормативний термінологічний еквівалент (тому грекам деколи відмовляли у 

будь-якому уявленні про волю) [12].  Традиційно, постановку проблеми 

свободи волі у її повному обсязі у науковій літературі прийнято пов’язувати з 

початком християнської епохи. Однак, як зазначає дослідниця проблем 

свободи волі В. І. Овдієнко, підтримуючи позицію іншого дослідника - О. А. 

Столярова, -  це омана. Адже світосприйняття християнського середньовіччя, 

не дивлячись на різку відмінність своїх головних інституцій від попередніх 

язичницьких ідей, виникло не на порожньому місці [200, с. 2 - 3]. І вже у 

епоху античності філософи розмірковували над проблемами особистості, а, 

отже проблемами волі.  
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Антична філософія (спочатку грецька, а потім і римська) охоплює 

період безпосереднього існування з VII –V століть до нашої ери по V -  VI 

століття нашої ери. Рання грецька філософія тісно пов’язана з міфологією, 

чуттєвими образами та метафоричним поясненням. Для давніх греків світ – 

це велике скупчення різних природних і суспільних сил  і процесів. Як жити  

у такому світі? Хто керує ним? Як погодити власні можливості з верховними  

силами, недоступним для людського впливу Космосом? Буття асоціювалося 

із безліччю стихій, що постійно змінювалося, а свідомість – з обмеженою 

кількістю занять, що заперечувала стихії у непорушному і постійному 

вигляді. Тому пошук стійкої першооснови – головна мета давніх філософів 

[332, с. 97]. Отже, виникнення питання про волю, як бачимо, пов’язано з 

цікавістю людини до того, що є рушійною силою буття. 

У античній традиції воля виступає як відносно самостійна свобода 

розуму. У цій традиції акцент робиться не на розрив між волею і розумом, а 

на їх зв'язок [337, с. 98]. Антична людина вважала себе частиною космосу. 

Уявлення про Божественну волю, про Бога як особистість (на відміну від 

Середньовіччя) у античних космічних моделях відсутнє, а отже причина 

внутрішньо космічного життя і буття самого космосу безособова. Саме 

безособова природна стихія, яка за своєю сутністю і є доля, і впорядковує 

життя усього космосу. Одним із втілень цього космічного життя є людина, 

природа якої, живе за тими ж законами, що і природа самого космосу, - тобто 

вона підкорена стихійному і незбагненому принципу. Антична людина у 

якості останньої причини своїх вчинків завжди бачить переважання розумної 

чи нерозумної природи, тобто схильності, що закладена природою, до 

доброго, високого, або, зіпсованості, порочності. Тобто у античному 

розумінні людина така тому, що такою її зробила доля [200, с. 3 - 7]. 

Проблеми волі можна віднайти у вченні Сократа. Його вчення 

знаменує поворот у філософії від розгляду природи і світу до розгляду 

людини [47; 195, c. 951 - 952] і відрізняється своєю оригінальністю. Відомо, 

що Сократ не записував свої думки, вважаючи, що це послаблює пам'ять. 
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Багато висловлювань, що традиційно приписується історичному Сократу, 

характеризуються як «парадоксальні», тому що, з логічної точки зору, 

начебто, суперечать здоровому глузду. Один з його відомих парадоксів 

звучить як: «Ніхто не робить зла за власною волею» [47].  Тобто,  можна 

зробити висновок, що, якоюсь мірою, у вченні Сократа зачіпалися 

детермінанти поведінки людини, і такими детермінантами були сили, що 

знаходилися за межами людської особистості.  

Все, що відомо про Сократа – відомо від його учнів, одним з яких був 

Платон. Як доводять дослідники античної філософії О. А. Столяров, І. З. 

Цехмістро, у Платона «вольове» вперше стає особливим предметом рефлексії 

і розуміється як синтез розумної оцінки та прагнення (причому останнє 

виділяється в окрему здатність душі). Гіпертрофування моменту розумного 

рішення ставить знання над прагненням, але «еротичний» компонент 

цілепокладання присутній віднині у будь-якій теорії воління [12], [332, с. 109 

- 112]. 

Власне, Платон говорив, що людська душа складається з таких частин, 

як розумова, гнівна і хтива. Саме гнівна душа, що переважає над іншими 

частинами в людини, яка належить до спільноти воїнів, є уособленням волі. 

Вона забезпечує ефективність дій воїна, який зобов’язаний виконувати 

накази в складних умовах зовнішньої протидії. Така воля є свідомою 

духовною силою, яка слугує ствердженню розумових цілей [217, с. 125 - 135, 

с. 199]. 

Окреме місце займає проблема волі у вченні учня Платона – 

Аристотеля. Аристотель також розглядав волю як специфічну здатність душі 

[14]. Розділяючи душу на три частини, перша з яких пов’язана з діяльністю 

харчування та росту, друга – з відчуттям та, пов’язаними з ним, рухами і 

третя - з мисленням, Аристотель виділив волю серед здібностей душі, що 

чуттєво сприймає, як один із видів більш загальної та фундаментальної 

здатності «прагнення» [14, Кн. 2, гл. 3, 414 b2]. При цьому він пов’язував 

волю з діяльністю розумної частини душі, протиставляючи волю як вищу 
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форму прагнення нижчим – бажанню і пристрасті, що притаманні також і 

нерозумним тваринам. Воля – це єдиний вид прагнення, який зароджується у 

розумній частині душі і представляє собою синтез розуму та прагнення. 

Предмет прагнення у акті воління усвідомлюється як мета [14, Кн. 3, гл. 9, 

432 b, 433 a].  

Аристотель оформив класичну традицію термінологічно, окресливши 

змістовну сферу «вольової» лексики («воля», «вибір», «рішення», «довільне», 

«мета» і т.д.). Теорія Аристотеля і змістовно, і термінологічно майже не 

зазнала змін у елліністичну епоху. Лише ранні стоїки, говорячи про 

прагнення розуму, ототожнили розумно-оформлене прагнення, протилежне 

пристрасті, з судженням [12].   

Неоплатонізм, не запропонувавши принципових нововведень у 

вольовій тематиці, перемістив її у сферу онтології [12]. Проблемам волі 

присвячено трактат Плотіна «Про волю та свободу Єдиного». Волю він 

розуміє як специфічну здатність розуму, що проявляє себе до будь-якої дії. 

Він визначає волю як мислення і вказує, що вона має два основних виміри – 

енергійно-онтологічний та еротичний [218,с. 246 - 275]. 

Таким чином, у межах античної філософії помітно процес «емансипації 

волі», у результаті якого воля як здатність до дії отримує деяку самостійність 

по відношенню до розуму та афекту. Так було покладено початок шляху до 

майбутньої «метафізики волі», до акцентування моменту потягу (особливо у 

патристиці). Але у межах класичної традиції «емансипація» волі має 

окреслені межі: у крайньому випадку воля постає поруч з розумом, але 

ніколи явно не протиставляється йому і тим більше не претендує на 

панування над ним [12]. 

Із часом, «емансипація» знайшла свій термінологічний вираз, що було 

здобутком латинського менталітету Цим терміном став «voluntas» (з 

латинського «воля»), який  акцентував динамічний момент волі та 

акумулював максимальну кількість «вольових» сенсів. Вже Лукрецій 
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використовує цей «волюнтаристичний» термін (voluntas libéra, voluntas animi 

etc) [317], a Цицерон визначає волю як «розумне бажання» [340, Кн.1]. 

Християнство затвердило примат надраціональної віри і любові, 

обмеживши сферу компетенції розуму ще і на користь піднесеного афекту. 

Це прискорило відокремлення волі у самостійну категорію і, за твердженням 

сучасних дослідників, призвело до виникнення своєрідної «метафізики волі», 

яка особливо яскраво проявила себе на латинському Заході починаючи з IV 

ст. Вже у тринитарному вченні Марія Вікторина воля розуміється не тільки 

психологічно або функціонально, а, насамперед, субстанціально: у Бозі воля 

співпадає з буттям і є чистою потенцією, здатністю до самореалізації 

Абсолюту; Син є волею Отця [12].  

Вікторин був наставником Августина Блаженного, який продовжив 

його тринитарне вчення. Як зазначають сучасні вчені, зокрема С. С. 

Неретіна, вчення Августина Аврелія про волю стало основоположним у 

епоху Середньовіччя, адже в ньому містяться і онтологічний, і 

гносеологічний докази буття Бога та людини [13]. За вченням Августина 

тринітарна структура розуму обґрунтовує єдність розуму, пам’яті та волі. У 

трактаті «Про град Божий» [23] Августин визначає волю як природу, яка і є 

«дух життя». Це дух, який животворить – сам Бог – «дух у всіх відношеннях 

не сотворений». Волю має Бог, адже він – творець, тобто Той, Хто одвічно 

знаходиться у відносинах з тим, що Він творить – з твар’ю, з винаходом. 

Саме у цих відносинах воля отримує свою сутність і якість [23]. Воля є 

благом, як і все, що надається Богом. Вона є так званим «середнім» благом 

між особистими і загальними, зовнішніми та внутрішніми, тілесними та 

духовними благами [23]. 

Ознайомившись з ключовими моментами філософії Августина 

Блаженного, можна цілком погодитись з висновками В. І. Овдієнко, що 

вперше саме християнський світогляд виявився спроможним побачити 

причину зла та добра у самій людині, у її волі [200, c. 3].  
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Не оминув своєю увагою проблеми волі і Іммануїл Кант. Воля, за 

вченням Канта – це і є практичний розум, вільна або чиста воля і є 

практичним розумом [108, с. 15]. Скориставшись дослідженням проблеми 

свободи волі у філософії Канта А. А. Туманова, треба зазначити, що поняття 

волі та практичного розуму Кант не завжди тлумачив однозначно. Спочатку, 

у «Метафізичних началах вчення про право» Кант ототожнював волю і 

практичний розум, однак у «Першому введенні в критику здібності 

судження», вони ще були явно розділені [329, c. 699].     

У вченні філософа про право, категоричний імператив практичного 

розуму додається вже не до волі людини, не до її мотивів і цілей, а тільки 

лише до її зовнішніх вчинків з повним відволіканням від їх мотивів, які 

можуть бути моральними, поза моральними і навіть аморальними [328]. 

Треба погодитись з А. А. Тумановим, що при порівнянні позиції Канта 

з іншими засобами осмислення волі, що випрацювані у філософії, очевидний 

його інтелектуалізм [329, c. 699].  Воля для Канта – це здатність, яка сама по 

собі не здійснює пізнання, але та, яка існує і реалізується у формі 

усвідомленої раціональної мети, яка формулюється. У той мірі, у якій цілі 

моральної волі визначені практичним розумом, за змістом цілей вони 

співпадають. Але і воля, яка визначається тілесно-чуттєвою природою 

людини, за вченням І. Канта, також знаходить свій вираз лише у формі мети, 

яка раціонально усвідомлюється. Така раціоналізація волі викликала різкий 

протест у А. Шопенгауера, який оцінив ототожнення волі з розумом як таке, 

що суперечить колишній філософській традиції [329, c. 699].     

Артур Шопенгауер є представником течії волюнтаризму. Вихідні ідеї 

А. Шопенгауера фіксуються назвою його головною книги: світ як воля та 

уявлення [103, с. 11]. Основною ідеєю його філософії є ідея про те, що в 

основі буття світу лежить воля, яку кожен з нас усвідомлює безпосередньо. 

А. Шопенгауер зазначає у своїй роботі «Про волю у природі» [350], що 

основною рисою його вчення, яке робить його протилежним усім будь-коли 

існуючим вченням, є повне відділення волі від пізнання;  вічним і 
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непорушним у людині та таким, що складає тому її життєвий початок, - є не 

душа, а «радикал душі» - воля. Він відмічає: воля первинна, інтелект – 

вторинний. Він вважає по-перше, волю як річ у собі, як дещо абсолютно 

первинне; по-друге – її просту зримість, об’єктивацію, тіло; і, по-третє, - 

пізнання як просту функцію частини цього тіла [350].  

Таким чином, за вченням А. Шопенгауера воля присутня завжди і 

усюди; світ - це і є воля. Будучи нерозумною, воля веде людину по життю у 

невідомому їй напрямі. Людині тільки-но здається, що вона діє свідомо і 

вільно, насправді ж – вона на помічає, що є заручницею власної волі, яка діє 

крім людського розуму. Людина є рабом, який виконує усі забаганки, 

вимоги, накази волі. Воля перетворює людське життя у вічну боротьбу та 

напругу: людина змушена постійно щось робити, на щось сподіватися, 

чогось боятися. Отже, ми не належимо собі, повність підкоряючись волі ми є 

її бездумними виконавцями.   

Воля є основним поняттям у філософії Ґеорґа Вільгельма Фрідріха 

Гегеля. Він намагався перебороти дуалізм поглядів І. Канта, у якого свобода 

розглядалася у відриві від необхідності, а вільна воля (практичний розум) – 

від теоретичного. Воля у гегелівській філософії є верхівкою суб’єктивного 

духу, його внутрішньою метою. За Гегелем, воля формується у три етапи: 

спочатку воля містить елемент чистої невизначеності або чистої рефлексії 

«я» в собі – елемент, у якому розчинено будь-яке обмеження, будь-який 

зміст, безпосередньо надані та визначені природою, потребами, потягом або 

чим би то не було; це безмежна безкінечність абсолютної абстракції або 

загальності, чисте мислення самого себе [56, с. 70]. Потім, на другому етапі, 

«я» знаходить своє визначення (перехід від позбавленої відмінності 

невизначеності до відмінності, визначення та полагання визначеності як 

змісту або предмету) і тоді, воно вступає у існування в загальному – цей 

момент Гегель називає моментом відокремлення «я» [56, с. 72 - 73]. На 

третьому етапі воля виступає як єдність цих двох моментів, який Гегель 

називає «свободою волі» [56, с. 73 - 75]. Він пише, що воля не зв’язана 
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чимось обмеженим, а повинна прагнути далі, бо природа волі не є 

односторонність і зв’язаність; свобода полягає в тому, щоб бажати щось 

визначене, але і в цій визначеності бути у себе і знову повертатися у загальне 

[56, с. 75].   

Фрідріх-Вільгельм-Йозеф Шеллінг вважав, оскільки воля як початкове 

ірраціональне хотіння є незбагненний первинний факт, вона не може бути 

предметом філософії, яка зрозуміла як раціональне виведення усього сущого 

з вихідного принципу. Тому він називав цю філософію негативною, і 

пропонував доповнити її філософією позитивною, яка б і розглядала 

ірраціональну волю [27].  

Фрідріх Ніцше також не оминув увагою проблеми волі. Варто 

зазначити, що на його світогляд суттєво вплинули праці А. Шопенгауера. 

Сам Ф. Ніцше зазначав, яку дію мала на нього книга А. Шопенгауера «Світ 

як воля і уявлення», яка стала для нього «дзеркалом світу» та дзеркалом 

душі». Деякий час він вірив у кожне шопенгауерівське cлово; 

«перехворівши» Шопенгауером став пробиватися до власних оригінальних 

ідей [103, с. 24]. Однак, як би не змінювалося ставлення Ф. Ніцше до 

філософії А. Шопенгауера, саме із неї він запозичив цікавість до поняття 

волі, його перетворення та подальшої універсалізації. Ще більш рішуче, ніж 

А. Шопенгауер,  Ф. Ніцше пов’язав волю з феноменом життя [103, с. 25]. Ф. 

Ніцше започаткував використання нового терміну «воля до влади». Саме 

волю до влади, він вважав визначальним стимулом діяльності і головною 

здатністю людини, проводячи її як ідею своєї філософії крізь свою працю з 

однойменною назвою [194]. Життя він тлумачив як «специфічну волю до 

акумуляції сили» і стверджував, що життя, як таке «прагне до максимуму 

почуття влади». Подібна міфологізація волі, онтологізація (тобто 

«впровадження» в саме буття) нераціональної людської здатності 

якнайбільше відповідають стилю ніцшеанського філософування [103, с. 25]. 

Таким чином, ми бачимо, що поняття «воля» - є центральним у вченнях 

А. Шопенгауера та Ф. Ніцше. У їх роботах здійснена спроба проаналізувати 
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волю як соціальне явище, відповісти на питання «що існує?», з’ясувати 

фундаментальні проблеми існування, розвитку сутнісного, найважливішого. 

Їх «воля до життя» та «воля до влади» як модифікації світової волі є 

першопричиною усіх змін у світі, факторами, що спонукають до розвитку, - 

самостійною силою, що володіє світом. 

Неабиякий інтерес у постановці та дослідженні проблем волі 

викликають погляди Карла Га́йнриха Маркса. Він підійшов до вирішення 

проблем волі з позицій її обумовленості соціально-історичною практикою 

людини. Волю він розглядав у площині співвідношення необхідності та 

свободи. Не можна не погодитися з О. О. Крижановською, що вказані явища 

аналізувалися у марксизмі на двох рівнях: індивідуального та сукупного 

суб’єктів. Було показано, що воля особистості, будучи спочатку 

психологічним утворенням, функцією людського мозку, як соціальне явище 

не існує і не розвивається інакше, як індивідуальне втілення колективної 

(класової, суспільної і т.д.) волі [153, с. 39 - 40]. За словами К. Маркса, 

індивід – суспільна істота, тому будь-який прояв його життя є проявом та 

утвердженням суспільного життя [181, с. 119]. Марксизм досліджував 

довільність волі, її вторинність по відношенню до матеріального світу і її 

обумовленість у подальшому функціонуванні закономірностями суспільного 

розвитку.  Такий підхід дозволив зрозуміти індивідуальну волю як соціальне 

утворення.  

Таким чином, історичний екскурс до постановки проблеми волі надає 

можливість зрозуміти, що, не зважаючи на різне розуміння поняття волі та її 

змісту, філософи визначали волю як певну силу, яка зумовлює 

цілеспрямований рух: думки, прагнень, діяльності особистості, і, навіть, 

розвиток суспільства та світу. 

Дослідниця проблем соціальної та політичної волі О. О. Крижановська 

зазначає, і з цим не можна не погодитись, що в дослідженнях волі, звернення 

до історії філософії та науки особливо необхідно, оскільки інтерес до цієї 

проблеми розвивався хвилеподібно: він то спалахував, то уходив у сторону, 
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мовби проецируючи у сферу філософії та науки відповідний суспільний 

інтерес та соціальне замовлення. Так, вона доводить, що у період 

становлення європейської державності, ідей громадянського суспільства, 

проблеми індивідуальної та колективної волі отримали загострений інтерес 

та зумовили виникнення інтелектуалістської та волюнтаристської 

дослідницьких парадигм волі, де воля вивчалася у контексті свободи вибору і 

як владна функція соціальної та індивідуальної поведінки. У період зрілої 

стадії модернізації суспільства, коли розширився інтерес до людини, 

оволодіння опосередкованими формами управління людською поведінкою та 

соціальними процесами сформувалася мотиваційна парадигма дослідження 

волі, яка мовби розчинила проблему волі і перевела у систему нових 

проблем. Епоха постмодернізму знову звернула увагу на проблеми 

соціальної та політичної волі, але вже у функціонуванні таких соціальних 

суб’єктів, як еліти та бюрократія, лобістські групи та корпоративістські 

соціоструктури, що знову загострить інтерес до проблем волі [153, с. 16 - 17].  

На сьогоднішній день, філософія у енциклопедичних виданнях 

репрезентує визначення волі з огляду розвитку науки у цивілізованому 

суспільстві. Ключовим моментом у цих визначеннях є належність волі 

людині, а отже можливості цією волею розпоряджатися саме їй, без 

зовнішнього впливу. За сучасними узагальненими уявленнями, які містяться 

в енциклопедичних виданнях, а саме: за визначенням найбільш 

розповсюдженого електронного енциклопедичного видання - Вільної 

енциклопедії Вікіпедії - воля у філософії – це феномен регуляції суб’єктом 

своєї діяльності та поведінки, що забезпечує формування цілей та 

концентрацію внутрішніх зусиль на їх досягнення [47].  

Дещо подібне визначення міститься і у білоруському виданні 

«Новейший философский словарь», де воля визначається як феномен 

саморегуляції суб’єктом своєї поведінки та діяльності, який забезпечує 

векторну орієнтацію іманентних станів свідомості на об’єктивовану 
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екстериорну мету і концентрацію  зусиль на досягнення останньої [195, с. 

185]. 

Однак, не можу не зазначити, що поважне електронне енциклопедичне 

видання Вікіпедія, на мій погляд, допускає суттєву помилку у подальшому 

визначенні волі, адже змішує поняття волі, як такої, з її проявами. Тим самим 

по суті заперечується попереднє визначення. Так, Вікіпедія зазначає, що воля 

це не фізична діяльність людини, не емоційна діяльність і не завжди свідома 

діяльність людини; але діяльність, що завжди відображує принципи моралі і 

норми особистості людини і така, що вказує на цінності характеристики мети 

обраної дії. Людина, яка здійснює вольові дії, протистоїть імпульсивним 

бажанням, формуючи в собі сильну особистість [47].  

Як бачимо, у даному випадку воля визначається вже як діяльність. Але 

з таким визначення не можна погодитися, адже діяльність є формою, у якій 

воля може проявлятися. Саме таке визначення надає діяльності сучасна 

філософська наука. Діяльність фіксує у своєму змісті акт зіткнення вільної 

волі суб’єкта з однієї сторони, і об’єктивних закономірностей буття – з іншої 

[195, с. 311]. Та й у юридичній науці, ще С. М. Братусь писав, що вольовий 

акт реалізується в дії [33, с. 11]. Видається, що бажання авторів Вікіпедії 

максимально спростити для розуміння таке складне поняття як воля і 

призвело до такого змішування. Якщо звернутися до білоруського видання 

«Новейший философский словарь», то можна побачити, що саме було тим 

дійсним визначенням, так би мовити, першоджерелом. Як зазначає останнє, 

будучи таким, що не зводиться ні до предметної діяльності, ні до 

позапрактичної свідомості, феномен волі є ланцюгом, який пов’язує акт 

діяльності, що забезпечує єдність суб’єктної її складової і складової 

об’єктивно-предметної, транслюючи імпульс потреби в імпульс до дії [195, с. 

184]. 

І. М. Сеченов писав, що воля – це дійова сторона розуму та морального 

почуття, яка керує рухом в ім’я того чи іншого та часто наперекір навіть 

почуттю самозбереження [282, с. 256].  



 37 

Цікавою представляється точка зору Н. В. Хамітова, який зазначає, що 

волею у буденному бутті людини є здатність стримувати ті бажанні і вчинки, 

які підлягають забороні і спрямувати активність свого Я у соціально значуще 

русло. Воля у буденності складається з придушення та спрямованості. І те і 

інше породжується в людині під дією системи заборон [336, с. 148]. 

Як підкреслює В. А. Іванников, серед дослідників нема єдності у 

визначенні волі, відсутня єдність у виділенні реальності, яка визначається 

терміном «воля», практично невідрефлексована ситуація, у межах якої 

ставиться проблема волі. Труднощі поглиблюються тим, що поняття волі у 

філософії, психології, юриспруденції, медицині лише частково співпадають, 

утворюючи підґрунтя для «суперечок на словах» [99]. 

Практично те ж саме, відмічає і Д. А. Керимов, який зазначає, що 

проблема волі у психологічній та філософській літературі розроблена явно 

недостатньо та не в змозі задовольнити запити практики та пізнання 

(насамперед правознавства) [11, с. 420]  

Отже, можна констатувати, складність визначення поняття волі є 

характерним і для психології, де наукові погляди можна поділити на дві 

основні групи. Перша – автогенетична [195, с. 184] – трактує волю як 

автохтонний феномен, тобто як специфічну здатність, яка не зводиться до 

будь-яких інших процесів (В. Вундт, Й. Ліндворськи) [47]. Друга – 

гетерогенетична – розуміє волю як вторинний продукт - чуттєву сферу (Г. 

Ебінгауз) або сферу мислення (Й. Гербарт) [2, c. 195].   

У психології радянського періоду воля визначається на підґрунті 

діалектики у контексті суспільно-історичної обумовленості. Л. Виготський 

зазначав, що довільний характер дії людини є результатом опосередкування 

взаємовідносин індивідууму, середовища знаряддями та знаковими 

системами. Так, у процесі розвитку психіки дитини початкові процеси 

сприйняття та пам’яті набувають довільного характеру, і у подальшому 

стають такими, що саморегулюються. Паралельно з цим розвивається 

здатність до утримання мети дії [54].  Тобто мова йде про розуміння волі як 
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опанування власною поведінкою, яке стає можливим завдяки винаходженню 

та використанню знаків. 

Як зазначає В. А. Іванников, в радянській психології можна виділити 

три підходи до дослідження волі: мотиваційний (воля розуміється як 

здатність до спонукання дій, що позбавлені в силу різних причин власної 

спонукальності (або до гальмування дій з соціально небажаною мотивацією. 

Представники цього підходу: Д. М. Узнадзе, Ш. Н. Чхартишвілі, С. Л. 

Рубінштейн, Л. І. Божович); регуляційний (воля розуміється як здатність до 

регуляції психічних процесів і станів. Його представником є В. К. Калін). 

Третій підхід займає якби проміжне положення між першим і другим і 

розуміє волю як здатність до подолання перешкод. Його представниками є П. 

А. Рудик, А. Ц. Пуні, В. І. Селиванов [32, с. 18].  

Разом з тим, В. А. Іванников вказує, що в історії психології були 

запропоновані три групи теорій волі: інтелектуалістські, емоціональні та 

волюнтаристські в залежності від того, у чому вбачався основний механізм 

волі: в інтелектуальних процесах, емоціях чи в особливому началі, що не 

зволилося до інших психічних процесів [99, с. 18]. Він підкреслює, що 

заслугою радянських вчених перед світовою психологією є збереження 

проблеми волі, а також і те, що  спільними зусиллями багатьох радянських 

психологів були розвинені і вперше сформульовані важливі положення, які є 

гарним підґрунтям для подальшого розвитку досліджень у цій сфері 

психологічного знання [99, с. 18]. Ці положення вкрай важливі і для даного 

дослідження, адже дозволяють наблизитися до розуміння природи та змісту 

волі як філософсько-правової категорії. Ось вони: 

1. Воля є продуктом суспільно-історичного розвитку людини. ЇЇ 

формування пов’язано із появою і розвитком трудової діяльності. 

2. Воля, тому не є природженою або генетично заданою здатністю, а 

формується протягом життя у реальній діяльності людини, що вимагає 

певних вольових якостей і навичок вольової регуляції. 
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3. Виховання волі здійснюється через спільну діяльність у колективі і 

пов’язано з формуванням системи потреб, суспільно значущих цінностей та 

цілей, світогляду та переконань, якостей особистості.  

4. Розвиток волі тісно пов'язаний з розвитком мислення, уяви, 

емоціональної та мотиваційно-змістовної сфери, з розвитком свідомості та 

самосвідомості, особистості в цілому. 

5. Первинна вольова дія – це дія, яка задана і сприйнята особистістю до 

виконання. Вольова регуляція тому і є особистісним рівнем регуляції, а 

вольова дія є дією, яка має особистісний характер. 

6. Вольова регуляція – це регуляція свідома, опосередкована знаннями 

людини про зовнішній світ, про свої цінності  та можливості, на підставі яких 

здійснюється передбачення та оцінка наслідків власної активності [99, с. 18].  

Безперечно, на ґрунті цих положень, як можна побачити, 

сформульовані сучасні узагальнені енциклопедичні визначення волі у 

психології. Воля – це якість людини, яка полягає у здатності свідомо 

керувати своєю психікою та вчинками. Вона проявляється у досягненні 

свідомо поставлених цілей [47]. Це здатність людини діяти у напрямі свідомо 

поставленої мети, переборюючи при цьому внутрішні перепони (тобто свої 

безпосередні бажання та прагнення) [28, с. 95]. 

Власне воля, як влучно підкреслює М. Й. Варій, аналізуючи 

дослідження вчених психологів, є тим психічним процесом, який вирізняє 

людський спосіб існування. Завдяки волі ми маємо вищі - довільні форми 

інших психічних процесів (уваги, процесів пам’яті тощо), які не властиві 

жодній істоті, крім людини [39, с. 602] . 

Педагогіка також розглядає феномен волі. Ця наука пов’язує волю з 

характером людини і доводить її значущість у процесі формування 

особистості людини [165, с. 47 - 55].  

Для дослідження феномену волі вкрай важливим, вважаю, звернення до 

довідкових видань, які надають про нього узагальнене уявлення і спонукають 

до роздумів щодо його визначення.  Найбільш численне та широке розуміння 
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волі надає В. І. Даль. Він  визначає волю як довільність дії, що дана людині; 

свобода, простір у вчинках; відсутність неволі, насилування, примушування 

[77, с. 238]. Далі він наводить різні розуміння волі. Це творча діяльність 

розуму, влада або сила, право, могутність, бажання, намагання, незалежність, 

свобода, непідвладність, простір у діях [77, с. 238]. Таким чином, В. І. Даль 

тлумачить поняття волі за допомогою синонімів. Таке тлумачення достатньо 

широке, воно не охоплює складності та універсальності цього поняття (на 

відміну від розумінь у філософському та психологічному сенсах), разом з 

тим воно відображує його багатоаспектність та загальновживаність. Однак, 

слід відмітити, що у тлумаченні волі В. І. Далем акцентується увагу на 

відсутності обмеженості; на власних можливостях суб’єкта, які не зумовлені 

діями інших суб’єктів; на безмежності альтернатив у процесі прийняття 

рішень.  

Ф. Брокгауз та І. Єфрон визначають волю як психологічно активну 

сторону життя свідомості, яка характеризується як прагнення, яке 

супроводжується розумінням того, що мета може бути досягнута [101, с. 

216]. Вони вважають, що слово «воля» вживається у двоякому сенсі: у 

широкому – це будь-яка діяльність, яка пов’язана з відчуванням і пізнанням. 

У вузькому – це здатність обирати з різних наданих можливостей. У 

останньому розумінні вона містить розмірковування, тобто розгляд мотивів, і 

власне рішення, яке безпосередньо веде за собою скоєння відомого акту. У 

цьому сенсі воля складне похідне душевне явище, яке припускає вищий 

розвиток свідомості і відчування [101, с. 216].  

З огляду на проведений раніше екскурс у історію філософською та 

психологічної думки, навряд чи можна погодитись з тлумаченням Ф. 

Брокгауза та І. Єфрона. Розуміння волі у їх виданні підміняється тими 

категоріями, які воля породжує або на виникнення яких впливає. 

Насамперед, вважаю, не можна погодитись із визначенням волі психологічно 

активною стороною свідомості, адже, таким чином, ці поняття визнаються 
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тотожними. А це не відповідає дійсності. Воля є одним із проявів 

психологічно активної сторони життя свідомості. 

Розглядати волю як прагнення також, видається, невірним, адже 

прагнення – є елементом вольового процесу, тобто процесу, у якому воля 

реалізується. Про це докладно писав свого часу В. А. Ойгензихт, аналізуючи 

елементи вольового процесу [203, с. 11 - 13; с. 43 - 47].   

Тлумачення волі у словнику Ф. Брокгауза та І. Єфрона ні у широкому, 

ні у вузькому сенсі, вважаю, не відповідає дійсності, бо є занадто спрощеним 

і таким, що ототожнюється з елементами самого вольового процесу. 

Розуміння волі як діяльності вже було раніше піддано критиці у даній 

роботи. Що стосується розуміння волі як здатності обирати з різних наданих 

можливостей, то у цьому випадку, знов-таки, воля ототожнюється з одним із 

елементів вольового процесу – вибором. Таке розуміння волі не тільки 

значно спрощує складність цього феномену, але й сприяє плутанині у його 

визначенні та розумінні. Воля, як цілком справедливо відмічав В. А. 

Ойгензихт, конструюється як складне поняття, яке включає в себе 

нероздільні елементи, їх сукупність. Але це не проста сума психічних стадій, 

а єдиний процес, який коротко можна визначити як «психічне регулювання 

поведінки» [203, с. 17]. 

Сучасний тлумачний словник української мови так визначає волю: «1. 

Здатність людини свідомо керувати своїми діями заради досягнення мети; 

наполегливість у досягненні чогось. 2. Бажання, наказ. 3. Право 

розпоряджатися на свій розсуд. 4. Відсутність обмежень, привілля. 5. 

Свобода, незалежність; перебування не під арештом, не в клітці» [308, с. 

162]. Таке розуміння волі одночасно і тлумачить, і визначає поняття волі. 

Видається, що таке поєднання є достатньо вдалим, адже, не дивлячись на 

лаконічність, авторам цього видання вдалося відобразити, певним чином, і 

сучасне наукове розуміння волі у філософському сенсі та деякі аспекти 

поширеного використання слова «воля» у мові.  
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Подібна спроба також здійснена і сучасним поважним електронним 

виданням – Вікіпедією, але, видається, не так вдало. За визначенням Вікіпедії 

«воля – сила свідомої обдуманої дії» [47]. Крім того у цьому виданні також 

пропонуються різні визначення волі:  

1.Здатність (дар) за допомогою якої мислячий розум робить вибір своїх 

цілей дії, та керує зусиллями у виконанні своїх прагнень; У популярному 

вжитку, вибір, намір або кероване намагання. 

2. Вчинок чи досвід застосування цієї здатності. Хотіння або вибір. 

3. Міцне прагнення. Практичний ентузіазм. Сила особистості. 

Самоконтроль. 

4. Те, що було вирішено чи зважено. Мета. 

5. Сила владно завершити справу. Свобода дій. 

6. (У праві) Юридична декларація намірів людини щодо свого майна 

після своєї смерті. Письмовий документ яким хтось проголошує свої бажання 

щодо розподілу власності. 

7. Свідома схильність щодо якоїсь мети чи бажання.  

8. Вимога або наказ [47]. 

Як бачимо, це видання занадто розширило межі вживання терміну 

«воля», адже змішало і саме поняття «волі», і складові його реалізації.  

За визначенням Юридичної енциклопедії воля це «соціально 

обумовлений стан психічного регулювання поведінки суб’єкта, що 

ґрунтується на його прагненні і здатності до свідомого вибору мети 

діяльності, шляхів і засобів її досягнення» [354, с. 516]. Таке визначення 

відображує у загальному спрощеному вигляді реальність поглядів філософів і 

психологів на феномен волі, але несе юридичний відбиток. Про це свідчать 

ключові слова визначення – «стан», «поведінка» тощо, а також, якщо можна 

так сказати, максимальна окресленість, різкість та гострість формулювання. 

Якщо порівняти це визначення з, наприклад, тим, що надають філософи чи 

психологи – різниця буде очевидна, не зважаючи на те, що, на перший 

погляд, юридичне розуміння начебто за змістом співпадає із філософсько-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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психологічним. У цьому визначенні замінюються елементи, які є 

філософськими категоріями «причина» і «наслідок». Прагнення, здатність до 

свідомого вибору мети діяльності, шляхів і засобів її досягнення – це 

наслідок волі у дії, це результати використання людиною своєї волі. Також, 

не можу не відзначити, що юридичне тлумачення «загубило» вкрай, на мій 

погляд, важливу складову, що характеризує волю. Я маю на увазі її 

ціннісний, аксіологічний аспект, який відображує позитивну значущість цієї 

категорії як окремо для особистості, так і для суспільства в цілому.  

Відсутність цієї ціннісної складової притаманна і визначенню волі, яке 

було надане В. А. Ойгензихтом. Він зазначав, що можна визначити волю як 

психічне регулювання поведінки, яке полягає у детермінованому та 

мотивованому бажанні досягнення поставленої мети, у виборі рішення, 

розробці шляхів, засобів та застосування зусиль для їх здійснення [203, с. 24]. 

У своєму прагненні максимально чітко визначити поняття волі (а це, до 

речі, притаманно юридичній науці, і не є, ні в якому разі, її поганою рисою – 

просто воно повинно сприйматися як її невід’ємна ознака), формальна 

визначеність, видається, позбавляє поняття волі феноменальності і значно 

спрощує уявлення про багатогранність та складність її змісту. Якщо так 

можна виразитися, у правовій науці категорія волі отримала нове 

забарвлення, яке зумовлене більш формалізованим підходом. Це забарвлення 

зводить волю до бажання, прагнення. І це проявляється у сучасній загальної 

теорії права, де воля у такому розумінні є одним із критерієм класифікації 

юридичних фактів. Саме за вольовим критерієм, або, як зауважував М. Г. 

Александров за ознакою відношення юридичного факту до людської волі [7, 

с. 219], юридичні факти поділяються на дії – де має місце вольова поведінка 

суб’єктів права, з якою пов’язано виникнення, зміна та припинення 

правовідносин [287, с. 401], і які М. Г. Александров прямо називав 

волевиявленням [7, с. 219 - 220]; і події - юридичні факти, які виникають, 

змінюються та припиняються поза волею людини [287, с. 401].  
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Таким чином, воля людини розглядається як важливий чинник у 

виникненні, зміні та припиненні правовідносин. Однак, акцент робиться, все 

ж-таки, не на самій волі, як рушійній силі, а на її логічному продовженні – на 

бажанні та прагненні людини, які, у юридичній науці ототожнюються з 

поняттям волі, підміняють її і отримують назву «воля».  

Якщо орієнтуватися на юридичне тлумачення волі то, здається, що 

відносно цього поняття все вже давно вирішено і зрозуміло. Однак, це зовсім 

не так. Як можна побачити, навіть у сучасних дослідженнях проблем волі у 

психології – науці, що безпосередньо досліджує психіку людини, а отже і 

волю як елемент психічної діяльності у тому числі, підкреслюється, що 

визначити ані що таке воля, ані її зміст занадто складно. Як пише В. А. 

Іванников, поняття волі у сучасній психології у більшій мірі життєве, ніж 

наукове. Тут особливо часто посилаються на свій особистий досвід, на свої 

відчуття, на свої уявлення [99, с. 120]. Видається, це стосується і юридичної 

трактовки волі: цю складну категорію занадто спростили і звели до 

життєвого розуміння 

Тому, більш змістовним, таким, що відповідає складності та 

багатоаспектності цього феноменального поняття, звичайно, є неюридичне 

визначення, а філософське і психологічне. На мій погляд, досить вдалим, 

видається розуміння волі, надане О. О. Крижановською, яка досліджувала 

цей феномен у якості суб’єктивно-виконавчої складової діяльності. Вона 

визначила волю, ґрунтуючись на розробках психології та філософії, як 

специфічно людське, ціннісне, активно-діяльне, переважно, практично 

орієнтоване, цілеспрямоване ставлення суб’єктів до світу та себе, що 

скероване як на зовнішню дійсність, так і на самозміну [153, с. 78].  

Однак, не дивлячись на таку ґрунтовність та намагання охопити всі 

складові цього поняття, вважаю, що найбільш вдалим поняттям волі є те, що 

відображує її значення у діяльності та постійному русі для окремої людини 

та для суспільства в цілому. Значення, яке, видається, якнайкраще передане 

ливано-американським філософом XX століття Джебраном Халілем 
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Джебраном, який писав, що у волі людини є сила прагнення, яка перевтілює 

туман усередині нас у сонце [81]. І очевидно, що з цієї позиції слід 

погодитися також із думкою А. Н. Майкова, що воля – це здатність людської 

душі, яка виражається у здатності ставити собі цілі, бажання і прагнення, і 

добиватися їх здійснення [175]. 

З огляду на це, на мій погляд, справедливо визначати волю як рушійну 

силу, яка веде людину до своєї мети. Думається, що для того, щоб визначити 

поняття волі, нетреба розкладати її, мов якусь інтегральну єдність, на 

арифметичні складові (це доречно, коли вона аналізується як процес, а не 

коли робиться спроба дати її поняття), бо це веде до втрати феноменальності, 

сприяє «розтіканню» поняття, в якому губиться той стрижень, який дозволяє 

зрозуміти і усвідомити сенс волі. Тому треба акцентувати увагу на 

стрижневому розумінні цього поняття, а не намагатися використати 

якнайбільше слів для деталізації. А стрижнем у визначенні поняття волі є 

розуміння її як рушійної сили. Тому, вважаю, визначення волі найбільш 

вдало для розуміння і сприйняття надано Д. А. Керимовим, який своїм 

визначенням показав значущість волі у механізмі вольової поведінки та 

дійсно відобразив феноменальність цього поняття. Так, він зазначає, що воля 

є рушійною силою будь-якої свідомої дії; саме воля є практичним 

реалізатором потреби, інтересу, мети, установки [11, с. 420].  

Отже, можемо зробити висновок, що стикаючись з таким 

феноменальним поняттям як «воля» і, аналізуючи різноманітні погляди щодо 

нього, дуже важко надати єдине визначення. Адже кожна наука, 

досліджуючи це явище, використовувала увесь свій потенціал для 

усвідомлення його глибинної сутності і надавала свої обґрунтовані 

визначення. Але, не зважаючи на різноманітність наук та предметів їх 

дослідження, усі вони надають, по-перше, підстави для наступного 

узагальнення: воля тісно пов’язана з діями, свідомістю та емоціями людини. 

У той час, як емоції забезпечують мобілізацію енергетичних ресурсів та 

перехід до різноманітних форм реагування людини на зовнішні та внутрішні 
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значущі сигнали, воля, на противагу, перешкоджає надмірній генерації 

емоційного збудження, сприяє утриманню початково обраного напряму [47].  

По-друге, науки, предметом дослідження яких була воля, надають 

підстави для стрижневого визначення волі як певної рушійної сили будь-якої 

свідомої дії. 

Таким чином, для юридичної науки воля представляє неабиякий 

інтерес, але не стільки як самостійне явище, скільки як чинник, що 

обумовлює свідому поведінку суб’єкта права як суб’єкта майбутніх 

правовідносин; як необхідна складова вольової свідомої поведінки суб’єкта. 

Отже, воля людини виражається в тому, наскільки людина здатна 

формулювати свої прагнення і бажання, ставити собі мету, переборювати 

перешкоди та труднощі на шляху до мети, наскільки вона здатна керувати 

своєю поведінкою, підпорядковувати свою діяльність певним задачам, 

наскільки людина має прагнення вирішити самостійно що і як їй робити у 

житті: вступати чи не вступати у певні правовідносини для досягнення 

якогось результату. Тому, на мою думку, у правовій науці воля – це рушійна 

сила прагнення, бажання якогось результату, яка дозволяє сформулювати це 

бажання, напрям його реалізації, визначити кінцеву мету та зумовити 

відповідну свідому дію на досягнення результату. Отже, саме це визначення 

будемо використовувати як вихідне начало у даній роботі для того, щоб 

дослідити правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та 

припиненні трудового договору. 

 

 

1.2 . Свобода волі як філософсько-правова категорія: нормативно-

аксіологічний аспект  

 

Свобода, як і воля, є складною категорією. В. С. Нерсесянц, зазначав, 

що свобода, при усій її простоті, яка здається, - предмет складний для 

розуміння і тим більше для практичного втілення у формах, нормах, 
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інститутах, процедурах та відносинах суспільного життя  [193, с. 23]. Як 

відмічав М. О. Бердяєв, проблема свободи має у філософії центральне 

значення і на її дослідженні перехрещуються усі філософські дисципліни 

[20]. Інший видатний філософ - С. О. Левицький, дотримуючись подібної 

думки, підкреслював: нема проблеми, яка б уходила так глибоко у 

метафізичні висоти і мала б у той же час таке практичне значення, як 

проблема свободи. З проблемою свободи, не дивлячись на всю її сугубу 

теоретичність, мимоволі стикається рано чи пізно кожен, коли незабаром 

задає собі питання про останнє підґрунтя наших вчинків і мотивів [160, с. 7].  

У юридичній науці проблема свободи також є актуальною. І хоча у 

юриспруденції юридичного значення набуває підґрунтя наших вчинків і 

мотивів лише у кримінальному праві, їх філософсько-правовий підтекст у 

інших галузях юридичної науки, зокрема у трудовому праві, має доволі 

суттєве значення. Мова йде про стан волі суб’єктів трудового права при 

реалізації їх прав. У розрізі нашого дослідження увагу привертає свобода 

волі сторін трудового договору при його укладанні, зміні та припиненні.  

Питання свободи волі сторін трудового договору є актуальними. Ці 

питання є витоками, відправними точками усієї проблематики у трудовому 

праві, щодо трудового договору. А оскільки загальновизнаним є той факт, що 

трудовий договір є центральним інститутом трудового права та юридичним 

фактом виникнення трудових правовідносин – правовідносин, що складають 

ядро трудового права, остільки, слід визнати, що проблеми свободи волі 

сторін трудового договору при його укладанні, зміні та припиненні мають 

центральне та наскрізне значення для науки та практики.  

Перш ніж охарактеризувати свободу волі при реалізації права на 

працю, варто акцентувати увагу на тому, що одразу спадає на думку при 

застосуванні словосполучення «свобода волі». Мається на увазі значення цих 

слів, які часто використовуються як синоніми. Дослідниця семантичного 

значення цих слів I. С. Назарова зазначає, що «свобода волі - добре відоме 

всім словосполучення в якому обидва слова виступають у своїх основних - 
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різних - значеннях, характерних для сучасної української мови і взаємно 

незамінних. Але в деяких контекстах вони досить легко, без будь-яких 

обмежень, можуть заступати одне одного. Тобто, коли йдеться про суспільну 

або особисту свободу, слова воля і свобода можуть замінятися одне одним» 

[191].   

Досліджуючи проблеми застосування слів «свобода» і «воля» в 

українській мові, І. С. Назарова відзначає, що в кінці XIX на початку XX  ст. 

слово свобода набуває поширення,  що пов’язано з суспільно-політичним 

життям і боротьбою робітничого класу в Україні,  з розвитком суспільно-

політичної думки. Розвиток суспільно-політичної і філософської думки в 

Україні спричинив чітке розмежування понять,  раніше поєднаних в одному 

слові -  воля.  Отже,  за словом свобода закріплюється таке значення,  як 

відсутність політичного й економічного гноблення, утиску й обмежень у 

суспільно-політичному житті. Це слово стало суспільно–політичним 

терміном, що підтверджується і численними словосполученнями,  які широко 

й активно вживаються в українській літературі, в публіцистиці, наприклад: 

свобода слова , свобода друку [191].   

У словосполученні «свобода волі», як пояснює І. С. Назарова, слово 

свобода виступає вже як філософський термін на означення можливості 

вияву суб’єктом своєї волі в умовах усвідомлення законів розвитку природи і 

суспільства. Як філософський термін воно і в словосполученні «свобода і 

необхідність». Отже, робить висновок І. С. Назарова, у філософському 

розумінні слово свобода не є синонімом слова воля [191].  

Таким чином, можемо зробити висновок, що термін свобода волі 

засовується для означення можливостей суб’єкта, для характеристики 

наявності у нього потенціалу, простору для власного прийняття рішення.  

Отже, термін «свобода волі» не слід розуміти як свободу у квадраті. Як 

знов-таки, зазначає І. С. Назарова, словосполучення свобода волі підкреслює 

незамінність одного слова іншим. У розмежуванні значень воля - свобода 

українська мова не стоїть осторонь від інших слов’янських мов. У цьому 
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немає нічого дивного,  якщо зважити на спільне походження цих слів у 

споріднених мовах. Шлях розвитку цих слів у всіх слов’янських мовах 

свідчить про те, що він ішов у напрямку усунення омонімічності значень 

одного із слів, а саме, слова воля, яке мало надто широку семантику [191].   

Що стосується рефлексії людства над проблемами свободи волі, то 

вони, як зазначають науковці, привертають його увагу ще з часів 

ранньогрецької культури [195, с. 602; 200]. В. І. Овдієнко зазначає, що в 

античності індивід проявляє багато особистісних рис, що дозволяє говорити 

про античне розуміння особистості, а отже про те, що проблеми свободи волі 

вже хвилювали свідомість античної людини [200, с. 2 - 4].    

Варто наголосити, що у визначенні змісту поняття свободи волі на 

цьому етапі акцент робиться не стільки на філософському наповненні, 

скільки на юридичному [195, с. 602]. Сучасні дослідження становлення 

проблем свободи волі, результати яких скорочено відтворені у довідкових 

виданнях, пояснюють, що вільна людина – це громадянин полісу, той, хто 

живе на землі своїх предків. Протилежністю йому є військовополонені, які 

вивезені на чужину та перетворені у рабів. Витоком свободи особистості є 

поліс, її земля [195, с. 602].  На цьому етапі свобода розуміється як привілей, 

як особливий статус. Стан свободи (status libertatis) разом зі станом 

громадянства (status civitatis) і таким сімейним станом, в силу якого особа не 

підлягала владі домовласника (status familiae), розглядалися у Древньому 

Римі як складова частина повної правоздатності [270, с. 84]. Варто також 

відзначити, особливість тодішнього римського правосуддя – римські суди не 

вважали законами ті закони, які позбавляли римських громадян їх свободи 

або громадянства [162, с. 104]. 

Свідоцтво перших дослідів рішення питання про свободу необхідно 

шукати вже там, де вперше відбувається виділення індивідуальної свідомості 

з рамок колективного мислення роду. Цей процес знаходить свій вираз у 

епосі. Епічні герої на протилежність людини міфологічної епохи вже наділені 

особистісними рисами, бо вони вже відрізняють себе від навколишнього 



 50 

світу, ставлять перед собою цілі, прагнуть до їх досягнення, іншими словами 

вони здатні до самовизначення, отже саме тут і починається історія розвитку 

уявлень людини про свободу волі [200, с. 3 - 4].   

У гомерівському епосі поняття свободи знаходить ще один сенс: 

свобідна людина та – що діє без примусу, в силу власної натури. Гранично 

можливий вираз свободи – у діях героя, який долає долю і тим самим 

зрівнюється з богами. Теоретична передумова науково-філософської 

постановки питання про свободу волі виникає у мисленні софістів, які 

протиставили один можливий, породжений самою природою порядок 

(«фюсис») порядку життя, що самостійно встановлюється кожним народом 

(«номос») [195, с. 881].   

Цікаві погляди на свободу волі можна віднайти у вченні Сократа. Він 

підкреслював вирішальну роль знання у здійсненні свободи. По-справжньому 

вільний, моральний вчинок, у Сократа є можливим лише на підставі ясних 

понять блага та доблесті [195, с. 881, с. 952].  

Учень Сократа - Платон поділяв ідеї Сократа, зокрема його тезис 

«Ніхто не робить зла за своєю волею». Платон  пов’язує поняття свободи волі 

з буттям блага як вищої ідеї. Як відмічає А. Н. Харламов, для Платона 

свобода полягає не в автономії суб’єкта, а у певному стані – саме у 

причетності до знання та вищого блага [337, с. 101]. Благо освячує порядок, 

який діє у світі як порядок доцільний. Вчиняти по свободі – означає діяти, 

орієнтуючись на ідеал блага, погоджуючи особисті устремління з суспільною 

справедливістю [195, с. 881]. У своєму трактаті «Держава», Платон доводить, 

що кожна душа сама обирає свій жереб і несе вину і відповідальність за свій 

вибір [217, с. 317 - 327].  

Учень Платона - Аристотель у питаннях свободи волі не погоджується 

з ним (загальновідомим є вираз Аристотеля: «Платон мені друг, але істина – 

дорожче»). Аристотель розглядає проблему свободи волі у контексті 

морального вибору. Моральне знання-вміння, яке прокладає шлях свободі, 

орієнтує на вибір кращого вчинку. Джерело такого знання – специфічна 
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моральна інтуїція, яка виховується у людини життєвими випробуваннями 

[195, с. 881]. У питаннях свободи волі Аристотель слідує традиційному 

уявленню про те, що несвобідною є тільки та істота, яка знаходиться під 

владою насилля та неведення. Із роздумів Аристотеля витікає, що людина 

здатна володіти позитивними моральними уявленнями, вона в однаковій мірі 

владна у виборі добра та зла, чесноти і пороку, і тому відповідальна за скоєні 

нею дії [114, с. 13 - 14].   

Своєрідне бачення свободи волі належить стоїкам. Вони визнають 

пріоритет провидіння у житті людини, а от самостійне значення особистості 

вбачають у дотриманні обов’язків та боргу. При цьому провидіння може 

розглядатися і як закон природи, і як воля в людині. При чому в останньому 

випадку, воля виступає як знаряддя боротьби проти долі, і як така потребує 

особливого виховання [195, с. 881]. 

Епікур також приділяє увагу свободі волі, розглядаючи її у своїй 

атомістичній фізиці. Він обґрунтовує можливість свободи волі, вказуючи на 

можливість відхилення атома від прямолінійної траєкторії. Причини такого 

відхилення не зовнішні, воно відбувається спонтанно [195, с. 881]. 

По-особливому свобода волі розглядається у християнській ідеології. 

Людина покликана здійснити свою сутність у єдності з Божеством, вчить 

Біблія. Проблема, однак, полягає в тому, щоб поєднати універсалізм Божої 

волі, з однієї сторони, і моральне зусилля  людини, яка ще не досягла (а по 

суті ніколи і не досягне) єднання з Божеством, - з іншої. Варто відзначити, 

що не дивлячись на це, погляди на свободу волі у християнських ідеологів 

суттєво різняться. Пелагій обґрунтовує достатньо широке тлумачення 

християнської ідеї про участь людини в оформленні її долі, мимоволі 

принижуючи значення викупної жертви Христа [195, с. 881]. А от Августин 

Блаженний, полемізуючи з Пелагієм, відстоював точку зору універсальності 

Провидіння. Дослідник вчень Августина – І. Тарнавський, відмічає, що 

«цілковито свободу волі Августин не заперечував ніколи. Даючи відповіді на 

запитання, він завжди захищав її і засуджував тих, хто підносить благодать 
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до такого ступеня, що заперечує свободу людської волі і, що більш серйозно, 

стверджує, ніби в день Суду Бог не воздасть кожній людині по її справах. В 

деяких з його творів захист свободи волі не менш сильний ніж в інших 

православних вчителів і отців Церкви…» [312].  

 «…В дійсності Августин розумів значення аскетичної боротьби, яка не 

мислиться без свободи волі. Тому в цілому і коли треба дати практичну 

пораду християнським подвижникам, блаженний філософ істинно подає 

церковне вчення про благодать і свобідну волю – наскільки це можливо в 

межах, окреслених його богословською точкою зору. Однак, в своїх 

офіційних трактатах, особливо в антипелагіанських, що зайняли останні роки 

його життя, вступаючи в логічні дискусії про благодать і свободу волі, він 

часто захоплюється надмірним захистом благодаті і залишає мало місця для 

людської свободи. Полеміка з пелагіанською єрессю, вченням британського 

монаха Пелагія, який оселився на початку V ст. в Римі, змусила Августина 

подивитись на проблему свободи волі по іншому, крізь призму свого 

власного досвіду»  [312]. 

Здійснення добра в діяльності людини, за вченням Августина, є 

можливим тільки за допомогою благодаті Божої, дія якої не пов’язувалась 

ним зі свідомим зверненням до неї з боку людини. Вона проявляється 

незалежно від неї [195, с. 881].  Августин у своєму трактаті «Про свободу 

волі» пише, що головна особливість волі полягає в тому, що по мірі того, як в 

людині збільшується спонукання до блага або збільшується бажання блага і 

людина наближається до Істини Божої і стає більше особистістю – людина 

стає більш свобідною. Людина свобідна не тому, що розумна та здатна 

приймати рішення на свій розсуд, а тому, що волею своєю звеличується як 

особистість [23].  

Інший теолог – Тома Аквінський вбачає сферу свободи волі у виборі 

цілей та засобів досягнення блага. За його твердженням до мети  веде лише 

один вірний шлях. Розумна істота необхідно прагне до добра, зло ж, як 

результат раціонального вибору неможливе [195, с. 881].  
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Різноманіття позицій проявляється в епоху Реформації: Еразм 

Роттердамський захищає ідею свободи; проти неї виступає Мартін Лютер, 

який відстоював буквальне прочитання догмату про Боже приречення. 

Аналогічну позицію займав і Жан Кальвін, який вважав, що Воля Божа 

цілком програмує буття людини. Таким чином, протестантизм практично 

зводить свободу волі до мінімального значення  [195, с. 881].  

Питання свободи волі хвилювали розум філософів Нового часу. Для 

Томаса Гоббса свобода волі – це, насамперед, відсутність опору, під яким 

Гоббс розуміє зовнішню перепону для руху [61, c. 163]. Свобода 

інтерпретується ним у індивідуально-природному вимірі: людина тим більше 

свобідна, чим більше можливостей для саморозвитку відкривається перед 

нею [195, с. 881]. Т. Гоббс протиставляє поняттю свободи волі поняття 

свободи, формулює важливу для філософії ідею певної єдності свободи і 

необхідності. «Свобода і необхідність сумісні», - заявляє Т. Гоббс. Свобода 

не існує без необхідності. Поняття свободи є доповненням поняття 

необхідності. Вода тече спокійно, але по руслу річки, необхідно пов'язаним з 

руслом. І в людських діях мається суміщення свободи з необхідністю. Але 

характер людської свободи знаходиться в прямій залежності від поєднання 

свободи з певною необхідністю [61, c. 163].  

Згодом за ним пішов в цьому питанні і Бенедикт Спіноза, який вважав, 

що все в світі управляється абсолютною логічною необхідністю. Він 

тлумачить свободу як усвідомлену необхідність. Свобідною, Спіноза вважав 

лише субстанцію, тобто Бога, оскільки лише він один є причиною самого 

себе. Людина не має свободи волі, однак це не означає, що людина не має 

свободи. Свобода людини полягає в усвідомленні відсутності власної 

свободи волі і, водночас, в приборканні афектів, для того, щоб пізнавати Бога 

[277, c. 1] Отже, людина як частина природи не має свободи, але прагне до 

неї, переводячи невиразні ідеї у виразні, афекти – в реальну любов до Бога. 

Все, що трапляється, є прояв незбагненної природи Бога, і логічно 

неможливо, щоб події були іншими, ніж вони є. У Бозі немає негативного, і 
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тому зла, яким нам здаються гріхи, не існує, коли їх розглядають як частину 

цілого.  

У цілому, діалектичним, слід визнати і вчення Ґотфріда Вільгельма 

Лейбніца (Ляйбніца) про свободу волі. Слідом за Гоббсом і Спінозою, які 

вперше у філософії Нового часу проаналізували це складне поняття, що 

найбільше виражає особливості людської діяльності, Лейбніц відмовився від 

поняття свобідної волі. Поняття свобідної волі так само неспроможне, як і 

поняття дива, оскільки обидва ці поняття протиставляються будь-якій 

детермінації [297, с. 69]. Він стверджував, що все у кінцевому рахунку 

визначається волею Божою в силу моральної необхідності, тобто 

добровільного обрання найкращого.   

Однак, на відміну від Спінози, який впритул підійшов до діалектичної 

формули свободи як необхідності, що пізнається (до речі, античні стоїки по 

суті, до неї підійшли), виключаючи будь-яку випадковість, диференційована 

трактовка необхідності як тієї, що не виключає випадковість, Лейбніцем 

відкривала нові горизонти і перед поняттям свободи [297, с. 69 - 70]. 

Ідея свободи - одна з головних у філософії Джона Локка. Прибічник 

теорії природного права, він шукав його джерело в самій природі людини, в 

особливостях її природного існування. І головною ознакою цього існування, 

його сутнісною характеристикою є свобода. Людина від природи свобідна. 

Природний стан людини, стверджував він, це - стан повної свободи. У Локка 

наявність вибору є неодмінною умовою свободи, саме він відкриває простір 

для цієї свободи. Так само й обмеженість вибору визначає її межі. Воля 

людини, врешті-решт, і є її здатність вибирати. Однак, хоч як це дивно, Локк 

заперечує свободу волі. Хоча й з інших міркувань. Річ у тому, що воля 

розглядається Локком як досить складний розумовий акт, який містить у собі 

також і оцінювання предмета бажання, порівняння і зважування різних 

бажань тощо. Воля передбачає знання для керування своїм вибором. 

Зазвичай серед усіх бажань перемагає найсильніше, але не завжди. Розум має 

силу відкладати задоволення бажань. І якщо він здатний це робити, то він має 
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свободу розглядати їх об'єкти, досліджувати і порівнювати їх. І саме в цьому, 

вважає Локк, полягає свобода людини. В цьому, продовжує Локк, полягає і 

те, що неправильно називають свободою волі. Воля не свобідна, оскільки 

детермінована бажанням, але саме бажання в людини як розумної істоти 

опосередковане розглядом. Тому слід говорити не про свободу волі, а про 

свободу розгляду, дослідження, що входить до механізму детермінації волі 

[73]. 

Свобода волі розглядалася і Імануїлом Кантом. Свобода розуміється 

ним тільки як здатність самої розумної волі, але ця свобідна у собі воля при 

цьому через свої уявлення (у формі цілей) стає причиною, яка породжує 

факти, події, предмети, які відбуваються і існують у світі явищ. Свобода волі 

– це за Кантом – її (волі) здатність, але здатність ця не завжди реалізується, і 

тому свобода не є тим емпіричним фактом, з яким стикаються на кожному 

кроці [329, с. 700]. Для особистості свобода постає як моральний закон. 

Інакше кажучи, І. Кант вважав, що свобода волі можлива лише у межах 

моральної закономірності, яка є протилежністю закономірності природи. 

Йоган Готліб Фіхте вважав суперечність між необхідністю і свободою 

головною проблемою етики. Під впливом Спінози він визнає, що воля 

людини і уся її духовна діяльність взагалі детерміновані таким же чином, як і 

фізична природа. Людина підкоряється закону зумовленості причиною не 

тільки як частина або явище природи, а й як суб'єкт громадянського 

історичного процесу. Згадана детермінованість визначається настільки 

жорсткою, що Фіхте визнає усі поняття про випадковість лише удаваними, 

такими, що виникають з недостатнього розуміння суті справи, з 

необізнаності. Як і Спіноза, Фіхте вбачає в свободі не безпричинний акт, а 

дію, що ґрунтується на пізнанні необхідності.  

Однак, на відміну від Спінози, Фіхте вводить поняття «ступеня» 

свободи, що фіксує доступність свободи людям залежно від рівня 

історичного розвитку суспільства, в якому індивід перебуває, а не від 

індивідуальної мудрості. Свобода складається не з вилученої природної чи 
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суспільної необхідності, а з добровільного підкорення індивіда законам та 

цілям людського роду. Таке підкорення базується на суспільному пізнанні 

необхідності. Постановка проблеми в історичному контексті допомагає Фіхте 

показати, що існують різні ступені свободи, зумовлені відмінностями 

історичних епох [47]. Хоча для Фіхте – свобода – це інструмент здійснення 

морального закону, подібно до філософії Канта, однак, на відміну від 

поглядів Канта, Фіхте обґрунтовував свободу як творчу силу, а не як 

безумовну моральну норму. 

Й. Г. Фіхте вважав свободу визначальною рисою людини. Цінність 

свободи самої по собі, на думку Фіхте, полягає у тому, що вона є іманентною 

розуму, тому не може істота, що має розум, тобто людина, не бажати 

реалізації свободи, при чому, як власної так і свободи інших. Розкриття 

категорії свободи, її аксіологічної характеристики, Фіхте здійснюється через 

співвідношення свободи і позитивного права. Він відзначив дуже важливу 

річ, яка розкриває призначення права вже у сучасному світі. Мова йде про те, 

що, як зазначав Фіхте, реалізувати свою свободу практично людина може 

через право. Як відзначають дослідники творчості Фіхте, він, у традиціях 

німецької класичної філософії, розглядає правову проблематику через 

поняття свободи, яка визначається ним як незаперечна і непорушна [210, c. 

158 - 159].  Фіхте зазначає у своїх лекціях «Про призначення вченого», що 

людина може використовувати нерозумні речі як засіб для своїх цілей, але не 

може користуватися розумними істотами. Вона не сміє навіть користуватися 

ними як засобом для їх власних цілей; вона не сміє на них діяти як на мертву 

матерію або на тварину, щоб тільки за допомогою них досягнути своєї мети, 

не беручи до уваги їх свободу. Вона не сміє робити добродійною, або 

мудрою, або щасливою жодну розумну істоту проти її волі. [335, с. 26].  

Фрідріх-Вільгельм-Йозеф Шеллінг, відомий своїми містичними 

поглядами, знаходить своє рішення проблеми свободи волі, вважаючи дії 

свобідними, якщо вони витікають з «внутрішньої необхідності сутності», 

свобода людини стоїть на роздоріжжі між Богом та природою, буттям та 
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небуттям. Як зазначають дослідники творчості Ф. В. Й. Шеллінга, у його 

вченні, діалектика свободи і необхідності, права і закону посідають провідне 

місце, отримуючи свій яскравий вираз [10; 210, с. 171]. Свобода виявляється 

діалектично пов’язаною з необхідністю, вона стає частиною об’єктивного 

світу та підкоряється законам природи. Ця, сама по собі, вірна ідея отримала 

у вченні Шеллінга містичну форму, де історія соціального розвитку була 

представлена як процес, в якому зло поступово, у відповідності до 

божественних настанов, перемагається добром, а несвобода поступається 

місцем свободі. При цьому Шеллінг розглядає у якості суб’єкта свободи вже 

не окремого індивіда, а все людство, яке здійснює свободу у процесі свого 

розвитку [10]. 

Шеллінг стверджував, що світ виникає з абсолюту і це виникнення не 

може бути пояснено раціонально: це – ірраціональний первинний факт, який 

коріниться не в розумі, а у волі з її свободою. У Бозі Шеллінг розрізняє 

самого Бога та його основу, яка не визначається, і яку він називає 

«безоднею», або «безосновністю» і яка є дещо нерозумне і темне – несвідома 

воля. В силу наявності цієї темної стихії виникає роздвоєння абсолюту, акт 

самоствердження свобідної волі, відокремлення від універсального, 

божественного начала – ірраціональне гріхопадіння, яке неможливо 

зрозуміти із законів розуму та природи [27].  

Що стосується співвідношення свободи волі людини та виконання нею 

правових законів, або, інакше кажучи, співвідношення між природною волею 

людини і ставленням держави до цієї волі, то за Шеллінгом розумна природа 

особи дозволяє їй усвідомлювати необхідність правових законів і 

добровільно їх виконувати, а от примус до виконання вже є порушенням 

свободи. У роботі «Система трансцендентальної філософії» Шелінг зазначає, 

що примусова сила закону не може направлятися безпосередньо проти 

свободи, оскільки розумна істота не може бути примушена, а може лише 

сама примусити себе; до того ж цей примус може бути направлений не проти 

чистої волі,  об ’єкт якої є загальне для всіх розумних істот самовизначення 
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саме по собі, а тільки проти егоїстичного потягу, що виходить від індивіда і 

повертається до нього [347, с. 406]. 

Ідеї Шеллінга пізніше були сприйняті та розроблені Ґеорґом 

Вільгельмом Фрідріхом Гегелем. Відповідно до поглядів Гегеля, 

християнство вносить у свідомість людини ідею про те, що історія – це 

процес в усвідомленні свободи. Гегель розглядає свободу у тісному 

поєднанні із волею, при чому свобода є основою сутнісного буття людини. 

Людське «Я» не просто бажає, а бажає дечого [56, с. 73]. Свобода як сфера 

мислення допомагає «піднятися суб’єкту до рівня волі, що мислить» [57, с. 

312]. Під свободою Гегель розуміє свободу волі, яка містить розумне 

самообмеження. 

Поняття свобідної особистості, як стверджує  дослідник німецької 

філософії О. П. Альбов – є найважливішим принципом, який конституює 

поняття всієї «Філософії права» Гегеля. Гегель визначав свободу як 

субстанцію волі. Стрижнем історичного процесу є необхідність, яка і є тим 

лоном, де здійснюється свобідна воля індивіду, яка слугує, у свою чергу, 

діяльною формою подальшого розгортання необхідності. Причому, ступінь 

розвитку історичної необхідності визначає ступінь та межі свободи для будь-

якої історичної епохи у розвитку суспільства, держави, права [10]. 

Інший дослідник творчості Гегеля -  Е. Вейль, взагалі відзначає, що у 

філософії Гегеля соціальна, державна організація, право, мораль і традиція є 

вченням про свободу волі [42, с. 61 - 63]. І, вочевидь, із цим слід погодитись, 

ознайомившись із поглядами Гегеля у роботах «Філософія права» [56], 

«Філософія духу» [57] тощо.  

А от Фрідріх Ніцше вважав, що свобода волі це фікція. Для пояснення 

всіх проявів життєдіяльності людей, як було зазначено у попередньому 

підрозділі, Ніцше вводить поняття «воля до влади», трактуючи її як природно 

даний, несвідомий інстинкт кожної людської істоти. Здійснення волі до 

влади передбачає її очищення від моральних ідей свободи та 

відповідальності. Мораль заважає прояву свободи [195, с. 882].  
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Ніцше зазначає, що право, втілюючи загальну, узгоджену волю 

учасників суспільних відносин, сприяє розвитку приватних інтересів, є 

виразником і визначником (масштабом) свободи особистості в суспільстві, 

спрямоване на ліквідацію свавілля («свобода від»), що знищує свободу 

(«свободу для»). 

Розмірковуючи над новим напрямом того часу у культурі, 

започаткованим норвезьким поетом і публіцистом Генріком Ібсеном, - 

засновником європейської нової драми, Ніцше пише: «Генрік Ібсен став мені 

чітко зрозумілий. При всьому своєму здоровому ідеалізмі і «волі до істини» 

він не наважився скинути з себе кайдани того морального ілюзіонізму, який 

говорить «свобода» і не хоче зізнатися собі в тому, що таке свобода: друга 

ступінь в метаморфозі «волі до влади» з боку тих, хто позбавлений її. На 

першому вимагають справедливості від тих, в чиїх руках влада. На другому 

кажуть «свобода», тобто хочуть «звільнитися» від тих, у чиїх руках влада. На 

третьому кажуть «рівні права», тобто хочуть, поки самі ще не отримали 

переваги, перешкодити і іншим рости в могутності» [194, с. 15]. - (переклад з 

рос. мій О. К.). Таким чином, свобода волі за Ф. Ніцше є ілюзорною і людині 

лише здається, що вона її має. 

Марксистська філософія панування свободи, як відомо, вбачала у 

комунізмі, який знищував приватну власність, експлуатацію, а тим самим і 

основу для примусу. «Комунізм, - писав Маркс, - ... є справжнім 

розв’язанням суперечності між людиною і природою, людиною і людиною, 

справжнім розв’язанням спору між існуванням і сутністю, між 

опредмечуванням і самоутвердженням, між свободою і необхідністю, між 

індивідом і родом. Він – вирішення загадки історії, і він знає, що він є це 

вирішення» [181, с. 116]. - (переклад з рос. мій О. К.). Карл Маркс показав, 

що оскільки в епоху первісного докласового суспільства індивід ще не став 

справді свобідною особистістю, остільки його потреби в свободі у повному 

сенсі слова також нема. У процесі праці випрацьовується розуміння 

природних причинно-наслідкових зв’язків, які приводять до формування 
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стихійного детермінізму. Дослідники творчості К. Маркса відмічають, що 

ним предметно розглядається потреба особистості у свободі в умовах 

особистої залежності. У суспільстві, яке засноване на відносинах особистої 

залежності, основний соціальний поділ здійснюється на основі того, чи має 

людина у своїй власності іншу людину або сама знаходиться у власності 

когось іншого, панує вона або підкоряється іншій людині [10]. 

Потреба особистості у свободі в умовах капіталізму отримує нову 

історичну форму. Капіталізм надає людині особисту незалежність, оскільки 

для її існування необхідний трудящий, який має свободу від засобів 

виробництва та має можливість самостійно розпоряджатися своєю 

особистістю, своєю робочою силою. За К. Марксом рівність та свобода у 

сучасному розумінні передбачають такі виробничі відносини, які ще не 

існували у древньому світі та середньовіччі. Отже, аналізуючи історичні 

форми суспільного розвитку, К. Маркс не відкидає взаємозв’язок права та 

свободи [10]. 

Разом з тим, відмічає дослідник німецької філософії О. П. Альбов, 

аналізуючи вчення К. Маркса, право та держава, за вченням Маркса, - 

надбудовні явища, які обумовлені виробничими (базисними) відносинами, а 

отже право - не має своєї власної історії, своєї цінності. Говорячи про право, 

К. Маркс мав на увазі, насамперед, буржуазне право. Після буржуазного 

права, якесь небуржуазне право неможливе. Не дивлячись на те, що і Гегель, 

і Маркс, при усій радикальній різниці своїх методологічних підходів 

однаково відкидали подальший прогрес права, тобто можливість розвитку 

правової форми свободи, нової форми права, яка виражає більшу міру 

свободи індивідів, для Гегеля прогрес свободи у соціальній історії в принципі 

можливий лише в правовій формі, лише як прогрес права, а по Марксу, 

навпаки, прогрес свободи продовжується в неправовій, бездержавній формі 

та справжня свобода почнеться після капіталізму зі скасуванням права та 

держави [10]. 
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Маркс проводить межу між «царством необхідності» і «царством 

свободи». Він зазначає, що один із найважливіших проявів свободи полягає в 

тому, що «колективна людина, асоційовані виробники раціонально 

регулюють ... свій обмін речовин із природою ...». І далі: «Але тим не менше 

це все ж-таки залишається царством необхідності. По той бік його 

починається розвиток людських сил, який є самоціллю, справжнє царство 

свободи, яке, однак, може розквітнути лише на цьому царстві необхідності, 

як на своєму базисі» [180, с. 387]. - (переклад з рос. мій О. К.). 

У XX столітті у філософії виникла така течія як екзистенціалізм, яка 

здійснила змістовну революцію світогляду, адже в її основу була покладена 

абсолютизація свободи волі. Представник екзистенціалізму: М. Хайдеггер, К. 

Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю та інш., розглядають свободу, насамперед, як 

абсолютно свобідну індивідуальну волю, яка не зумовлена ніякими 

зовнішніми соціальними обставинами. Таким чином, вихідним пунктом такої 

концепції є абстрактна людина, поза системою суспільних зв’язків та 

відносин. Будь-яка норма для екзистенціалізму – нівелювання та 

придушення. Абсолютизація індивідуальної свобідної волі призвела 

екзистенціалізм у пошуках загальної підстави людського буття у 

життєдіяльності людини у глухий кут стихійних, агресивних ірраціональних 

начал, які протиставляють людину культурі, історії, суспільству, 

позбавляють її існування сенсу, мети та відповідальності [153, с. 45]. 

У руській філософії проблема свободи волі спеціально розроблялася 

Миколою Олександровичем Бердяєвим. Для нього свобода була 

найважливішим поняттям, основною внутрішньої ознакою кожної істоти, 

створеної за образом і подобою Божою, ознакою, в якій втілено абсолютну 

досконалість плану творіння [21, с. 138]  Він вважав, що світу об’єктів, де 

панують страждання та зло, протистоїть творчість, що призвана перебороти 

консервативні форми об’єктивацій. Результати творчості неминуче будуть 

об’єктивовані, але сам творчій акт так само неминуче є свобідним [195, с. 

882].  
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Рецензуючи книгу іншого філософа М. Лосського «Свобода волі», М. 

О. Бердяєв зазначав: « Якщо б «я» було б емпіричним характером, природою, 

то це б вело до детермінізму. Але «я» є не природа, а ідея. Якщо б ідеальна 

бездоганність «я» визначалася природою людини, то людина перетворилася б 

у «автомата-чесноту», добро б стало необхідністю. Але образ Божий в 

людині є нормативна, а не природна його сутність, і здійснення його 

передбачає свободу. Свобода коріниться не в природі людини, а в ідеї 

людини. Людина не створена бездоганною та доброю в силу необхідності її 

природи. Бездоганність і добро є її задача, її ідея. А отже, свобода має 

динамічний характер, вона не коріниться в субстанціальності людського «я»» 

[20]. – (переклад з рос. мій – О.К.). М. О. Бердяєв вважає, що « вирішення 

питання про людську свободу повинно бути пов’язано із вченням про 

боголюдство Ісуса Христа. Тільки у боголюдстві Христа, у його людській 

природі можна віднайти джерело свободи людини, людської, а не 

божественної свободи,  - вона вкорінена не у Першій, а в Другій Іпостасі 

Божества» [20]. Справжня ж свобода, за М. О. Бердяєвим, виявляється не 

тоді, коли людина повинна вибирати, а тоді, коли вона зробила свій вибір 

[151]. 

Свобода волі була центром тяжіння для іншого визначного руського 

філософа - Миколи Онуфрійовича Лосського. Вчення про свободу волі 

Лосського засновано на ієрархічному персоналізмі, сенс якого полягає в 

тому, що весь світ складається з надпросторових та надчасових сутностей – 

свобідних та відносно самостійних субстанціальних діячів різного ступеню 

розвитку. Вони мають свободу, оскільки створені такими Творцем – Богом 

[11, c. 24]. Визначаючи поняття свободи, М. О. Лосський розрізняє, 

насамперед, свободу негативну (відсутність залежності будь-якої діяльності 

або діяча від будь-якої умови) і позитивну (здатність щось здійснювати). При 

цьому негативна свобода є водночас відносною, тобто свободою в одних 

відносинах і несвободою у інших. Слідом за Т. Гоббсом він також розрізняє 
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свободу дії та свободу хотіння, відносячи до останньої філософську 

рефлексію на тему свободи волі [166, c. 9].     

Учень М. О. Лосського – Сергій Олександрович Левицький, питання 

про свободу волі розподіляв на три напрями: про свободу дії (вона обмежена 

законами фізики, фізіології); про свободу вибору (тобто чи здатна людська 

воля вибирати між мотивами; за детерміністами, вольове життя людини 

зводиться до боротьби мотивів, у якій найсильніший мотив автоматично 

перемагає, але критерієм сили мотиву може бути тільки його дієвість. Отже, 

про те, який мотив вважати найсильнішим, ми дізнаємося не раніше, ніж він 

переможе); про свободу хотіння, бажання (це питання про те, чи відповідає 

відчуття бажання можливості - цей рівень питання є найглибшим, він 

стосується проблеми моральної відповідальності людини за свої вчинки) [39, 

с. 602 - 604]. 

С. О. Левицький вважав, що захищати свободу волі можна, визнаючи 

самобутність духовного начала. Тільки ідеалістична онтологія, уточнює 

мислитель, здатна створити передумови для філософії свободи. Питання про 

відношення людської волі до Божої волі є, на думку філософа, головним 

пунктом всієї проблеми свободи [160, с. 33].  

Людина є «морально свідомою», тобто відповідальною за свої гріхи. С. 

О. Левицький нагадує: Августин вчив, що людина до гріхопадіння мала 

здатність вільного вибору – вона могла не грішити. Але в акті гріхопадіння 

ця свобода була втрачена. У грішному своєму стані людина не може не 

грішити, врятуватися може лише благодаттю Божою. На думку С. О. 

Левицького, розв’язати суперечності між свободою людини і всемогутністю 

Бога можна лише одним шляхом: визнанням того, що Бог створив людину 

вільною істотою, відносно незалежною від нього. Як вважає філософ, істинне 

значення думки : «Бог створив Людину свобідною» не можна зрозуміти 

тільки раціонально, оскільки в ній перехрещуються надраціональне ( 

Абсолют) та ірраціональне (свобода), адже вона мислиться у зв'язку з 

небуттям, а його неможливо мислити, хоча останнє представляється 
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спірним). Проте «у проекції на площину розуму» ця думка означає, що 

всемогутній Бог вільно обмежив свою всемогутність (і всезнання),  бо схотів 

створити свободу, а над нею не можна володарювати, не вбивши її. Бог 

схотів,  щоб свобода вільно визнала Його владу, але не як свою поразку, а у 

значенні визнання Його абсолютної ціннісної переваги [160]. Тому Він 

наділив вільну людську істоту здатністю не лише ухвалювати рішення, а й 

створювати нові якості у світі та в самій собі. Не зважаючи на те, що 

творчість людини має відносний характер порівняно з творчістю Бога, вона 

містить у собі елемент абсолютності. Філософ стверджує (і тут йому можна 

заперечувати, як справедливо зазначає Г. В. Коротіч), що будь-який вияв 

свободи є творчістю, тобто створенням чогось нового в бутті [151].  

Підводячи підсумок огляду існуючих точок зору на проблеми свободи 

волі, слід зазначити, що, мабуть, домінуючою тенденцією у трактовках 

свободи волі (особливо у XX столітті) виступає точка зору, відповідно до 

якої людина завжди гідна того, що з нею відбувається [195, с. 882]. 

Якщо сучасна наука, як раніше було відмічено, і досі однозначно не 

може відповісти на питання, що таке воля, то відносно свободи волі питання 

теж залишається відкритим. Переважна більшість філософів підкреслює 

наявність свободи волі. Можна погоджуватися чи не погоджуватися з тим, 

що ця здатність є божественним даром, який надано людині і який 

проявляється у виборі між добром і злом, але заперечувати відповідальність 

людини за цей вибір у сучасних умовах розвитку наукової думки, навряд чи 

можливо.  

Свобода волі, як показує історичний екскурс у становлення 

філософської думки щодо цієї категорії, має неабияку цінність, що дозволяє 

наголошувати на її аксіологічному значенні, причому, як у загальному сенсі, 

так і окремо для права. Слід погодитися з Т. А. Занфіровою, що «предметна 

сфера й основна тематика правової аксіології включає в себе проблеми 

розуміння та трактування права як цінності. Цінності в історії людства 

з’являлися як певні духовні опори, що допомагають людині встояти перед 
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обличчям життєвих випробувань. Вони впорядковують дійсність, вносять у 

неї осмислення, оціночні моменти, дають змогу порівняти свою поведінку з 

нормою, ідеалом, метою, яка виступає зразком, еталоном» [96, с. 240]. Все це, 

повною мірою характеризує і свободу волі. Адже людина, маючи здатність 

до самовизначення, здатність до вибору, закаляє свої вольові якості, 

підвищує свою громадську активність та укріпляє громадянську позицію, а 

отже формує свою правосвідомість та розвиває її у суспільно-цінному 

напрямі. 

К. Л. Томашевський справедливо зазначає, що найвищими морально-

правовими цінностями є ідеї загальної свободи, формальної рівності, 

справедливості та гуманізму [322, с. 80]. Саме вони у сучасному 

цивілізованому суспільстві визначають призначення та сутність права. 

Важливість звернення у проблематиці юридичних досліджень до 

морально-цінністної складової права, яка визначає спрямованість його норм і 

реалізується у його функціях, обумовлюється визнанням Конституцією 

України людини, її життя та здоров’я, честі і гідності, недоторканості і 

безпеки – найвищою соціальної цінністю, права і свободи якої, визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави.  

Ця норма є відправною точкою у політиці української держави щодо 

реалізації прав і законних інтересів її громадян. Адже вона формулює 

загальний принцип, який повинен втілюватися у реальність та забезпечувати 

свобідне існування особистості у соціальній, демократичній, правовій 

державі, коли вона (особистість) має можливості проявити себе - реалізувати 

свою волю - у різних сферах суспільного життя, зокрема у трудовій 

діяльності [122, с. 131]. 

Як справедливо зазначає В. П. Малахов, свобода волі не може бути 

дійсною поза самодостатністю права як буття правового єства. Свобода, 

звісно, є формою виразу та здійснення необхідності. Але в той же час вона і 

конче необхідна, тобто виходить із самого правового єства, підкоряється у 

повній мірі лише одному: відтворенню права як такого і заради нього самого. 
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І все інше: соціальні дії та мотиви, цінності та оцінки – можуть бути 

зрозумілі тільки за даної умови [176, с. 174]. Тобто мова йде про те, що 

право, врегульовуючи своїми нормами певні відносини, надає простір для 

виявлення свободи волі – простір, в якому свобода волі існує.  

Справедливим є зауваження В. С. Нерсесянца, що правова форма 

свободи, демонструючи формальний характер рівності, загальності та 

свободи, передбачає та виражає внутрішню сутнісну та смислову єдність 

правової формальності, загальності, рівності та свободи [193, с. 22]. 

Таким чином, право впорядковує відносини, в яких реалізується 

людське «Я», і на виникнення яких направляються вольові зусилля 

особистості, а свобода є змістом цих відносин, їх якісною характеристикою, 

тим правовим простором, який дозволяє реалізовувати певні права і 

обов’язки.  

Інакше кажучи, право встановлює своєрідні «правила гри», дотримання 

яких дозволяє виявляти свободу волі для кожного члену суспільства таким 

чином, щоб не ущемляти особисті права та свободи. Варто наголосити, що 

свобода волі у сфері правового регулювання існує як до, так і під час, і навіть 

після реалізації відповідної норми, не дивлячись на встановлені норми для 

правильної поведінки. 

Як справедливо зазначав В. С. Нерсесянц, для всіх тих, чиї відносини 

опосередковуються правовою формою, - яким би вузьким не було це коло, - 

право виступає як загальна форма, як загальнозначущі та рівні для усіх цих 

осіб (різних за своїм фактичним, фізичним, розумовим, майновим станом і 

т.д.) однаковий масштаб і міра. В цілому загальність права як єдиного і 

рівного (для того чи іншого кола відносин) масштабу і міри (а саме міри 

свободи) означає відкидання свавілля та привілеїв (у межах цього правового 

кола).  Своїм загальним масштабом і у рівній мірі право вимірює, «відміряє» 

і оформлює саме свободу індивідів, свободу у людських взаємовідносинах – 

в діях, вчинках, словом, у зовнішній поведінці людей [193, с. 22 - 23]. 
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Сутність природного призначення свободи ґрунтовно пояснена 

відомим вченим – фахівцем у сфері теорії держави та права - С. С. 

Алексєєвим, який вважав, що свобода не просто якесь благо взагалі, не один 

лише простір для самовдоволення, благосного життя, а простір активності, 

розгортання природних задатків людини з метою висхідного розвитку усього 

людського роду. І ця якість свободи (яка видає природну задумку) 

виражається в тому, що саме в умовах свободи (по Канту «найбільшої 

свободи») отримує простір стану «постійного антагонізму між усіма його 

членами», тобто стан конкуренції, суперництва – найбільш потужна, така, що 

не має альтернативи, сила, яка здатна як ніщо інше розвивати людську 

активність, спонукати до «напруження сил», - з тим, щоб людина 

«занурювалася у роботу і труднощі» [9, с. 88]. 

Безперечно, не можна не погодитись з С. С. Алексєєвим, що свобода у 

суспільстві представляє собою не просто простір для довільного, по вільному 

розсуду дій, якийсь благосний, споживчий дар, а, з філософської точки зору, 

явище, яке знаходиться у тісному єднанні з розумом, з самою можливістю 

творчості, виявлення творчої людської активності, з позитивним правом, 

його якостями та чеснотами. [9, с. 92]. 

Свобода, як певний соціальний стан суспільства, знаходить свій 

найбільш концентрований вираз у праві, у якому вона фактично 

матеріалізується, об’єктивується, трансформується у конкретні інститути. По 

характеру права у даному суспільстві, його розвиненості, завершеності 

завжди можна судити про сутність та широту свободи, яку юридично визнає 

та допускає держава. Таким чином, право слугує офіційним мірилом 

існуючої свободи, засобом її охорони та захисту. 

Правові норми і є нормами свободи, але свободи юридично визнаної, 

оформленої державою у вигляді нормативно-правових актів, прийняття яких 

має на меті захист індивіда від свавілля. У цьому полягає основна цінність 

права для особистості. У праві свобода отримує необхідне підґрунтя і 

гаранта, а особистість – можливість задоволення свого інтересу. Без права, 
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поза правом свобода залишається нереалізованою та незахищеною. Саме в 

цій якості право, перш за все, необхідне людині [221, с. 68]. Адже, 

реалізуючи норму права, людина стає суб’єктом правовідносин, де, як 

справедливо відмічає Р. А. Емрих, «індивід  набуває правової свободи, якою 

він не володіє ні у відносинах з природою, ні у соціальних відносинах без 

норми права» [353, с. 166]. 

Право – це одне з досягнень людської цивілізації. З моменту своєї 

появи людина усвідомлювала необхідність у своєму захисті спочатку у 

природи, потім через посередництво інших людей у надприродних істот і, 

нарешті, досягнув того стану свідомості, який можна вважати передумовою 

сьогоднішнього - у держави і права. По мірі свого розвитку, утворення та 

розбудови держави, людина змінювала свої уявлення про право та 

можливість втручання держави у певні відносини. Особливо наочно це 

простежується у історичній ретроспективі трудового права, поява якого є 

безспірним доказом вдосконалення людської свідомості та визнання людини 

як соціальної цінності, невід’ємною якістю якої є здатність до праці, 

реалізація якої і забезпечує можливість існування та розвитку суспільства. 

Загальновідомі факти історії - повстання ліонських ткачів 1831 р., 1834 р., 

сілезьких ткачів 1844 р, революція 1848 р. у Франції та Германії, Паризька 

комуна 1871 р., які стали наслідками необмеженого соціальними 

противагами капіталізму – все це виявило непридатність ідеї «невтручання 

держави» у регулювання відносин по застосуванню здатності до праці. 

Одним з показників неспроможності теорії та практики «державного 

невтручання», як зазначає видатний вчений у галузі міжнародного та 

порівняльного трудового права І. Я. Кисельов, став інтенсивний розвиток у 

всіх тогочасних капіталістичних країнах законодавства про працю [116, с. 

22]. Воно, разом з іншими актами соціального законодавства та інститутами, 

які його супроводжували, сформували соціальну інфраструктуру, - тобто 

систему соціальних амортизаторів та стабілізаторів, які приборкали дикий 

капіталістичний ринок, а отже дозволили формувати громадянське 
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суспільство. Численні юридичні акти стали інструментами суспільного 

контролю над стихією ринку та прерогативами власника, які раніше 

вважалися недоторканими та не обмежуваними соціальним контролем та 

регулюванням. 

Сьогодні – трудове право – це одна з головних загально цивілізаційних 

цінностей. Це пов’язано з тим, що наймана праця сьогодні – не тільки один з 

основних факторів виробництва та необхідний компонент всієї ринкової 

економіки, але й фундаментальна умова існування та розвитку сучасної 

людської цивілізації. Цивілізаційне значення трудового права проявляється, 

як вказував І. Я. Кисельов, в тому, що, заперечуючи позаекономічний 

примус, трудове право забезпечує міру свободи праці. а отже встановлює 

свого роду «правила гри», обов’язкові для учасників трудових відносин, 

певний рівень соціальної захищеності людей праці [116, с. 32]. Цілком 

погоджуючись з цією думкою науковця, дозволю від себе додати пояснення, 

що ця захищеність надається не тільки працівнику – але й роботодавцю, який 

теж у багатьох випадках є «людиною праці» – коли реалізує свою право на 

працю через підприємницьку діяльність. Тому, «правила гри», встановлені 

трудовим правом, з одного боку забезпечують певний рівень соціальної 

захищеності людей, що застосовують свою унікальну здатність до праці, а з 

іншого – дозволяють реалізувати потребу людини у праці найбільш 

прийнятним для неї способом [132, с. 68 - 69].  

У сучасному світі, на рубежі двох тисячоліть, трудове право є 

інструментом соціального управління та контролю, апробованим століттями 

історичного досвіду людства, яке має широкий спектр дії, багатоцільове 

значення і представляє велику цінність для будь-якої цивілізованої країни. 

Трудове право є великим надбанням людської цивілізації, яке відтворює у 

своїх нормах уявлення людини і громадянина про свободу, вільну 

можливість реалізації своїх прав у власних інтересах. Отже, розвиток 

трудового права у напрямі встановлення соціального балансу інтересів 

держави, власників засобів виробництва та власників унікальної, 
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притаманної тільки людині здатності – здатності до праці, який би визначив 

межі їх можливого поводження, означив простір для їх свободи та захистив 

від свавілля - є необхідною умовою розбудови громадянського суспільства у 

третьому тисячолітті. 

Співвідношення права та свободи волі переконливо пояснено В. С. 

Нерсесянцом. Він вважає, що дозволи та заборони права як раз і 

представляють собою нормативну структуру та оформленість свободи у 

суспільному бутті людей, межі досягнутої свободи, межі між свободою та 

несвободою на відповідному ступеню історичного розвитку. Свобода 

індивідів і свобода їх волі – поняття тотожні. Воля в праві – свобідна воля, 

яка відповідає усім сутнісним характеристикам права і тим самим відмінна 

від довільної волі і протистоїть свавіллю. 

Вольовий характер права обумовлений саме тим, що право – це форма 

свободи людей, тобто свобода їх волі. Цей вольовий момент (у той чи іншій, 

вірній або невірній інтерпретації) присутній у різних визначеннях і 

характеристиках права у якості вольовстановних положень, виразу 

суспільної волі, класової волі і т.д.» [193, с. 23]. 

Слід погодитися з Ю. Ю. Ветютневим, що, оскільки об’єктом свободи у 

її правовому значенні є, по суті, тільки зовнішня активність людини, то її 

можливо визначити як можливість руху. Нарешті, юридична свобода 

відрізняється від інших видів свободи формою своєї репрезентації – вона 

гарантована суб’єкту через публічне, офіційне встановлення меж допустимої 

поведінки. Таким чином, свобода з правової точки зору розглядається як, 

офіційно надана суб’єкту, відносна можливість руху, або поле 

безперешкодного життєвого вибору [45, с. 118]. 

Ю.Ю.Ветютнев цілком справедливо зауважує, що діяльність суб’єкта 

обумовлюється не просто поєднанням зовнішніх обставин, але і конкретною 

метою, яку він ставить перед собою з урахуванням цих умов… При цьому 

правові настанови представляють собою один з тих факторів, під дією якого 
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люди формують свою систему правових цінностей (благ) і обирають спосіб 

досягнення цих благ [45, с. 119]. 

Розглядаючи свободу волі у аксіологічно-нормативному розрізі, 

важливо також підкреслити роль права як важливого інструменту захисту 

свободи волі. В. А. Бачинін та  М. І. Панов переконливо доводять цінність 

права, як необхідного засобу захисту свободи волі від зовнішнього утиску. 

Вони зазначають: «Право являє собою одну з конкретних форм вираження 

потреби цивілізації в самозбереженні і саморозвитку. Воля цивілізованого 

співтовариства до захисту себе від небезпек внутрішніх деструкцій 

виявляється з усією визначеністю в праві. Це, по суті, воля до життя, що має 

надорганічний характер і набуває суспільної необхідності. Право, у якому 

виражена воля цивілізованих співтовариств до самозбереження, захищає, 

упорядковує і регулює їхнє внутрішнє життя. При цьому воно забезпечує не 

тільки соціальну дисципліну, але і свободу громадян, стежить не тільки за 

виконанням громадянами їхніх обов’язків, але і за дотриманням їхніх прав, 

відстоює не тільки інтереси держави, але й інтереси особистості» [18, с. 129]. 

Таким чином, право вирішує проблеми існування та реалізації свободи 

волі у цивілізованому суспільстві. Воно робить свободу волі реальною, 

діючою і захищеною від посягань інших осіб. 

Дуже цікава думка з цього приводу була висловлена М. Й. Варієм. На 

його погляд, вдале розв’язання проблеми свободи волі полягає у визнанні 

внутрішньої, суб’єктної детермінації довільних вчинків людини, яка постає 

такою закономірністю, що реалізується лише через вільне волевиявлення. 

Адже справжня воля, насамперед, пов’язана з позитивною свободою, із 

можливістю творчої постановки цілей, які прямо не виходять з конкретних 

обставин, але спрямовані на перетворення цих обставин і себе в них [39, с. 

603 - 604].   

Дійсно, із цією думкою слід погодитися, адже свобода волі можлива 

лише тоді, коли результат будь-якої свідомої дії став наслідком вільного від 

утисків з боку будь-кого прояву суб’єктом своєї волі, яка формувалася і 
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виявилася зовні виключно цим суб’єктом, без чийогось впливу. А позитивне 

право створює сприятливий ґрунт, що формує простір, на якому істинно 

може виявитися свобода волі. 

Таким чином, можна зробити висновок: право надає умови для прояву 

свободи волі; воно оформлює свободу волі, надає простір для її втілення та 

проявлення зовні. Якщо воля – це рушійна сила прагнення, бажання, то 

свобода волі – це можливість прояву волі, а отже можливість втілення, 

реалізації бажання. Відповідно, у правовій реальності свобода волі означає 

правові можливості того чи іншого суб’єкта щодо реалізації певних прав. 

Правові проблеми, які при цьому виникають стосовно реалізації основного 

соціально-економічного права людини – права на працю, пропонується 

дослідити у наступних розділах роботи. 

 

 

1.3 . Свобода волі як ключовий елемент визначення права на працю  

 

Конституція у ст. 1 визначила Україну як демократичну, соціальну та 

правову державу [149]. Це визначення розкривається у ст. 3 Конституції, яка 

визнає людину, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку 

найвищою соціальною цінністю. І тому цілком логічно, як далі зазначається у 

ст. 3 Конституції, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 

і спрямованість діяльності української держави, яка відповідає за неї перед 

людиною. Утвердження і забезпечення прав та свобод людини є головним 

обов’язком держави [149, ст. 3]. 

Таким чином, Основний закон нашої держави, підкреслюючи пріоритет 

прав і свобод людини, зробив акцент на соціальному напрямі розвитку всіх 

сфер суспільного життя. Це акцентування логічно зумовлює звернення до 

сучасного тлумачення поняття соціальної держави. В. Шаповал зазначає, що 

«соціальна держава – це характеристика сучасної держави, за смислом якої 

державна діяльність має бути спрямована на створення реальних стандартів 
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матеріального добробуту, освіти, охорони здоров’я тощо і забезпечення 

таких стандартів для усіх громадян (індивідів), а також на мінімізацію 

фактичної соціальної нерівності з її економічними наслідками та створення 

системи соціальної підтримки (захисту) тих, хто цього потребує. Тим самим 

поняття соціальної держави поєднується з відповідно трактованими ідеями 

соціальної справедливості і соціального захисту. Про таке поєднання 

свідчить той факт, що практично усі дослідники пов’язують феномен 

соціальної держави з конституційною і міжнародно-правовою фіксацією 

соціально-економічних прав, а також з практикою щодо їх реалізації» [344, с. 

14]. 

Тобто, норми права є своєрідним «провідником» «соціальності» 

держави. Вони, а точніше їх зміст, надають змогу визначити чи є держава 

соціальною, а отже сучасною і цивілізованою, і, одночасно, встановлюють 

шляхи реалізації функцій та напрямів соціальної держави. І першу скрипку у 

цьому процесі, як справедливо зазначив В. Шаповал, грають міжнародні та 

конституційні норми, закладаючи фундамент для втілення у дійсність. При 

чому це стосується не суто соціального напряму функціонування держави, а 

взагалі - існування і функціонування держави у всіх можливих напрямах, 

виходячи із соціального начала, відштовхуючись від ключового постулату 

про людину як найвищу соціальну цінність. 

Норми Конституції України, зокрема раніше процитованої ст.1, ст.3, 

дозволяють констатувати вибір українського народу, як такий, що означає, 

що сучасність та майбутнє України існують та творяться у просторі держави 

соціальної.  

Визнання України державою соціальною має істотне значення для 

права України в цілому та для окремих його галузей. Адже воно закладає 

ідею, яка формує принципи сучасного існування права та перспективи його 

розвитку. Для трудового права, зокрема, вказані пріоритети окреслюють 

тенденції його розвитку у напрямі гуманістичного виміру. Це означає, що 
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трудове право повинно керуватися інтересами особистості, існувати в ім’я 

неї та створювати простір для вільного і ефективного прояву її здібностей.  

Отже, зміст норм трудового права, який закріплює та визначає права, 

свободи, обов’язки та навіть відповідальність людини, має формулюватися 

таким чином, щоб на першому місці була людина, а не держава. Зміст норм 

трудового права як права позитивного – тобто такого, яке створюють люди  і 

для людей, повинен створювати умови для ефективного розвитку природних 

прав, а не вигадувати штучні правила, які суперечать природним законам. 

Інакше кажучи, норми трудового права мають лише надати форму 

природним правам людини, закріпити те, що є природним, поводжуючись із 

останнім обережно, як із кришталем, щоб випадково не пошкодити його. 

Таким чином, норми права не повинні протиставлятися, об’єктивно існуючій, 

природі прав людини. Вони повинні впорядковувати природні права так, щоб 

останні мали можливість здійснитися та збагатити людську особистість. 

Саме тоді права людини отримають можливість ефективної реалізації, саме 

тоді і людина, і суспільство отримають користь від визнання цих прав, а, 

отже, і право, і держава, яка його санкціонує, досягнуть своєї мети існування: 

служіння людині. 

Чи можемо ми зараз констатувати таке положення речей щодо права на 

працю? Це і є питанням, на яке ми спробуємо відповісти у даному 

дослідженні. 

Історичний екскурс у становлення та розвиток проблем волі та її 

свободи, що було проведено у двох попередніх підрозділах даного розділу, 

засвідчив, що на початку виникнення інтересу людства до цих проблем, та й  

згодом, наявність у людини волі, а отже і її свободи, якщо не заперечувалася, 

то, принаймні, піддавалася великому сумніву. Сучасна наука, все ж-таки, 

визнає наявність у людини волі та свободи волі. І саме цей момент, зумовлює 

початок надання відповіді на поставлене запитання.  

Воля, як рушійна сила бажання, що дозволяє переборювати перешкоди 

на шляху людини, прагнучи досягти поставленої мети, а її свобода, як 
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простір для творчих, активних дій, яка робить можливим вибір людини за 

закликом свого серця та власним розумом, є тими об’єктивними, 

незалежними від чийогось визнання чи невизнання, характеристиками, якими 

людину наділила природа. Саме такими є і природні права людини – зокрема 

право на працю, в якому проявляється сутність людини з її волею і свободою 

цієї волі.  

Слід зазначити, що право на працю зумовлювало завжди неабиякий 

інтерес до проблем його дослідження у науковців. У різні роки, воно у 

різному ступеню було предметом наукового пошуку М. Г. Александрова [7], 

В. В. Єгорова [86], О. С. Іоффе [294, с. 89], М. І. Матузова [183], Т. Г. 

Маркіної [177, с. 58], Ю. П. Орловського [207; 208], А. Ю. Пашерстника 

[212], О. С. Пашкова [296, с. 177 - 181], П. Д. Пилипенка [215], С. В. Попова 

[221; 222], О. І. Процевського [250; 251; 252; 253; 256], С. М. Прилипка [225, 

с. 502 - 523; 226], М. М. Пурея [260; 261], О. В. Смирнова [293], В. М. 

Толкунової [320], Г. І. Шебанової [346], А. С. Якубової [358; 359], О. М. 

Ярошенка [225, с. 502 - 523; 226]  та інших.  Авторка даної роботи також 

долучалася до цього напряму дослідження [129, с. 48 - 63; 130; 133]. 

Прикметним є те, що право на працю розглядалося у зазначених 

дослідженнях у площині встановлення його сутності. Дослідники визнавали 

це питання трудового права основоположним, а відповідь на нього брали за 

джерело подальшого наукового пошуку у різних напрямах цієї галузі.  

 І сьогодні, право на працю та його зміст також вважається важливим 

елементом формування фундаменту сучасного трудового права. Саме таке 

значення права на працю підкреслюється О. І. Процевським, який відносить 

питання щодо нього до методології трудового права. У своїй монографії 

«Методологічні засади трудового права» 2014 р. О. І. Процевський, 

розглядаючи право на працю, параграф з цього питання назвав «Право на 

працю як форма виявлення сутності трудового права і визначення напрямку 

його реформування» [250, с. 50]. Така влучна назва відобразила загальне 

сучасне значення права на працю, оскільки право на працю започатковує 
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побудову ланцюгу трудових правовідносин – ядра предмету трудового права 

і зумовлює виникнення усіх інших трудових прав працівника, а також 

виникнення відносин, похідних від трудових. Отже, це дає підстави 

стверджувати, що від розуміння цього права залежить наповнення змісту 

норм механізму його реалізації, розуміння сутності усіх інститутів трудового 

права та й взагалі – напрями розвитку норм останнього. Інакше кажучи, 

думаю вірним буде сказати так: ключ до відповідей на усі питання трудового 

права міститься саме у розумінні права на працю. 

О. І. Процевський наголошує, що «про значення права на працю, про 

його фундаментальність серед інших соціально-економічних прав і свобод 

людини свідчать дві його найважливіші характеристики: по-перше, в цьому 

праві відображена потреба держави і суспільства у необхідності створення 

матеріальних і духовних цінностей для життєдіяльності окремої людини і 

суспільства в цілому. Праця - джерело існування людини … По-друге, саме 

тому право на працю закріплено міжнародними правовими актами і визнано 

Конституцією України. Завдяки реалізації права на працю людина розвиває 

свій природний творчий потенціал і тим виражає свою особистість» [250, с. 

52]. 

Така значимість права на працю зумовлює актуальність наукового 

пошуку у цій площині і сьогодні. Звернення наукових поглядів саме до цих 

питань зумовлено тими демократичними процесами, що відбулися 

наприкінці 2013 р. і відбуваються в Україні зараз. Адже обрання українським 

народом у якості орієнтиру свого розвитку суспільства європейського, яке 

позиціонується як суспільство з високими моральними якостями, де існує 

цивілізаційний підхід до правового регулювання відносин із застосування 

праці, де людина визнається найвищою соціальною цінністю - піднімає ці 

питання на новий рівень. Рівень, який підкреслить, колись забуті і нині 

згадані та усвідомлені, поняття свободи, рівності та справедливості та саме 

крізь їх призму визначить тенденції розвитку трудового права України та 

закріпить їх у майбутньому Трудовому кодексі. Адже, як слушно зазначено у 
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Юридичній енциклопедії, «право – це загальна міра свободи, рівності та 

справедливості у суспільстві, яка повинна визначати конкретний зміст 

кожної конкретної правової норми. Саме такі соціальні цінності, як свобода, 

рівність, справедливість становлять сутність гуманізму» [355, c. 660] . 

Отже, зараз, особливо гостро відчувається потреба у з’ясуванні 

природи, сутності права на працю для того, щоб розвивати та 

вдосконалювати трудове право у напрямі, яке б ґрунтувалося на принципах 

демократії, гуманізму та справедливості, проголошених у Конституції 

України, та втілювало б ці принципи у реальне життя головного творця усіх 

матеріальних та духовних благ цивілізації – працівника.  

З’ясування природи та сутності права на працю слід розпочати із 

визначення поняття самої праці та її ролі у сучасному суспільстві та державі; 

акцентування її значення для окремої особистості і для суспільства в цілому. 

Роль праці у суспільстві влучно визначена Ф. Енгельсом. 

Узагальнюючи думки політекономів свого часу, частково погоджуючись з 

ними, він відмічав, що праця – це джерело будь-якого багатства. «Праця 

дійсно є такою поряд з природою, що доставляє їй матеріал, який вона 

перетворює на багатство. Але вона ще і дещо безкінечно більше, ніж це. Вона 

перша й основна умова усього людського життя, і при чому у такому 

ступеню, що ми у відомому сенсі повинні сказати: праця створила саму 

людину» [179, с. 486] (переклад з рос. – мій О. К.).   

Не дивлячись на те, що Ф. Енгельс писав це ще у 19 ст. зараз, ця 

характеристика праці не втратила своєї точності та актуальності. Праця та її 

результати і сьогодні є основою матеріального забезпечення життя членів 

суспільства і самої держави. І сучасні науковці це неодноразово 

підкреслюють. Так, Ю. П. Орловський та А. Ф. Нуртдинова вказують, що 

праця виступає основною та незмінною умовою людського буття. Людина 

завдячує праці своїм виділенням з царства тварин. На відміну від тварин, 

людина створює свій світ, і створює його шляхом праці. Середовище, яке 
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створено людиною, умови її існування є результатом людської праці [326, с. 

1]. 

В. Вітковський стверджує, «життя без праці уявити досить складно. 

Працюючи, людина … здобуває собі засоби для існування, тобто, для життя в 

суто біологічному аспекті. Крім того, частину результатів праці, які 

перевищують той мінімум, що необхідний для фізіологічних потреб, людина 

використовує, як правило, для свого морального, соціального розвитку. 

Праця є передумовою підвищення місця особи в суспільстві, а також її 

духовного рівня. За допомогою праці особа самоутверджується. До того ж, 

багато вчених переконані, що праця сама по собі є джерелом задоволення, 

яке дозволяє людині реалізувати притаманний їй потяг до самоствердження в 

праці. Всі ці результати застосування людиною праці, зрештою, приводять до 

підвищення рівня її життя, до переходу від суто біологічного існування до 

достойного життя поміж інших людей. Праця є невід’ємною від особистості 

працівника, а отже – вона є невід’ємною складовою і його життя загалом» 

[52]. 

П. Д. Пилипенко також зазначає, що праця «лежить в основі 

становлення і розвитку фактично кожної соціально-економічної формації» 

[215, с. 197]. О. І. Процевський відмічає, що «в основі побудови всієї системи 

трудового права лежить праця, як природна здатність людини створювати 

матеріальні і духовні цінності для задоволення потреб своєї сім’ї і 

суспільства в цілому» [250, с. 161]. В. О. Процевський зазначає, посилаючись 

на К. Маркса, що саме значення праці як складного багатогранного процесу 

взаємодії людини з природою, з оточуючим її світом; як основи життя 

людини, призначенням якої є задоволення особистих потреб, (а також і 

суспільства в цілому), яке б забезпечувало достатній рівень для себе, своєї 

сім’ї; її природно обґрунтована характеристика як життєво необхідної істини 

в умовах держави знайшло законодавче закріплення в Основному Законі – 

Конституції України у вигляді конкретних прав і свобод людини, називаючи, 

зокрема, право на працю  [246, с. 12].  
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Таким чином, вченими акцентується увага на взаємозв’язку життя та 

праці. Думаю, справедливо у такому разі стверджувати про те, що праця є 

життям людини. Людини не як біологічного, а як соціального суб’єкту. 

Такий природний зв'язок праці та життя людини трансформується, у 

деякій мірі, у взаємозв’язок права на працю та права на життя. Цікавою є 

думка В. Вітковського про тісний і нерозривний взаємозв’язок права на 

життя та права на працю та їх взаємообумовлюючий характер. Таку 

взаємозалежність він пояснює наступним чином: «якість праці впливає на 

кількість та якість одержаних внаслідок неї засобів для існування та розвитку 

людини. Чим більше таких засобів одержує працівник – тим більше він може 

вплинути на рівень та якість свого життя. Отже характер праці обумовлює 

рівень життя особи. Виходячи з цього, рівень реалізації та захисту права на 

працю впливає на рівень життя, яке, в свою чергу, є об’єктом 

конституційного права на життя. Більше того, уже з самим початком 

реалізації права на працю, починає діяти механізм захисту права на життя в 

сфері праці. Адже з моменту, коли людина починає працювати, вона починає 

одержувати засоби для існування (у вигляді винагороди за працю), 

розвиватися в тій чи іншій сфері, самоутверджуватися. З іншої сторони право 

на життя, як неодноразово вказувалося вище, є основою всіх інших прав. За 

порушення права на життя, як первинного права людини, неможлива 

нормальна реалізація всіх інших прав. Таким чином, лише за належної 

реалізації права на життя можлива належна реалізація права на працю, в той 

же час створення умов для вільного розпорядження своїм правом на працю, є 

одночасно забезпеченням права на життя. З цього випливає і те, що захист 

права на працю стає захистом права на життя і навпаки – без достатньої 

захищеності останнього неможливий захист права на працю в сфері 

трудового права» [52].  

В цій думці раціональне зерно є. І, у глобальному сенсі, слід 

погодитися, що, дійсно, за рахунок праці людина, власне, стає людиною – 

істотою соціальною, що право на працю та право на життя взаємопов’язані та 
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взаємообумовлені. Однак, думається, не настільки, наскільки зазначає В. 

Вітковський. У своїм порівнянні цих прав він, видається, встановлює занадто 

прямий зв'язок між цими правами, не враховуючи, що логічний ланцюг 

впливу та взаємозалежності права на життя та права на працю має ще і інші, 

не менш значущі права, які визначають рівень їх використання та якості 

людиною. Мова йде, зокрема, про такі права як право на оплату праці, право 

на здорові та безпечні умови праці тощо.  

Твердження  В. Вітковського, що «якість праці впливає на кількість та 

якість одержаних внаслідок неї засобів для існування та розвитку людини» 

[52] є вкрай категоричним. На жаль, В. Вітковський не розрізняє терміни 

«праця» і «робота», і це, мабуть і веде його до таких висновків. Адже різниця 

між цими поняттями є. Вони не є тотожними. І, відповідно між правом на 

працю і правом на роботу також є різниця, і це вже неодноразово 

підкреслювалася українськими дослідниками – І. Козуб [139] О. І. 

Процевським  [250, с. 51; 251, с. 142 – 143;  252, с. 102], М. М. Пуреєм [261, с. 

29] та інш.  

О. І. Процевський перший у незалежній Україні розпочав дискусію на 

цю тему, і його думка отримала підтримку інших вчених. Він зазначив: 

«Праця – це невідокремлена функція людського існування, буття. Це те, що 

людина має, що вона може мати. Праця – це те, що людина здатна, це в ній 

самій; людина власник праці. Робота – це, як би мовити, зовнішня форма, в 

якій реалізується праця, і яку створює держава. Взагалі робота – це зовнішня 

форма виразу минулої чи сучасної людської праці. Робота створюється 

умовами життя суспільства, рівнем розвитку техніки і технології тощо» [251, 

с. 142 - 143].  

Таким чином, різниця понять «праця» та «робота» очевидна – праця 

характеризує прояв людської сутності, виявлення людської здатності до 

праці. Думається, що працю можна, у кінцевому рахунку, охарактеризувати 

як процес реалізації природної здатності, яка дозволяє проявитися людській 
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особистості; як змістовну частину діяльності щодо створення матеріальних 

та духовних благ.  

Робота ж характеризує, так би мовити, готовність держави  прийняти 

реалізацію людської суті – здатності до праці, і є проявом державної 

діяльності по створенню умов забезпечення доступу до можливості дістати 

позитивне право на прояв цієї здатності. Тому праця характеризується якістю 

внеску людини-працівника, робота - якістю виконання державою своєї 

соціальної функції. І не дивлячись на те, що працівник, застосовуючи свою 

природну здатність до праці, реалізує її у процесі праці, відображується вона, 

оформлюється - у роботі, яка, власне, і оплачується.  

Таким чином, якщо так можна висловитися, робота виконує функцію 

«містка» між працею та її оплатою, а разом з тим і своєрідного «з’єднувача» 

зусиль працівника, роботодавця та держави у процесі праці як 

загальнолюдської діяльності, яка є основою існування та розвитку людської 

цивілізації.  

Змішування категорій «праця» і «робота» веде до побудови хибного 

ланцюга у питанні залежності «право на життя» та «право на працю». І це, 

наразі, спостерігається у В. Вітковського [52]. Він не враховує такі важливі 

чинники, які впливають на ці, зароблені людиною, засоби для існування як: 

економічна ситуація в країні, відповідні традиції країни, економічна ситуація 

на конкретному підприємстві тощо. Адже ці чинники визначають рівень 

оплати праці, а отже впливають на розмір заробітної плати працівника. І не 

треба забувати, що багато у чому, а може навіть у переважній більшості, 

можливості реалізувати право на працю, та можливості реалізувати так, щоб 

заробити собі на гідне життя, залежать від дій держави. Якщо бути точним – 

то від того, чи створені юридичні гарантії забезпечення права людини на 

працю та наскільки вони є дієвими. 

Однак, слід також згадати і протилежну О. І. Процевському позицію у 

цьому питання В. І. Щербіни, який вважає, думку О. І. Процевського про 

розмежування понять «праця» і «робота» дискусійною. Він зазначає, що в 
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українській мові «праця» і «робота» - слова-синоніми; хоча не можна й 

заперечувати, що поняття «праця» дещо ширше від поняття «робота» [352, с. 

28 - 29].  

На мою думку, дискусійність цього питання знімається з’ясуванням 

визначення слова «синонім» у сучасній українській мові. Так, синоніми – це 

слова, близькі за значенням і різні за звучанням. Зазвичай наявність 

синонімів свідчить про багатство мови, адже вони відрізняються відтінками 

значення і сферами вживання [281]. Отже, близькість слів, що є синонімами 

за значенням, не означає їх рівноцінне використання та взаємозаміну, бо 

слова, що є синоніми застосовуються у своїй сфері для точного відображення 

характеристики об’єкта. Належність слова до одного синонімічного ряду не 

означає, що цими словами можна жонглювати як заманеться. Наявність у 

слова синоніму свідчить про багатство мови, а не про свавілля того, хто на 

ній розмовляє. І тому, вочевидь, правильний підбір слова, а потім і його 

використання до певного явища, свідчить про розуміння сутності цього 

об’єкта та знання мови. Адже не можна не погодитись зі словами В. М. 

Скобєлкіна - справа не в словах, а в тій сутності, яка за ними стоїть [288, с. 

153]. І тому перш ніж застосувати певний термін треба прояснити і 

усвідомити його сутність. 

Різниця між поняттями «праця» і «робота» очевидна. Вона 

підкреслюється і на державному рівні. Адже  на своїй інавгурації 7 червня 

2014 р. Президент України П. О. Порошенко зазначив, що «наявність роботи 

– це те, що дає людині можливість жити безбідно. Найбільше професійне 

задоволення я досі отримував саме від створення нових робочих місць. Що 

може втішати людину більше, як праця та гідна зарплата за неї? Робочі місця 

мають організовувати підприємці. А от справа глави держави – це 

забезпечення таких умов, коли ніхто і ніщо не заважає працювати. Держава 

цінуватиме вклад роботодавця та платника податків в економіку та соціальну 

сферу. Забезпечення людей роботою та гідною оплатою – це перша гарантія 

внутрішнього миру та національної безпеки» [243]. 
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Ця промова дійсно справляє враження – бо вона, вперше за багато 

років, на державному рівні, встановлює програмні цілі функціонування 

держави на науковій, професійно обґрунтованій платформі. Розуміння і 

визнання такого розмежування понять «праця» та «робота», побудова такої 

взаємозалежності та взаємообумовленості цих понять, оплати праці і ролі 

держави у забезпеченні найважливішого соціально-економічного права – 

права на працю - це надія на гідне життя кожної людини, що заробляє собі на 

життя працею та на величне майбутнє України як соціальної держави. Адже 

можна бути самим кваліфікованим працівником, виконувати свою роботу на 

сто відсотків і навіть перевиконувати встановлену норму і, при цьому, 

працювати на державному підприємстві у країні, де є економічні проблеми і, 

відповідно до цього, не отримувати зарплату місяцями, або отримувати у 

розмірі, якого ледве вистачає на предмети першої необхідності цього 

працівника, а не те що на гідне існування його та його сім’ї.  

Так, як зазначає О. І. Процевський, аналізуючи дані 2005 р. «на 

превеликий жаль, співвідношення прибутку роботодавця і розміру заробітної 

плати працівників в Україні не витримує ніякої критики. В Україні з кожної 

гривні, заробленої руками і розумом робітників і інженерів вони отримують 

лише 5 - 7 копійок, а у будівництві – 9 копійок. Прийшовши на роботу, кожен 

працівник тільки 24 хвилини за восьмигодинний робочий день працює на 

себе, а 7 годин 36 хвилин – на роботодавця. Тоді, як, наприклад, німецький 

робітник має щонайменше 33 цента з кожної євро і 2,5 години працює на 

себе, а 5,5 – на роботодавця» [245, с. 407; 255, с. 61]. Навряд чи, сьогодні на 

практиці ситуація суттєво відрізняється. Так, аналіз діючого українського 

законодавства та різні статистичні дані, зокрема щодо показників бідності в 

Україні, у якій на грудень 2013 р., відповідно до інформації, наведеної на 

засіданні Комітету з питань Верховної Ради України, 60-70 % громадян 

вважають себе бідними [63], дозволив О. І. Процевському у своїй монографії 

«Методологічні засади трудового права» 2014 р. зробити наступні висновки, 

з якими, як не прикро, але треба погодитись. «На жаль, мета влади по 
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забезпеченню добробуту особистості і добробуту суспільства здійснюються 

якось однобічно. Подолання розриву між бідними і багатими між тими, хто 

створює матеріальні та духовні цінності і отримує неадекватну плату за свою 

працю і тими, хто не бере участі у процесі виробництва, але отримує вельми 

«неадекватну» заробітну плату за свою діяльність до цього часу не 

спостерігається» [250, с. 15]. Тому, робити загальні висновки про залежність 

якості життя від якості праці сьогодні є, принаймні, передчасним. 

 Отже, з одного боку, праця є засобом задоволення людських потреб, а 

з іншого - засобом перетворювання та вдосконалення самої людини, її 

власної природи. І саме ця цінність праці у житті та розвитку людини, 

суспільства та держави обумовлює визначення права на працю як одного з 

основних соціально-економічних прав людини.  

Крім того, такий аксіологічний підтекст зумовлює також і визначення 

філософсько-правового змісту права на працю, його наповнення як 

прагнення людини виразити себе, проявити свою власну природу та 

скерувати свою волю у якості творчого вектору існування та розвитку себе як 

людської особистості. Адже завдяки реалізації права на працю створюються 

матеріальні блага, забезпечується подальший ріст добробуту людей, 

помножуються матеріальні та духовні цінності, досягаються успіхи в усіх 

галузях народного господарства, науки та культури [109, с. 7].  

Насамперед, треба зазначити, що право на працю віддзеркалює сутність 

людини – її власну природу. Тільки людина – одна-єдина з усіх живих істот 

володіє здатністю створювати духовні та матеріальні блага, попередньо, 

створюючи те, до чого вона прагне, у своїй уяві силою думки. Як точно 

зазначив К. Маркс, найгірший архітектор від найкращої бджоли відрізняється 

тим, що перш ніж будувати осередок із воску, він вже побудував його у своїй 

голові [178, с. 189]. Адже як істота свідома, яка стоїть на вищому щаблі 

сходів еволюції, тільки людина, маючи високорозвинений мозок, усвідомлює 

потребу у застосуванні своєї унікальної здатності, наданої їй природою, - 

здатності до праці. Дана потреба обумовлюється необхідністю людського 
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існування та розвитку, вдосконалення людської особистості. Як справедливо 

відмічають С. М. Прилипко та О. М. Ярошенко, право на працю у загальному 

сенсі відображує потребу людини створювати та здобувати джерела 

існування для себе та своєї сім’ї, реалізовувати свій власний творчий 

потенціал, виражати свою особистість [225, с. 502; 226, с. 102]. У більш 

глобальному сенсі мова йде про існування та розвиток людської цивілізації в 

цілому. 

Як справедливо зазначає І. Козуб, «справа в тому, що праця – людська 

суть. Без праці немає людини як істоти соціальної, тобто немає особи (як 

істота біологічна людина існувати без праці може, зокрема, перебуваючи у 

стані коми). Тому право на працю є природним правом людини, що 

зумовлено природою її самої. Його наявність не залежить від державного 

визнання, проте без останнього його реалізація в повній мірі видається 

сумнівною і в якості «права» воно існувати не буде, а матиме вигляд 

постулату» [139].  

Однак, П. Д. Пилипенко хоча і вважає також право на працю 

природним, зазначає дещо дивну річ з цього приводу: «право на працю 

належить особі від народження і не потребує додаткового його 

проголошення на державному рівні» [215, с. 199]. Думається, що така заява 

провокує виникнення багатьох запитань наступного характеру. А навіщо тоді 

взагалі досліджувати право на працю у межах юридичної науки, пропонувати 

щось по вдосконаленню закріплення цього права – якщо позитивні джерела 

права є зайвими, непотрібними? Навіщо пропонується вдосконалення 

закріплення цього права тощо? Навіщо люди боролися і вмирали у цій 

кривавій боротьбі за те, щоб на державному рівні визнали право на працю? 

Більш того, після таких слів викликає подив акцентування уваги і самим 

професором П. Д. Пилипенком на тому, коли вперше отримало закріплення 

право на працю у радянській конституції [215, с. 198].  

Визнання зайвим додаткового закріплення права на працю, яке, без 

сумніву, є правом природним, на рівні законодавства суперечить 
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багатовіковій історії виділення трудового права у самостійну галузь, яка і є 

головним теоретичним і практичним аргументом необхідності закріплення 

права на працю позитивними джерелами. Адже сьогодні у порівнянні із 19, 

20 ст.ст. у змісті та сутності природного права на працю нічого фактично не 

змінилося: як зараз, так і тоді право на працю людини природне, але ж доки 

його не визнали на державному рівні – чи мала людина можливість ним 

користуватися? Чи була у неї свобода щодо своєї волі у сфері реалізації 

здатності до праці? Історія виникнення трудового права дає очевидні 

відповіді на ці питання: ні і ще раз ні. Крім того, як вже зазначалося на 

початку цього підрозділу, феномен соціальної держави пов’язується саме з 

конституційною і міжнародно-правовою фіксацією соціально-економічних 

прав [344, с. 14]. Тому проголошення права на працю є необхідним на 

державному рівні, інакше наслідки можуть бути невідворотно негативними. 

Трудове право, як інструмент визначення простору, де людина може 

самостійно вирішувати питання про застосування своєї унікальної здатності - 

здатності до праці - формує межі правової свободи, справедливості, рівності, 

які визначають зміст правового розуміння цієї здатності та визначають її у 

якості власності її носія – працівника [121, с. 139]. Особливо це 

простежується у міжнародному трудовому праві, яке при формуванні 

світових та європейських стандартів права на працю, врахувало не тільки 

значення праці для кожної конкретної людини та суспільства в цілому, але й 

притаманну йому природність. Адже ключовим моментом у визначенні права 

на працю в цих стандартах є визнання кожного носія здатності до праці її 

власником, володарем, який один-єдиний, самостійно, користуючись 

свободою волі, може вирішувати долю відносно її застосування. 

Загальна декларація прав людини у п. 1 ст. 23 визначила, що кожна 

людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і 

сприятливі умови праці та на захист від безробіття [95]. Із назви цього 

документу стає зрозумілим, що він проголошує, визнає природне право 

кожної людини на працю юридично. І, як це і характерно для подібних актів, 
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що слід розуміти під цим правом, яке його наповнення – Загальна декларація 

прав людини не пояснює.  

На ці питання відповідь надає Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні і культурні права 1966 р., який визначив, що держави, які беруть в 

ньому участь, визнають право на працю, що включає право кожної людини 

дістати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає 

або на яку вона вільно погоджується, і зроблять належні кроки до 

забезпечення цього права [186, ст. 6 п. 1]. 

Очевидно, що здійснення цих «належних кроків до забезпечення права 

на працю» полягає в імплементації міжнародних стандартів у внутрішнє 

законодавство країн-учасниць Міжнародного пакту про економічні, соціальні 

і культурні права 1966 р., який є одним із джерел міжнародно-правового 

регулювання праці. О.М. Ярошенко відзначає, що «особливістю міжнародно-

правового регулювання праці є те, що норми міжнародних договорів про 

працю, як правило, безпосередньо не регулюють трудові відносини, а 

встановлюють певні стандарти в галузі праці, які через їх імплементацію в 

національному законодавстві кожної країни, що бере в них участь, 

конкретизуються й наділяються певним правовим механізмом реалізації» 

[360, с. 69 - 70]. Серед характерних прикладів таких стандартів О. М. 

Ярошенком називаються визначення понять «право на працю», «примусова 

праця» [360, с. 69 - 70]. 

Характеризуючи визначення права на працю за цим Пактом, слід 

відмітити єдність двох моментів [186, ст. 6 п. 1]. По-перше, ООН у цьому 

документі відобразила стратегічні напрями своїх існування та діяльності, і 

окреслила вектор розвитку законодавства та права країн її учасниць з точки 

зору сучасного бачення держави, ролі людини у державі та усвідомлення її 

значення для держави. Адже, як зазначено у преамбулі даного Пакту, 

держави, які беруть у ньому участь, погоджуються зі змістом його статей, 

ґрунтуючись, у тому числі, на визнанні гідності, властивої всім членам 

людської сім'ї, та рівних і невід'ємних прав їх, які є основою свободи, 
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справедливості і загального миру; визнаючи, що ідеал вільної людської 

особи, вільної від страху та нужди, можна здійснити тільки якщо будуть 

створені такі умови, за яких кожен може користуватися своїми 

економічними, соціальними та культурними правами [186]. 

Сучасні цивілізовані країни є членами ООН – організації, яка, як 

зазначається в її Статуті, була утворена народами Об’єднаних Націй для того, 

щоб, зокрема, утвердити віру у основні права людини, гідність і цінність 

людської особи, сприяти соціальному прогресу та покращенню умов життя за 

більшої свободи у цілях, у тому числі, використання міжнародного апарату 

для сприяння економічного та соціального прогресу усіх народів [304].  

Отже, ці країни, в силу членства в ООН, беруть на себе зобов’язання, 

розвиватися як демократичні, соціальні та правові держави, - тобто такі, де 

найвищою соціальною цінністю визнається людина, її права та свободи, де в 

ім’я людини держава існує і здійснює свою діяльність. Відповідно, основою 

такої держави є свобода. Таким чином, свобода є витоком правових норм, 

встановлених та санкціонованих державою; є витоком норм, що регулюють 

право на працю. 

Такий підхід до визначення права на працю слід визнати досить 

вдалим, адже це визначення, насамперед, представляє собою успішне 

поєднання внутрішньої детермінації своїх рішень носія унікальної природної 

здатності – здатності до праці та їх можливості зовнішнього проявлення – 

реалізації у правовому просторі, де на першому місці стоїть свобода. 

Таким чином, міжнародна формула визначення змісту права на працю 

гармонічно з’єднує в єдине ціле природне та позитивне право: не 

протиставляючи одне одному, а делікатно впорядковуючи природне право  

позитивними, створеними людиною, юридичними засобами. Відтак, це 

дозволяє відмічати вченим дуалістичну природу права на працю, як, зокрема, 

це зроблено І. Козуб. Вона зазначає, що природа права на працю – 

дуалістична й поєднує в собі природні й позитивістські начала, як єдине ціле 

одного явища [139]. 
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По-друге, визначення права на працю у Міжнародному пакті про 

економічні, соціальні та культурні права 1966 р. містить юридичні гарантії 

держави, яка в ньому бере участь і яка це право визнає, відносно можливості 

його дістати та реалізувати. Тобто, в даному випадку мова йде про засоби 

його забезпечення, які надає людині держава, яка це право визнає. І таким 

чином, держави, що беруть участь у цьому Пакті і виступають членами ООН 

будують логічний ланцюг реалізації напрямів своїх існування та діяльності, 

які, як раніше було зазначено, визначаються через визнання того, що «ідеал 

вільної людської особи, вільної від страху та нужди, можна здійснити тільки 

якщо будуть створені такі умови, за яких кожен може користуватися своїми 

економічними, соціальними та культурними правами» [186].  

І тому не можна погодитися із думкою П. Д. Пилипенка, щодо його 

характеристики права на працю у цьому Міжнародному пакті. Він вважає, що 

«стосовно держав-учасниць у Пакті йдеться про «визнання ними права на 

працю», а не закріплення його у національному законодавстві як можливості 

особи мати право» [215, c. 198]. Таке розуміння науковця викликає, 

щонайменше, подив адже у п. 1 ст. 6 Пакту розшифровується яке право на 

працю визнають ці держави, тобто що вони розуміють під цим правом.  І у п. 

1 ст. 6 Міжнародного пакту прямо зазначено: «визнають право на працю, що 

включає право кожної людини отримати можливість заробляти» [186, п. 1 ст. 

6]. Тому цілком логічно, що визнаючи право на працю, держава-учасниця 

пакту повинна приєднатися до спільної думки держав-учасниць щодо 

розуміння права на працю, яке визнається. А розуміють вони його як раз як 

«право людини отримати можливість заробляти».   

Таке положення речей дозволяє стверджувати не тільки про визнання  

та визначення права на працю на міжнародному рівні, а й про закладення у 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права 

фундаменту для подальшого створення механізму реалізації свобідної волі 

людини щодо права на працю. 
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Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 р. 

традиційно вважають одним із  джерел міжнародних соціальних стандартів 

[356, с. 24 - 25]. Відповідно, держави, які розвиваються у цивілізаційному 

гуманістичному напрямі, принаймні, намагаючись це робити, ратифікують 

його для того, щоб мати орієнтир свого розвитку. Україною Міжнародний  

пакт ратифіковано ще у Радянському Союзі - Указом Президії Верховної 

Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки № 2148-VIII від 

19.10.73 р. [238]. Однак, імплементацію його положень, хоча і дещо по-

своєму, можна констатувати лише зараз – у незалежній Україні, з прийняттям 

Конституції у 1996 році, про що мова піде дещо пізніше.  

Варто також звернутися і до визначення права на працю у 

Європейській соціальній хартії (переглянутій), яка у ст. 1 ч. II використовує 

термін «право на працю» [88]. Слід акцентувати увагу, що у цій самій ст. 1 ч. 

II мова йде про зобов’язання щодо ефективного здійснення права на працю 

Сторін – Урядів держави – членів Ради Європи, які підписали та 

ратифікували цю Хартію, а саме: «з метою  забезпечення ефективного 

здійснення права на працю Сторони зобов'язуються:  

1. визнати однією зі своїх найголовніших цілей і одним зі своїх 

найголовніших обов'язків досягнення та підтримання якомога високого і 

стабільного рівня зайнятості, маючи на меті досягнення  

повної зайнятості;  

2. ефективно захищати право працівника заробляти собі на життя 

професією, яку він вільно обирає;  

3. створювати безкоштовні служби  працевлаштування  для  всіх 

працівників або забезпечувати їхнє функціонування; 

4. забезпечувати належну професійну орієнтацію, підготовку та  

перекваліфікацію або сприяти їм» [88]. 

 А от те, що розуміється як можливість заробляти, визначене у ч. I – 

чомусь правом на працю не іменується, однак, привертає увагу щодо форми 

припису щодо усіх визнаних цією Хартією прав, і, у тому числі, щодо права 
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на працю. А саме: сторони визнають метою своєї політики, яку вони 

запроваджуватимуть усіма відповідними засобами як національного, так і 

міжнародного характеру, досягнення умов, за яких можуть ефективно 

здійснюватися такі права та принципи: кожна людина повинна мати  

можливість  заробляти  собі  на життя професією, яку вона вільно обирає [88, 

п. 1 ч. 1].  

Україною ця хартія підписана 7 травня 1999 року і ратифікована тільки 

14 вересня 2006 року. Мабуть, як вже раніше нами зазначалося [130, с. 37], 

такий довгий шлях від підписання до ратифікації сприяв тому, що Законом 

України «Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)» 

Верховна Рада України постановила «ратифікувати Європейську соціальну 

хартію (переглянуту) ... з такими заявами: Україна бере на себе зобов’язання 

вважати частину I Хартії декларацією цілей, до здійснення яких вона 

прагнутиме всіма відповідними засобами ...» [236].  Таким чином, Україна 

пішла в обхід щодо взяття на себе чіткого обов’язку надати реальну 

можливість дістати, реалізувати це право. Вона ухилилася від прямого 

визнання обов’язку забезпечення реальності здійснення права на працю, а, 

отже, обрала шлях, якщо можна так висловитися, «прагнення до здійснення» 

пошуку ресурсів для втілення цього права у реальність. Це дає підстави для 

констатації суттєвої різниці між юридичним визнанням права на працю за 

Європейською соціальною хартією у країнах, які її ратифікували без заяв та в 

Україні, яка використала право на ратифікацію із заявами. 

Адже слово «діставати» означає одержувати щось очікуване, 

необхідне; здобувати якесь звання, роботу [308, с. 253]. Отже, «дістати 

право» можна тлумачити як можливість одержати, реалізувати право. Таким 

чином, можна зробити висновок: саме можливість дістати, включена у 

визначення права людини, надає цьому праву елемент практичної 

здійсненності, реальності. І отже саме від цього свого зобов’язання Україна 

відмовилась. Що це означає для України?  
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Говорити взагалі про те, що держава не має обов’язку по забезпеченню 

права дістати можливість заробляти людині собі на життя не можна. З огляду 

на те, що Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 

Україною ратифіковано без змінення державою визначення права на працю, а 

отже із визнанням для себе несення зобов’язань по забезпеченню можливості 

це право дістати, а Європейську соціальну хартію – із зміною (шляхом заяв), 

а отже і без визнання цих обов’язків – думаю, що мова повинна йти про 

невизначеність, нечіткість, суперечливість у діях законодавця, що призводе 

до порушення дієвості механізму реалізації права на працю. Бо 

спостерігається двояка ситуація – одні нормативно-правові акти містять 

обов’язки держави щодо забезпечення можливості право на працю дістати, а 

інші ні. Тому нагальна необхідність зміни погляду української держави на ч. 

I Європейської соціальної хартії з декларації цілей на зобов’язання очевидна. 

У Конституції України у ст. 43 права на працю  визначено так: «Кожен 

має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 

працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується» [149]. Як 

відмічає Конституція України, усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та 

правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними [149, 

ст. 21]. Громадяни мають рівні конституційні права та свободи і є рівними 

перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 

та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними 

або іншими ознаками [149, ст. 24].  

Ці положення дозволяють тлумачити право на працю – як одне з 

системи усіх існуючих в Україні прав – по-перше, як рівне для усіх 

працівників. Із цього витікає - по-друге, що усі особи, які є потенційними 

працівниками та працівники мають рівні можливості щодо вільного та 

свобідного формування та виявлення своєї волі щодо права на працю. І це 

підтверджено Рішенням Конституційного Суду України від 16 жовтня 2007 р 

№8 – рп/2007, яким визначено, що «право на працю означає не гарантування 
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державою працевлаштування кожній особі, а забезпечення саме рівних 

можливостей для реалізації цього права» [330, п. 3].  

Тобто право на працю не розуміється ні як обов’язкове 

працевлаштування, ні як працевлаштування взагалі. І це дуже суттєвий 

момент, який остаточно має поставити крапку у спекуляціях щодо розуміння 

права на працю у порівнянні із радянським визначенням – де і право і його 

гарантії зливалися у єдину категорію із визначенням у незалежній Україні, 

де, на щастя, право і його гарантії розділені на окремі категорії.  І справа тут 

не у практичній неможливості в умовах ринкової економіки забезпечити, як 

пише П. Д. Пилипенко, гарантовану державою можливість реалізації права 

на працю шляхом укладення трудового договору [215, c. 199]. Справа у тому, 

що право на працю не може розумітися як забезпечення роботою, бо право - 

це можливість людини.  

Що ж стосується забезпечення роботою – то це вже питання гарантій (і 

знову, як тут не згадати класика трудового права О. І. Процевського, з його 

далекоглядним термінологічним розподілом понять «праця» і «робота» [251, 

с. 142 - 143] – бо його погляди підтверджуються об’єктивним перебігом 

подій у суспільстві, державотворенні і праві).  

Однак, держава повинна виконувати свої обов’язки перед людиною і 

створювати засоби для успішної реалізації цієї можливості. Маючи право на 

працю, будучи його носієм, людина сама вирішує що з ним робити, а держава 

забезпечує: по-перше, можливості для його здійснення і користування ним; 

по-друге, рівність усіх осіб у цих забезпечених можливостях у розумінні 

однакових, без привілеїв чи обмежень, умовах.  

При цьому, слід акцентувати увагу на тому, що, встановлена таким 

чином Конституцією, свобода волі у правовому просторі регулювання праці, 

існує як до, так і під час, і навіть після реалізації відповідної правової норми. 

Не можна не погодитись з О. І. Процевським, що у чинній Конституції 

України «увага акцентується на праці як людській якості, якою людина 

володіє і може вільно нею розпоряджатися, тобто вільно обирати собі рід 
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роботи, професію, спеціальність. Воля, свобода в цьому контексті 

розглядається як одна із функцій людської психіки, яка полягає, насамперед, 

у владі громадянина над собою, керуванні своїми діями та свідомому 

регулюванні своєї поведінки при виборі роботи. Тому виключається будь-яке 

політичне чи економічне гноблення, утиск та обмеження з боку роботодавця» 

[250, с. 51]. 

Не можна не відмітити, що сучасне конституційне визначення права на 

працю взагалі відійшло від будь-яких зобов’язуючих приписів. Воно не 

тільки не містить положень про обов’язки будь-кого працювати, але й не 

згадує про чийсь обов’язок надати роботу громадянину, який би це право 

забажав реалізувати. Відповідно до такого визначення права на працю за 

Конституцією України у ст. 43 правові форми його реалізації можуть бути 

різними. Це можуть бути: трудовий договір, цивільно-правові договори 

підряду, надання послуг тощо, зайняття підприємницькою або індивідуально-

трудовою діяльністю та інші.  

Як відзначає класик трудо-правової теорії О. І. Процевський, 

вирішальне значення на формування поняття права на працю у Конституції 

України 1996 р. мав перехід до ринкової економіки, а також світові та 

європейські правові стандарти [251, с. 140]. І дійсно, як можна було вже 

побачити, це визначення практично відтворює визначення права на працю, 

яке дається у Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні 

права, бо його ключовим моментом є акцент на можливості вільного, без 

будь-якого примусу, вибору людиною застосування чи взагалі 

незастосування своєї здатності до праці у будь-якій формі та у будь-якому 

напрямі.  

Однак, все ж таки, відмінність від міжнародної формули визначення 

права на працю, як видно, все ж таки є. Адже українська конституційна 

формула визначення права на працю у дефініції ст.43 не містить такого 

аспекту як гарантування державою можливості дістати та реалізувати це 

право.  
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Таке положення речей зумовлює виникнення запитань наступного 

порядку. Чи є недоліком, серйозним прорахунком чи упущенням законодавця 

відсутність у ст.43 Конституції України гарантування державою можливості 

дістати та реалізувати право на працю? Чи означає це, що в Україні право на 

працю не має юридичних гарантій забезпечення? Спробуємо відповісти на ці 

питання. Тим більше, що у науковій літературі, на початку шляху нашої 

держави як незалежної,  висловлювалась думка, що при формулюванні змісту 

ст.43 Конституції України не були враховані важливі чинники, що містяться 

у ст. 6 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права. А 

саме, що «було виключено суттєвий елемент, який мав би визначити 

правовий статус громадянина при реалізації права на працю» [251, с. 142; 

253, с. 6]. Мова йде про передбачене в ст. 6 Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні і культурні права «право кожної людини дістати 

можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає, або на 

яку вільно погоджується» [186, ст. 6].  

До речі, у Російській Федерації подібні думки також висловлювалися 

науковцями, але, звісно, при порівнянні визначення права на працю у 

Конституції Російської Федерації та у Міжнародному пакті про економічні, 

соціальні та культурні права. Л. Ю. Бугров зазначав, що такої складової 

визначення права на працю Міжнародного пакту про економічні, соціальні та 

культурні права як «можливості заробляти собі на життя працею – у 

Конституції Росії нема зовсім» [35, с. 165]. Л. Ю. Бугров зазначав, що 

«держава, яка претендує на одну з лідерських позицій, у будь-якому випадку 

повинна гарантувати кожній людині на своїй території можливість заробляти 

на життя працею» [35, с. 165]. І з цим треба, безумовно, погодитись. 

На мою думку, з огляду на те, що, як визначають вчені-теоретики 

права, Конституція – це основний закон громадянського суспільства та 

держави, який має найвищу юридичну силу, за допомогою якого 

встановлюються основи суспільного та державного устрою та механізми їх 

дії, направлені на укріплення держави та забезпечення прав і свобод [287, с. 
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353], її норми мають формулюватися таким чином, щоб відповідати її 

призначенню. Конституція – це не декларація, вона повинна містити 

конкретне бачення вирішення основних державних та суспільних питань. Як 

Основний закон держави вона повинна закріплювати не тільки основні права 

людини, а й обов’язки держави по їх забезпеченню, адже саме останнє 

відображає першоджерела виконання державою своєї соціальної функції, 

свого призначення у сучасному світі, насамперед, для народу цієї держави.  

Тому, вважаю, Конституція має закладати основи щодо зобов’язання 

держави дістати людині можливість заробляти. Але не у самому визначенні 

права на працю, а поза ним. Бо гарантії не характеризують саме право, вони, 

як вже було відмічено, характеризують діяльність держави по відношенню до 

надання належних умов для існування і реалізації права. Подібної думки 

дотримується і О. І. Процевський, який зазначає, що умови реалізації 

людських можливостей, умови стимулювання здійснення можливостей 

людини, справедлива оцінка результатів праці людини залежать, головним 

чином, від держави і роботодавця [250, с. 63 - 64].   

Більше того, ратифікація Україною Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні та культурні права, також зумовила взяття Україною на 

себе зобов’язань по забезпеченню можливості дістати право на працю. Адже, 

як раніше було розглянуто, ст. 6 п. 1 цього пакту визначає право на працю 

саме через можливість його дістати, тобто забезпечити можливість його 

здійснення, що, в свою чергу, означає ніщо інше як визнати та закріпити 

гарантії цього права. Адже термін «гарантія» походить від французького 

«garantie» і означає умову, яка забезпечує що-небудь [204, с. 30]. А отже, це 

також вказує на необхідність відтворення цього важливого моменту у 

Конституції України.   

О. І. Процевський, порівнюючи визначення права на працю у 

Конституції УРСР 1978 р. та Конституції України 1996 р., зазначив, що якщо 

дивитись візуально, так би мовити, за кількістю слів, Конституція України 

1996 р. звузила зміст права на працю, але, виходячи з того, що право на 
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працю – це природне і об’єктивне право людини, яке виявляє її особисті 

можливості, здібності до праці, то ніякого звуження даного змісту права не 

відбулося [250, с. 70]. «Праця – це людська суть, власне – сама людина, для 

розвитку якої й існує держава. Тому остання визнала і в своєму Основному 

законі закріпила саме право на виявлення цієї людської суті на вільну 

можливість її виявлення. Все інше, що охоплюється словом «включає», 

знаходиться за межами права на працю. Воно стосується інших прав, свобод 

людини і громадянина, обов’язків держави і громадянина, спрямованих на 

стимулювання реалізації права на працю, на розвиток здібностей людини, на 

створення умов з їх удосконалення, на належну і справедливу їх оцінку» 

[250, с. 70]. 

Під «правом дістати» розуміється право мати, брати, одержувати 

очікуване, необхідне, потрібне, наприклад, роботу [196]. Тобто мова йде про 

встановлену, допущену кимсь зовні, можливість можливості. Інакше кажучи, 

мова йде про здійснені кимсь заходи - тобто про дії інших осіб, які роблять 

можливим отримання у реальності дійсної можливості. 

Стосовно права на працю, те, що сформульовано у п. 1 ст. 6 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права як «право 

кожної людини дістати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона 

вільно обирає, або на яку вільно погоджується» та обов’язок держав, які 

беруть участь у пакті, зробити «належні кроки для забезпечення цього права» 

[186, ст. 6 п. 1] як раз і є такими заходами-діями. Вони не є характеристиками 

права на працю. Адже вони характеризують дії держави по виконанню своїх 

соціальних та юридичних зобов’язань щодо забезпечення права на працю у 

державі. А тому, вони не можуть визнаватися складовими права на працю. У 

даному випадку ми маємо справу із засобами забезпечення цього права – 

тобто з юридичними гарантіями, які визнає, створює та зобов’язується 

надавати своїм громадянам держава для того, щоб у цих громадян існували 

реальні можливості право на працю реалізовувати. 
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І такий важливий момент у Конституції України щодо гарантування 

права на працю є. Але не у ст. 43, яка закріплює право на працю, а у абз. 2 ст. 

22, яка встановлює: «Конституційні права і свободи гарантуються і не 

можуть бути скасованими» [149]. Враховуючи достатньо велику кількість 

прав, закріплених Конституцію України, видається, такий підхід є 

правильним, адже він не розгалужує зміст цього акту. Водночас, стає 

зрозумілим, що усі права, які визнані Конституцією України, мають державні 

гарантії. 

Тому, вважаю, прорахунків чи упущень законодавця у визначенні 

конституційної формули права на працю не існує, і це право має в Україні 

державні юридичні гарантії. Більш того, без сумніву, таке визначення права 

на працю є прогресивним, таким, що відповідає духу сучасності, 

міжнародним стандартам прав людини і напрямам конституційного розвитку 

української держави, бо в основу української конституційної формули 

закріплення права на працю покладено свободу волі носія природної 

здатності до праці, а за дужки цієї формули винесені ті коефіцієнти, які 

роблять можливою реалізацію цієї волі та гарантують її свободу. Адже права 

людини – це можливості, правомочності, потенції дій людини у певній, 

вказаній у законі, сфері [334]. І тому, при визначенні змісту, який наповнює 

поняття цього права, логічно акцентувати увагу саме на можливостях та їх 

змістовній характеристиці у тій чи іншій сфері. Інакше кажучи, на свободі 

особистої волі. Все, що знаходиться за межами можливості – знаходиться за 

межами свободи волі, а, отже, і права як такого, бо воно не характеризує 

право як можливість, як свободу волі, не відображує його природи, воно не є 

його сутнісною ознакою, отже, не входить у визначення права, не стосується 

його сутності. 

Слід відзначити, що в українському законодавстві встановлюються 

конкретні юридичні гарантії права на працю. Вони визначені окремо від 

наповнення права на працю. Ч.2 ст. 43 Конституції України визначила, що 

«держава створює умови для повного здійснення громадянами права на 
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працю» [149]. А ст. 5-1 КЗпП, яка навіть має назву «Гарантії забезпечення 

права громадян на працю», визначає які конкретні засоби забезпечення права 

на працю надаються в Україні [137, ст. 5-1]. 

Звісно, значення юридичних гарантій важливе – адже саме вони є тими 

засобами, які надають сприятливі можливості для реалізації прав, 

забезпечують можливості їх реалізації. Завдяки юридичним гарантіям право 

отримує широкий простір для свого існування не на папері, а в дійсності, в 

реальності. Юридичні гарантії для багатьох громадян є частиною механізму 

реалізації їх прав, у тому числі, права на працю. Однак, юридичні гарантії не 

характеризують саме право на працю, вони є складовими напрямів державної 

політики і характеризують саме їх.  

Тобто, не слід змішувати право як таке – як можливість, як свободу 

волі; право в реалізації – як свободу волевиявлення та юридичні гарантії 

реалізації прав – як засоби забезпечення можливості свободи волевиявлення. 

Це самостійні, різні конструкції, хоча і, безумовно, взаємопов’язані між 

собою. 

Отже, відсутність зобов’язань держави по наданню можливостей 

дістати можливість заробляти собі на життя працею у ст. 43 Конституції 

України не дозволяє говорити про ущербність визначення права на працю у 

ст. 43 Конституції України у порівнянні з міжнародними стандартами. 

Визначення права на працю у Конституції України розкриває сутнісні 

характеристики даного поняття і, думається, досить чітко його формулює, бо 

акцентує увагу на його невід’ємних ознаках, які відображують сутність цього 

явища – свободу волі людини як творця духовних та матеріальних благ. 

Конституція повинна бути політико-правовим підґрунтям розвитку 

суспільства і  бути орієнтиром для всієї законотворчої діяльності [319, с. 39, 

42]. 

 Таким чином Конституція, як нормативно-правовий акт, що має 

найвищу юридичну силу, містить норми прямої дії і закладає засади 

правового регулювання у державі, містить у собі відправні начала юридично 
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визнаної свободи волі людини у сфері праці. Ці начала отримують свою 

конкретизацію у спеціальних нормативно-правових актах. Інакше кажучи, 

Конституція є джерелом, яке містить витоки встановлення свого роду 

«правил гри» спільної трудової діяльності, дотримання яких дозволяє 

безперешкодно проявляти свободу волі у сфері праці для кожного члена 

суспільства таким чином, щоб реалізовувати своє природне призначення, не 

обмежувати особисті права та свободи, а також права та свободи інших 

громадян. 

 Такі правові можливості, що надаються носію здатності до праці в її 

реалізації, дозволяють йому задовольнити свою унікальну природну 

здатність до праці створювати духовні та матеріальні блага, керуючись, 

насамперед, своїми власними інтересами, ґрунтуючись на своїй свободі волі.  

Як вже було відзначено, на початку шляху України як незалежної 

держави із новою Конституцією у дослідженнях порівнювалися визначення 

права на працю у Конституції УРСР 1978 р. та у новій Конституції України 

1996 р., з приводу того, чи не було звужено зміст цього права [148; 149]. 

Поява таких думок для роздумів була закономірним результатом зміни 

соціалістичної суспільно-економічної формації на капіталістичну, обрання 

курсу розвитку України у напрямі побудови суспільства з соціально-

орієнтованою ринковою економікою. Ці зміни, мабуть, вимагали якогось 

часу для корекції людського світосприйняття, у тому числі і наукового. Адже 

змінити миттєво орієнтири свого існування неможливо – потрібен якийсь час 

на зміни, їх розуміння та адаптацію в них. Тому явища суспільно-

політичного життя і зумовлювали виникнення таких дискусій. 

На мій погляд, порівняння визначення права на працю у Конституції 

УРСР 1978р. та Конституції України 1996 р. є допустимим лише з точки зору 

ілюстрації різного підходу до визначення прав у соціалістичній державі, 

заснованій на централізовано-планованій економіці та у капіталістичній 

державі, заснованій на соціально орієнтованій ринковій економіці. 

Розглядати чи звузила чи розширила зміст права на працю Конституція 1996 
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р. у порівнянні з Конституцією 1978 р. взагалі є некоректним, адже ми маємо 

справу з різнопорядковими явищами, бо природа права як такого у 

радянській Україні та в Україні незалежній різна. А отже, не дивлячись на те, 

що слова мають однакову назву, розуміють вони за цими словами зовсім 

різні речі, а тому і порівнювати їх під кутом «що вужче, що ширше» 

некоректно. Видається, що у даному випадку можна простежити еволюцію 

змін складових права на працю, яка відбувалася як наслідок змін у державі. 

Конституція УРСР 1978 р., як до речі і всі інші конституції держав 

СРСР, у ст. 38 визначала право на працю так: «Громадяни Української РСР 

мають право на працю, - тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою 

праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою 

мінімального розміру, - включаючи право на вибір професії, роду занять і 

роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти 

та з урахуванням суспільних потреб. Це право забезпечується соціалістичною 

системою господарства, неухильним зростанням продуктивних сил, 

безплатним професійним навчанням, підвищенням трудової кваліфікації і 

навчанням нових спеціальностей, розвитком систем професійної орієнтації і 

працевлаштування» [148].  

Насамперед, треба зазначити, що всього з однієї статті Конституції 

можна охарактеризувати як загальний стан речей у тодішній державі за 

багатьма напрямами, так і, власне, стан реалізації прав і свобод у цій державі, 

зокрема у сфері трудового права.  Так, мова йде про визнання права на працю 

на теренах УРСР виключно для громадян УРСР. Враховуючи тодішню 

ситуацію досить напружених відносин із зарубіжними країнами та, внаслідок 

цього, досить обмежений потік іноземців до УРСР і СРСР взагалі, з одного 

боку – Конституція УРСР констатувала дійсний порядок речей – адже 

реалізацію права на працю іноземцями у УРСР було навіть важко собі 

уявити, віддзеркалювала існуючий у державі авторитаризм. З іншого боку – 

така глуха констатація «консервувала» правову систему, викреслювала її 
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демократичну та гуманістичну складову і унеможливлювала цивілізаційний 

розвиток самої держави. 

Також, треба зазначити, що визначення права на працю у Конституції 

УРСР 1978 р. визначило по-перше, жорсткі рамки реалізації людської 

природної здатності до праці, а саме: що вона має відбуватися у межах 

трудових відносин. Цей висновок витікає із фрази «одержання гарантованої 

роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче 

встановленого державою мінімального розміру». І по-друге, при аналізі 

цього визначення, доходимо до висновку, що ключовим елементом права на 

працю у соціалістичній системі є обов’язок отримати роботу, бо мова йде про 

гарантоване працевлаштування громадянина. Той, хто не виконував цей 

обов’язок, визнавався «паразитуючим елементом» – підпадав під 

притягнення до юридичної, зокрема кримінальної відповідальності за 

дармоїдство, яке з 1951 р. і до розпаду СРСР у 1991 р. переслідувалося у 

кримінальному порядку [278]. 

Як зазначає І. В. Суботіна, документи того часу свідчать про помилкове 

засудження учнів вечірніх шкіл, престарілих осіб, жінок, що мали на 

утриманні малолітніх дітей тощо. Однак, думка переважної більшості людей 

(принаймні тих, чиї листи публікувалися у пресі) зводилася до того, що слід 

посилити відповідальність за дармоїдство, зокрема збільшити термін 

вислання до 8-10 років та змусити юнаків 16-18 років, що живуть на кошти 

батьків працювати [306]. 

Людина, таким чином, державою була поставлена у такі умови, що не 

могла не працювати – бо у цьому випадку до неї застосовувалися  заходи 

кримінальної відповідальності. Зокрема, з травня 1961 р. за радянським 

законодавством достатньо було не працювати більше чотирьох місяців за рік, 

що підтверджувалося б відсутністю відповідних записів у трудовій книжці, 

для того, щоб мати підстави для притягнення до кримінальної 

відповідальності за дармоїдство і отримати покарання у вигляді вислання від 

2 до 5 років з обов’язковим притягненням до праці за місцем поселення [278]. 
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Тобто людина за Конституцією УРСР 1978 р. була позбавлена свободи  

волі, принаймні, щодо права на працю – вона не те що не могла щось обирати 

самостійно без чийогось примусу, їй навіть не давали простору для вибору, 

навіть не ставили питання про вибір взагалі (хоча, заради справедливості, та з 

огляду на вислів «Вибір є завжди», треба зазначити, що вибір був. Але він 

відбувався у площині «працювати і залишитися на свободі або не працювати 

і позбавитися свободи взагалі»). Більш того, думається, що характеризуючи 

право на працю тієї епохи можна констатувати якщо не відсутність, то, 

принаймні, юридичне невизнання державою волі людини. Адже розкриття 

права на працю через одержання гарантованої роботи, одним із засобів якої 

було встановлення кримінальної відповідальності, перетворювало право на 

обов’язок - обов’язок кожного отримати роботу, працювати – раз так 

розпорядилася природа та надала трудову здатність, незалежно від волі її 

носія та власника.  

До речі, згадуючи те, що у радянській державі майже не було місця для 

приватної власності, думається, цілком справедливо можна сказати, що, таке 

положення щодо речового права розповсюджувалось навіть на природне 

право на працю. Бо якщо людина не могла сама вирішувати застосовувати їй 

це право чи ні і в який спосіб – за неї це вирішила вже держава – воля 

людини не враховувалася – кому належала фактично здатність до праці? 

Думаю, що відповідь очевидна: державі, а не людині. Таким чином, людина 

представляла собою якусь узагальнену середньостатистичну суспільну 

істоту, яка була наділена природою, корисною для держави, здатністю. 

Тобто, по суті, працездатна людина розглядалася як технічний елемент, 

прилад, використання якого здійснювалося з дозволу і в інтересах держави. А 

технічний елемент не має волі, не має свободи волі – він є об’єктом над яким 

чиняться дії суб’єкта: чи-то власника, чи розпорядника. 

Відповідно, тепер логічно все вбудовується у ланцюг тодішньої 

конструкції права на працю: людина не мала і не могла мати на юридичних 

підставах свободи волі у вирішенні питання про реалізацію здатності до 
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праці, бо не мала власне волі і взагалі не володіла своєю, наданою їй 

природою, здатністю до праці. Держава, на підставі прийнятих нормативно-

правових актів, привласнила і, як це не абсурдно звучить, позбавила людину 

власності на своє природне право. Абсурдність цього, як неважко 

здогадатися, полягає у тому, що не можна позбавити того, чим не можна 

наділити. Як попередньо вже було зазначено, право на працю – право 

природне. Не може держава як творець права позитивного вирішувати чи 

застосовувати людині її природні права. Вона може тільки впорядковувати їх 

так, щоб людина мала можливість виявити свою волю щодо цих прав і 

самостійно вирішити, що їй з цими правами треба робити. Отже, не може 

право позитивне протиставлятися, чинити обмеження праву природному.  

Більш того, підхід законодавця до радянського визначення права на 

працю фактично перекривав можливості для розвитку трудового права бо 

перекреслював тезу, яка, як зазначає І. Я. Кисельов, сприяла формуванню 

трудового права, власне, як самостійної галузі [116, c. 25], і, яка закріплена у 

Декларації щодо цілей і задач Міжнародної організації праці від 10 травня 

1944 р. [78]. Мається на увазі те, що працю не можна ототожнювати з 

товаром.  

І тому, підхід до визначення прав і свобод у сучасній Конституції 

України 1996 р., зокрема, щодо визначення права на працю, інакше як 

позитивним та правильним (на противагу від попередньої Конституції) 

назвати не можна.  

Слід зазначити, що чинний Кодекс законів про працюУкраїни (далі 

КЗпП України) на відміну від Конституції, дещо інакше визначає право на 

працю. Але, насамперед, слід акцентувати увагу, що і визначає він не право 

на працю людини, а «право громадян України на працю» [137, ст. 2]. Елемент 

громадянства вносить суттєві корективи як у саме право на працю, так і в 

його визначення, однак, він не впливає на його ключовий елемент – свободу 

волі його носія. Він лише зміщує акценти з людини на державу. Тобто, якщо 
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можна так висловитися, розкриває право на працю з іншого боку – точки 

зору гаранта його забезпечення. 

Під громадянством розуміється постійний правовий зв’язок держави й 

громадянина, який обумовлює наявність у них взаємних прав і обов’язків 

[318]. Саме цей зв’язок надає можливість громадянину у своїй державі 

користуватися всіма, без обмеження, правами, що існують, при чому 

незалежно від того, які права надаються йому іншими державами (на відміну 

від обсягу користування правами іноземцями в державі перебування, на 

підставі, так званого, режиму взаємності, коли іноземці можуть 

користуватися в державі перебування лише тими правами, які передбачені в 

країні їх громадянства для громадян держави, на території якої законно 

перебуває іноземець).  

Саме цей зв’язок обумовлює зміщення акцентів і концентрацію увагу у 

визначенні не на волі людини, а на діях держави, яка визнає право на працю, 

обумовлюючи трансформацію природного права у право позитивне. Так 

КЗпП  України у ст. 2 встановлює: «Право громадян України на працю, - 

тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого 

державою мінімального розміру, - включаючи право на вільний вибір 

професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Держава створює 

умови для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, 

підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує 

перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу на ринкову 

економіку» [137, ст. 2]. 

Із цього визначення слідує, що мова йде про, так зване, «одержавлене», 

визнано державою у якості обов’язку для себе, право на працю. Тому маємо і 

такий імперативний відтінок підходу законодавця у його визначенні – 

держава характеризує напрям своїх зобов’язань, через які у громадянина 

з’являється право дістати можливість вільно обирати чи погоджуватися на 

роботу, яка надасть змогу заробити собі на життя. 
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Отже, ст. 2 КЗпП України продовжує закладання фундаменту для 

встановлення юридичних гарантій забезпечення права на працю. Конкретні ж 

юридичні гарантії права на працю, як вже раніше було відмічено, 

закріплюються у ст. 5-1 КЗпП України [137, ст. 5-1]. Ця стаття зазначає 

наступне: «Держава гарантує працездатним громадянам, які постійно 

проживають на території України: вільний вибір виду діяльності; безплатне 

сприяння державними службами зайнятості у підборі підходящої роботи і 

працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної 

підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб; надання 

підприємствами, установами, організаціями відповідно до їх попередньо 

поданих заявок роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних, 

професійних навчально-виховних закладів; безплатне навчання безробітних 

нових професій, перепідготовку в навчальних закладах або у системі 

державної служби зайнятості з виплатою стипендії; компенсацію відповідно 

до законодавства матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в 

іншу місцевість; правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на 

роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи» 

[137, ст. 5-1].  

Таким чином Україна визначає, які саме засоби вона бере на себе як 

зобов’язання забезпечення права на працю як вільної можливості кожного 

обирати або погоджуватися на працю. Всі ці засоби дійсно підпадають під 

термінологічні визначення слова «гарантія» як умови щось дістати [204, с. 

30]. В юридичній науці під юридичним гарантіями розуміються встановлені 

законом засоби забезпечення використання, дотримання, виконання і 

застосування норм права. Дія юридичних гарантій спрямована, передусім, на 

забезпечення  конституційного ладу, верховенства права, конституції і 

закону, утвердження правопорядку, охорону прав та свобод людини і 

громадянина, здійснення прямого народовладдя, державної влади і місцевого 

самоврядування [354, с. 555].    
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 В свою чергу, під гарантіями прав та свобод людини розуміються 

умови, засоби, способи, які забезпечують здійснення у повному обсязі і 

всебічну охорону прав та свобод особи [354, с. 555]. 

Тобто, видається, буде вірним зведення вказаних визначень до 

наступного: юридичними гарантіями права на працю слід вважати засоби й 

способи ефективних забезпечення та охорони цього права, які створюються 

суспільством, державою і використовуються ними для втілення зазначених 

прав і свобод у життя.  

У науці окрім того, що стверджується про закріплення у приписах 

чинного законодавства України юридичних гарантій права на працю, 

відмічається і те, що встановлюються конкретні суб’єкти, які зобов’язані цей 

припис виконати. Так Л. В. Грицишина зазначає, що особливістю гарантій є 

те, що вони передбачають обов’язок держави забезпечити громадянам рівні 

можливості у реалізації їх права [72, с. 157]. 

О. І. Процевський відмічає, що «зміст правових приписів норм 

міжнародного, європейського і національного права чітко свідчать не тільки 

про встановлення (проголошення) прав і свобод людини у сфері праці, а й 

передбачають конкретні юридичні гарантії їх реалізації. Більш того, правові 

приписи норм, що встановлюють права людини у сфері праці визначають 

суб’єктів, які зобов’язані виконати ці припис, а саме державу, роботодавців, 

працівників» [250, с. 65]. 

Такі думки є цілком обґрунтованими, адже, як ми з’ясували, судячи зі 

змісту Конституції України, зокрема ст. ст. 1, 3 [149], держава, є утворенням, 

яке існує в ім’я людини, а отже, вона дійсно повинна забезпечити умови, в 

яких людина мала б можливості для ефективної реалізації своїх прав. 

Зокрема це стосується права на працю, реалізація якого є запорукою 

існування та розвитку держави. І звісно, у цьому процесі надання гарантій 

щодо права на працю разом з державою беруть участь роботодавці. Бо саме ці 

суб’єкти володіють можливостями (заснованими на наявності влади, капіталу 

та засобів виробництва) щодо розробки, прийняття та впровадження програм 
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по створенню робочих місць, а отже, саме вони, керуючись Законом України 

«Про колективні договори і угоди», беруть на себе зобов’язання у вигляді 

гарантій праці і забезпечення продуктивної зайнятості та укладають угоди 

[232, ст. 8]. 

Слід погодитися із думкою Я. Кінаша, що закріплюючи у Конституції 

положення про визнання людини найвищою соціальною цінністю, 

«українська держава започатковує свій підхід до забезпечення прав, свобод 

та законних інтересів людини і громадянина в Україні. Будучи базисними, ці 

положення Конституції України є нормативно-юридичним фундаментом 

гуманістичного спрямування розвиту суспільного і державного життя в 

нашій державі. Ведучи мову про людину як найвищу соціальну цінність, 

причому цінність не тільки для самої себе, а й для всього суспільства, для 

соціуму, слід враховувати, що права і свободи людини – це не що інше, як 

певні можливості, що край необхідні для її існування та розвитку у 

конкретно історичних умовах. Вони об’єктивно зумовлюються досягнутим 

рівнем розвитку суспільства і мають бути загальними та рівними для усіх 

людей» [118, с. 103]. 

У контексті цього дослідження варто відмітити, що перехід України до 

ринкової економіки означився на зміні, заявленої у радянському праві, 

концепції сутності права на працю. Нові умови господарювання, нова 

Конституція підштовхували вчених до революційних висновків, які містили 

нові погляди на вирішення багатьох питань і, в кінцевому рахунку, мали 

протилежну відповідь аніж у радянській Україні. 

І навіть тепер, коли Україна вже має статус країни з ринковою 

економікою, продовжують з’являтися такі наукові дослідження. Як-от і 

зовсім нещодавно у журналі «Право України» за 2014 р. № 6  було 

опубліковано наукову статтю професора П. Д. Пилипенка, у якій автор 

зазначає, що сьогодні «переважна більшість сучасних дослідників, за 

традицією все ще продовжують з’ясовувати «право на працю» за тими ж 

підходами, які були властиві радянській правовій доктрині» [215, с. 198]. 



 109 

Серед них називаються О. І. Процевський [252], О. А. Ситницька [283]. Цим 

дослідникам закидається «стереотип радянського трактування і розуміння 

«права на працю» як юридично закріпленого і гарантованого права, яке 

людина може реалізувати «шляхом укладення трудового договору, про що й 

дотепер зазначено у ст.2 чинного Кодексу законів про працю України…» 

[215, с. 198]. 

П. Д. Пилипенко зауважує, що «насправді ж проблема сутності та 

значення права на працю перебуває у дещо іншій площині» [215, с. 198]. 

Власне кажучи, така, достатньо гучна позиція, веде, чи, принаймні, повинна 

вести, до висновку про революцію не тільки у трудовому праві, але й у 

загальній теорії права. Вона викликає одразу цікавість, адже претендує на 

переворот наукової свідомості і зумовлює інтерес до дослідження П. Д. 

Пилипенка [215].  

По-перше, інтерес щодо нового значення права на працю. Адже у О. І. 

Процевського, значення права на працю полягає в тому, що право на працю 

та умови його реалізації визначають зміст усіх норм трудового права як 

правової галузі [251; 252]. Справедливість саме цієї тези, особисто в мене, не 

викликає ні тіні сумніву, бо вона ґрунтується на доведених аргументах, про 

які зазначалося на початку цього підрозділу. Та й яке взагалі може бути інше 

значення права на працю? Але, все ж-таки, цікаво, що пропонується у якості 

сучасної альтернативи цього значення? На жаль, у тексті роботи П. Д. 

Пилипенка [215] відповіді на це питання не міститься. 

По-друге, цікаво, що пропонується сьогодні розуміти як сутність права 

на працю. Критикуючи радянський підхід і підхід сучасних дослідників, П. 

Д. Пилипенко відзначає, що проблема значення і сутності права на працю 

«давно вийшла на міжнародний рівень і, як видається, знайшла своє 

оптимальне вирішення у такий спосіб, який є найбільш прийнятним, 

зважаючи на природне походження цього права» [215, с. 198]. Ґрунтуючись 

на аналізі положень Загальної Декларації прав людини, Міжнародного пакту 

про економічні, соціальні та культурні права, Європейської соціальної хартії 
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(переглянутої), робляться висновки, що право на працю є природним, а отже 

існує у суспільстві об’єктивно, праця вважається вільною і кожна особа 

вправі сама обирати її для себе у різноманітних формах, а не тільки у формі 

трудового договору [215, с. 199].  

Однак, переглядаючи дослідження вчених за часів незалежної України, 

у тому числі і тих, кому закидається невірність підходу у дослідженні права 

на працю, можна побачити:  

1. те, що право на працю є правом природним -  не заперечується 

ніким, а навпаки підкреслюється; 

2. міжнародні джерела розглядаються у якості вирішальних для 

визначення права на працю в Україні (і це не може бути 

інакше, адже курс розвитку України визначений як 

європейський, міжнародний); 

3. право на працю розуміється як уособлення прояву свобідної 

волі його носія.  

Зокрема це можна побачити  у роботах І. Козуб [139], О. І. 

Процевського [250, 251, 252, 253], В. О. Процевського [246], С. М. Прилипка 

та О. М. Ярошенка [225, 226], О. О. Коваленко [129; 130; 133], М. М. Пурея 

[260; 262; 262], А. С. Якубової [359] та інш.  

Тому, слід погодитись із цілком справедливим і аргументованим 

твердженням О. І. Процевського, що, зазначена позиція П. Д. Пилипенка, про 

те, що сьогодні проблема сутності права на працю знаходиться у іншій 

площині [215], не підтверджується, і, що в її основу, як частину викладених 

поглядів П. Д. Пилипенка, «на превеликий жаль, на перше місце покладена 

не правова  ідея, не практична діяльність, а критика комуністичної ідеології» 

[256, с. 120; 258, с. 21].  

Що ж стосується, власне, теоретичної сутності права на працю, то вона 

дотепер по-різному висвітлювалося в науковій літературі. До сьогодення із 

часів радянського права існують дві основні позиції в дослідженні цієї 

проблеми: право на працю як елемент правоздатності і право на працю як 
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суб’єктивне право. У свою чергу, ці позиції мають більш детальну 

диференціацію. Так, до прихильників першого напряму слід віднести М. Г. 

Александрова, який визначає право на працю як елемент загальної 

правоздатності [7, с. 181],  Ю. П. Орловського, який вважає, що це елемент 

трудової праводієздатності [207, с. 43]. Прихильниками другого напряму є С. 

Г. Кєліна, яка вважає, що право на працю є суб’єктивним правом, що існує в 

правовідносинах абсолютного характеру [110, с. 63], М. І. Матузов, який 

вважає, що право на працю існує в особливих, більш загальних 

правовідносинах [183, с. 58], Т. Г. Маркіна та О. В. Смирнов вважають, що 

право на працю – це суб’єктивне право, яке може існувати поза 

правовідносинами [177, с. 5 - 6; 293, с. 11 - 20].  

Із переходом України до ринкової економіки, здавалося б, у цій 

дискусії було поставлено крапку. Так, М. М. Пурей у своєму дослідженні 

«Право на працю в умовах ринкової економіки», аналізуючи сутність права 

на працю, приходить до висновку, що право на працю у незалежній Україні 

це тільки елемент правоздатності громадянина і саме тому, що цьому праву 

не протистоїть будь-чий конкретний правовий обов'язок. [260, с. 7; 261, с. 22 

- 44]. Висновок про відсутність чийогось конкретного правового обов’язку 

автор будує на тому, що в даний час у чинному законодавстві відсутній 

обов'язок власника підприємства, установи, організації чи фізичної особи 

приймати на роботу будь-якого громадянина, що звернувся, а в останнього 

відсутнє право вимагати прийняття на роботу всупереч волі власника чи 

уповноваженого ним органа. Немає кореспондуючого обов'язку – немає і 

суб'єктивного права [261, с. 22 - 44]. 

Однак, така точка зору, все ж-таки, видається помилковою. 

Помилковість цієї точки зору міститься у неправильному розумінні права на 

працю та гарантій його реалізації. Адже із роздумів М. М. Пурея вбачається, 

що право на працю він плутає із правом на працевлаштування, а тому 

реалізацію права на працю він зводе до права кожного, хто має це право, 

вимагати працевлаштування на обраному ним підприємстві, в установі, 
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організації. Хибність такого розуміння визначення права на працю доведена 

Рішенням Конституційного Суду України від 16 жовтня 2007 р №8 – рп/2007, 

яким визначено, що «право на працю означає не гарантування державою 

працевлаштування кожній особі, а забезпечення саме рівних можливостей 

для реалізації цього права» [330, п. 3], про що вже було зазначено на с. 102-

103 даної дисертації. 

Нове дихання для дискусій з цього питання було надано О. І. 

Процевським [250, с. 67] (як, до речі, вже повелося у трудовому праві 

України щодо багатьох проблем). І, як це притаманно цьому видатному 

науковцю минулого і сучасності, питання отримало не тільки нове життя, а й 

було ним розкрито з точки зору розуміння усієї його глибини, ґрунтуючись 

на досягненнях теорії права та побудові діалектичних зв’язків таких понять 

як «соціальна держава», «соціальна галузь права», «суб’єктивне право»  

тощо. Розглянемо їх. 

Поняття соціальності як визначальної риси сучасної держави та права 

нами розглядалося на початку цього підрозділу. Що стосується розуміння 

суб’єктивного права, то його визначення надавалося багатьма вченими. 

Зокрема С. М. Братусь визначав, що суб’єктивне право - це забезпечена 

законом міра можливої поведінки громадянина або організації, спрямована 

на досягнення цілей, пов’язаних із задоволенням їх інтересів [31; 32, с. 7]. Д. 

М. Чечот визначав суб’єктивне право як забезпечену законом міру 

дозволеної уповноваженому поведінки і можливість вимагати певної 

поведінки від зобов’язаної особи, а також можливість в необхідних випадках 

застосувати примусову силу держави [343, с. 25 - 26]. А от С. С. Алексєєв 

дотримувався наступного: суб’єктивне право це приналежна 

уповноваженому, з метою задоволення його інтересів, міра дозволеної 

поведінки, забезпечена юридичними обов’язками інших осіб [8, с. 114; 314, с. 

354]. Не зважаючи на таке різноманіття визначень, за ними стоїть одна 

сутність, яку, на мою думку, знов-таки, найбільш влучно відобразив О. І. 

Процевський: для суб’єктивного права характерним є те, що володар цього 
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права може поводити себе певним чином, вимагати певної поведінки від 

інших (зобов’язаних) осіб, удаватися в необхідних випадках до сприяння 

примусової сили державного апарату [244, с. 71].  

Майже такий шлях – узагальнення наукових точок зору – використано 

в Юридичній енциклопедії, яка суб’єктивне право визначає так: це «міра 

дозволеної поведінки особи, закріплена в юридичних нормах. Це право 

характеризує певні можливості (свободи), які належать особі, як учасникові 

суспільного життя і, отже, залежать від неї, принаймні, щодо їх 

використання. Володіючи суб’єктивним правом, особа має такі можливості 

(свободи): самій чинити певні активні дії (право на свої дії); вимагати від 

інших суб’єктів учинення певних дій (право на чужі дії); звертатися до 

держави про захист, примусове забезпечення свого юридичного права (право 

на забезпечувальні дії держави). Здійснення суб’єктивного права 

забезпечується юридичними обов’язками інших суб’єктів» [141, с. 681].  

Однак, видається, у цьому визначенні бракує деяких важливих 

елементів, які б уможливили використання зазначених можливостей і 

поставили логічну крапку. А саме: у теорії права зазначається, що вимагати 

від інших суб’єктів вчинення певних дій і звертатися до держави з вимогою 

примусового забезпечення свого права можна, як зазначається в теорії права, 

тільки коли існують певні правовідносини. Адже саме в правовідносинах 

праву одного суб’єкта кореспондує обов’язок іншого [199, с. 181 - 185; 314, с. 

349, с. 354 - 355; 315, с. 322, с. 325 - 328]. І на підставі такого зв’язку, коли 

існує чітке визначення правомочності й зобов’язання, виникає можливість 

вимоги від інших осіб певної поведінки. А це, як зазначає О. І. Процевський, 

з думкою якого я цілком погоджуюсь, є характерним для правовідносин. І 

саме цей обов’язок є запорукою здійснення суб’єктивного права. Отже, 

суттєвою ознакою суб’єктивного права є також і те, що воно виступає 

елементом правовідносин.  

Цікавою є думка Д. М. Чечота, яку підтримав вже сучасний науковець 

М. М. Пурей [260, с. 7], який визначив, порівнюючи категорії правоздатності 
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та суб’єктивного права, що між правоздатністю та суб’єктивним правом 

стоїть чітка грань: правоздатність у співвідношенні до суб’єктивного права 

знаходиться у сфері можливості, а суб’єктивне право – у сфері дійсності [343, 

с. 13 - 14]. 

На початку цього підрозділу було розглянуто визначення права на 

працю у основних міжнародних джерелах та у національному законодавстві 

України. Цей розгляд дозволяє дійти наступного висновку: сучасні держави, і 

Україна у тому числі, визнають право на працю природним правом людини і, 

саме тому, у юридичних актах вони визначають його через зобов’язання 

держав надати можливість для свобідної реалізації здатності людини до 

праці. Це дозволяє говорити про те, що норми міжнародного та українського 

національного права визначають не тільки суб’єкта, якому право належить, 

але й суб’єкта, який повинен забезпечити це право, надати його гарантії. Це 

дає підстави погодитися із твердженням О. І. Процевського: «якщо праву 

людини у сфері праці кореспондує обов’язок конкретного суб’єкта – держави 

або роботодавця, то таке право є суб’єктивним. Таким чином, усі права і 

свободи людини у сфері праці, у тому числі і право на працю, що закріплені у 

нормативно-правових актах міжнародного і національного законодавства є 

суб’єктивними правами людини» [250, с . 65].  

О. І. Процевський справедливо відмічає, що «свідомо-вольовий момент 

реалізації свого права на працю перш за все взаємодіє з державною волею, 

яка закріплена в самій нормі права, форма виразу якої націлена на 

спонукання до участі третьої сторони – в даному випадку роботодавця. 

Виходячи із змісту норм права воля роботодавця державою спрямовується на 

правомірні, позитивні дії щодо реалізації права на працю працівником. З 

цією метою є багато правових норм, які визначають дії роботодавця на 

позитивне вирішення питання при реалізації особою права на працю, тобто у 

напрямку забезпечення реалізації прав і свобод громадянин перетворює свою 

соціальну можливість, яка закріплена у праві на працю, в дійсність шляхом 

укладення трудового договору. Тому реалізацію права на працю не слід 



 115 

зводити до права кожного вимагати працевлаштування на підприємстві, в 

установі, організації, які він обрав для працевлаштування» [250, с. 196 - 197]. 

Отже, як вже було зазначено, право на працю визначається як право, 

яке включає можливість заробляти собі на життя працею, яку людина вільно 

обирає або на яку вільно погоджується. Відповідно до цього права держава 

бере на себе зобов’язання, шляхом створення умов, забезпечити реалізацію 

громадянами своєї здатності до праці. Тобто, юридично визначається суб’єкт 

зобов’язання реалізації права на працю, і ним виступає держава, яка, до речі, 

у своєму Основному законі – у преамбулі, у ст. ст. 3, 22 Конституції це 

закріпила відносно усіх конституційних прав людини і громадянина. Отже, 

це дає переконливі аргументи для твердження: право на працю в Україні є 

суб’єктивним правом. 

Таким чином, норми позитивного права, як ті, що містяться у 

міжнародних, ратифікованих Україною актах, Конституції України, так і ті, 

що реалізують конституційну формулу закріплення права на працю у 

законодавстві, можна охарактеризувати як регулятор суспільних відносин, 

який, по-перше, визнає свободу волі людини щодо своєї здатності до праці; 

по-друге, закріплює можливості для прояву свободи волі у сфері праці; по-

третє, спонукає особистість оптимально й ефективно реалізовувати свою 

здатність до праці. Це надає підстави для твердження, що ключовим 

елементом сучасного юридичного визначення права на працю є свобода волі 

людини, яка одна-єдина володіє цим природним правом.   
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Висновки до першого розділу                                                                   

 

Норми права, встановлюючи взірець поводження, впливають на волю 

та свідомість людини. Саме завдяки цьому і відбувається регулювання 

поведінки людини, а отже і відносин, що при цьому виникають. Водночас, це 

означає, що у праві нема такого питання, яке б, так чи інакше, не торкалося 

проблем волі людини. Тобто категорія волі є відправною точкою, ключовим 

моментом спроможності розуміння будь-якого питання у праві. Норми 

позитивного права, що закріплюють право на працю, є регулятором 

суспільних відносин, який по-перше, визнає свободу волі людини щодо своєї 

здатності до праці; по-друге, закріплює можливості для прояву свободи волі 

у сфері праці; по-третє, спонукає особистість оптимально й ефективно 

реалізовувати свою здатність до праці. Отже, це надає підстави для 

твердження, що ключовим елементом сучасного юридичного визначення 

права на працю є свобода волі людини, як суб’єкта, який один-єдиний 

володіє цим природним правом.   

Проведене дослідження теоретичних засад свободи волі сторін 

трудового договору при реалізації права на працю, що відбулося на основі 

аналізу поглядів науковців, міжнародних стандартів у сфері праці, положень 

національного законодавства, дозволяє сформулювати наступні висновки: 

1. Єдиного визначення поняття волі ні в одній науковій галузі не існує. 

Зробити це неможливо, а, отже, дозволяє трактувати волю людини як 

науковий феномен. Історичний екскурс до постановки проблеми волі надає 

можливість зрозуміти, що, не зважаючи на різне розуміння поняття волі та її 

змісту, філософи визначали волю як певну силу, що зумовлює 

цілеспрямований рух: думки, прагнень, діяльності особистості, і, навіть, 

розвиток суспільства та світу.  

2. Ключовим моментом сучасного визначення волі у філософії є 

належність волі людині, а, отже, визнання можливості розпоряджатися цією 

волею саме людині, без зовнішнього впливу. Воля у філософії – це феномен 
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регуляції суб’єктом своєї діяльності та поведінки, що забезпечує формування 

цілей та концентрацію внутрішніх зусиль на їх досягнення. Це якість 

людини, яка полягає у здатності свідомо керувати своєю психікою та 

вчинками і проявляється у досягненні, свідомо поставлених цілей, 

переборюючи при цьому внутрішні (свої безпосередні бажання та прагнення) 

та зовнішні перепони. 

3. Для юридичної науки воля представляє неабиякий інтерес, але не 

стільки як самостійне явище, скільки як чинник, що обумовлює свідому 

поведінку суб’єкта права як суб’єкта майбутніх правовідносин; як необхідна 

складова вольової свідомої поведінки суб’єкта. Воля людини визначає 

прагнення вирішувати самостійно, що і як їй робити у житті: вступати чи не 

вступати у певні правовідносини для досягнення якогось результату. Воля  - 

це рушійна сила будь-якої свідомої дії, яка веде людину до своєї мети. Це 

практичний реалізатор потреби, інтересу, мети, установки. 

4. Для того, щоб визначити поняття волі, нетреба розкладати її на 

арифметичні складові, бо це веде до втрати  її феноменальності.  У правовій 

науці воля – це рушійна сила прагнення, бажання якогось результату, яка 

дозволяє сформулювати це бажання, напрям його реалізації, визначити 

кінцеву мету та зумовити відповідну свідому дію на досягнення результату. 

5. У філософському розумінні слово «свобода» не є синонімом слова 

«воля». «Свобода волі» - це словосполучення в якому обидва слова 

виступають у своїх основних - різних - значеннях, характерних для сучасної 

української мови і взаємно незамінних. Слово «свобода» виступає як 

філософський термін на означення можливості вияву суб’єктом своєї волі в 

умовах усвідомлення законів розвитку природи і суспільства.  

6.  Домінуючою тенденцією у трактовках свободи волі (особливо у XX 

столітті) виступає точка зору, відповідно до якої людина завжди гідна того, 

що з нею відбувається. Можна погоджуватися чи не погоджуватися з тим, що 

ця здатність є божественним даром, який надано людині і який проявляється 
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у виборі між добром і злом, але заперечувати відповідальність людини за цей 

вибір у сучасних умовах розвитку наукової думки, навряд чи можливо.  

7. Історичний екскурс щодо постановки проблеми свободи волі 

дозволяє обґрунтувати її аксіологічне значення як у загальному сенсі, так і 

окремо для права. Людина, маючи здатність до самовизначення, здатність до 

вибору, закаляє свої вольові якості, підвищує свою громадську активність та 

укріплює громадянську позицію, і, отже, формує свою правосвідомість та 

розвиває її у суспільно-цінному напрямі. 

8. Право надає умови для прояву свободи волі; воно оформлює свободу 

волі, надає простір для її втілення та проявлення зовні. Право виступає 

формою для відносин, в яких реалізується людське «Я», і на виникнення яких 

направляються вольові зусилля особистості, а свобода є змістом цих 

відносин, їх якісною характеристикою, тим правовим простором, який 

дозволяє реалізовувати певні права і обов’язки. Право встановлює «правила 

гри», дотримання яких дозволяє виявляти свободу волі кожному члену 

суспільства таким чином, щоб не обмежувати особисті права та свободи.  

9. Воля – це рушійна сила прагнення, бажання. Свобода волі – це 

можливість прояву волі, а отже можливість втілення, реалізації бажання. 

Відповідно, у правовій реальності свобода волі означає правові можливості 

того чи іншого суб’єкта щодо реалізації певних прав. 

10. Право на працю віддзеркалює сутність людини – її власну природу. 

Особливо це простежується у міжнародному трудовому праві, яке при  

формуванні світових та європейських стандартів права на працю, врахувало 

не тільки значення праці для кожної конкретної людини та суспільства в 

цілому, але й притаманну йому природність. Адже ключовим моментом у 

визначенні права на працю в цих стандартах є визнання кожного носія 

здатності до праці її власником, володарем, який один-єдиний самостійно, 

користуючись свободою волі, може вирішувати долю відносно її  (здатності 

до праці) застосування. Міжнародна формула визначення змісту права на 

працю гармонічно з’єднує в єдине ціле природне та позитивне право: не 
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протиставляючи одне одному, а делікатно впорядковуючи природне право 

позитивними, створеними людиною, юридичними засобами. 

11. Визначення права на працю за Конституцією України є 

прогресивним, таким, що відповідає духу сучасності, міжнародним 

стандартам прав людини і напрямам конституційного розвитку української 

держави, бо в основу української конституційної формули закріплення права 

на працю покладено свободу волі носія природної здатності до праці, а за 

дужки цієї формули винесені ті складові, які роблять можливою реалізацію 

цієї волі та гарантують її свободу. Зокрема мова йде про юридичні гарантії 

цього права. 

12. Юридичними гарантіями права на працю є засоби ефективного 

забезпечення та охорони цього права, які створюються суспільством, 

державою і використовуються ними для втілення зазначених прав і свобод у 

життя. Гарантування права на працю, як, до речі, і інших конституційних 

прав, визнано Україною у ст. ст. 3, 22 Конституції. Тому існує нагальна 

необхідність зміни погляду української держави на ч. I Європейської 

соціальної хартії з декларації цілей на зобов’язання. 

13. Праву людини на працю в сучасній Україні кореспондує обов’язок 

держави це право забезпечити. Держава бере на себе зобов’язання 

забезпечити, створити умови для його реалізації. Це дозволяє визнати право 

на працю в сучасній Україні, за своєю сутністю, суб’єктивним правом. 

14. Держава є утворенням, яке існує в ім’я людини, а, отже, вона має 

забезпечити умови, в яких людина мала б можливості для ефективної 

реалізації права на працю. У цьому процесі надання гарантій щодо права на 

працю разом з державою беруть участь роботодавці. Бо саме ці суб’єкти 

володіють можливостями (заснованими на наявності влади, капіталу та 

засобів виробництва) щодо розробки, прийняття та впровадження програм по 

створенню робочих місць, а, отже, саме вони, керуючись Законом України 

«Про колективні договори і угоди», беруть на себе зобов’язання у вигляді 

гарантій праці. 
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РОЗДІЛ 2 

 Теоретичні та практичні проблеми свободи волі сторін трудового 

договору при його укладенні 

 

2.1 . Трудовий договір як правова форма об’єднання волі його 

сторін 

 

Дослідивши що являє собою воля, свобода волі та яким чином вони 

уособлюються у визначенні права на працю, розглянемо тепер механізм 

втілення волі людини та її зовнішнього прояву – волевиявлення у правовій 

формі, яка є, на сьогоднішній день, найбільш поширеною для реалізації права 

на працю – у формі трудового договору.  

Трудовий договір є природним продовженням існування права на 

працю, його динамічною формою, яка знаменує безперервний перехід 

людини сходами від просто біологічного суб’єкта до суб’єкта соціального. 

Тобто це дозволяє стверджувати, що трудовий договір виступає важливою 

складовою формування людської особистості. А, отже, і одним із факторів 

розвитку людської цивілізації. 

У трудовому праві питання, які стосуються трудового договору дійсно 

дістали багато уваги. І це не дивно адже саме завдяки цій увазі, результатом 

якої стало обґрунтування правової природи трудового договору, виділення 

його специфічних ознак договору, відмінних від цивільно-правових 

договорів, стало очевидним існування нової самостійної галузі права. 

Зокрема це відмічає Є. В. Мотіна [190]. 

Розвиток вчення про трудовий договір вже неодноразово 

досліджувався і особливих результатів у цьому досягли багато  вчених, 

починаючи від Л. С. Таля [310], закінчуючи, на сьогоднішній день, А. М. 

Лушниковим, М. В. Лушниковою [167; 168; 169], Є. Б. Хохловим [157] та 

інш. У своїй роботі вони акцентували увагу на думках вчених кінця 19 

початку 20 ст., де червоною ниткою проходила теза про специфіку договорів, 
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за якими робота виконується за винагороду на користь іншої особи, адже 

фактичне ототожнення робочого договору – праобразу майбутнього 

трудового договору – та договору купівлі-продажу не відповідало дійсності. 

Дійсність вимагала виділення перших у окрему категорію, що повинна була 

регулюватися нормами, які б враховували специфіку відносин, в яких 

людина проявляє власну творчу сутність, створюючи матеріальні та духовні 

блага. 

Традиційно у науці батьком-засновником трудового права називають 

Л. С. Таля. Видатним внеском у цю галузь є його робота «Трудовой договор. 

Цивилистическое исследование» [310]. Саме ця робота заклала основи галузі 

трудового права. Адже, як справедливо зазначає С. Ю. Головина, у цій 

фундаментальній роботі вперше були виділені та проаналізовані ознаки 

трудового договору, які і дотепер (хоча і з деякою, виправданою часом, 

деформацією) складають зміст законодавчої дефініції: 1) працівник протягом 

часу надає роботодавцю свою робочу силу (зобов’язується виконувати певну 

роботу); 2) від найнятого за трудовим договором вимагається особисте 

виконання роботи; 3) працівник підлягає господарській владі роботодавця (у 

сучасному звучанні – правилам внутрішнього трудового розпорядку); 4) 

найнятий має право на винагороду за працю незалежно від того, скористався 

роботодавець його працею чи ні [62, с. 239]. Подібної точки зору 

дотримуються і А. М. Лушников, М. В. Лушникова [168, с. 268]. Та й взагалі, 

навряд чи у юридичній науці можна знайти протилежну точку зору. 

І хоча С. Ю. Головина у даному випадку порівняння робила із 

трудовим правом та Трудовим кодексом Російської Федерації (далі ТК РФ), 

слід зазначити, що це у повній мірі відноситься і до трудового права України 

та чинного КЗпП України. Адже ст. 56 ТК РФ [327, ст. 56] майже так само як 

і ст. 24 КЗпП України  [137] визначає трудовий договір. А саме: трудовий 

договір – це угода між роботодавцем і працівником, у відповідності з якою 

роботодавець зобов’язується надати працівникові роботу за обумовленою 

трудовою функцією, забезпечити умови праці, передбачені трудовим 
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законодавством та іншими нормативними правовими актами, які містять 

норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними 

нормативними актами і даною угодою, своєчасно і у повному розмірі 

виплачувати працівнику заробітну плату, а працівник зобов’язується 

особисто виконувати передбачену цією угодою трудову функцію, 

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, що діють у роботодавця 

[327, ст. 56], - (переклад з рос.- мій - О.К.). 

Така схожість у визначенні трудового договору не є дивною адже 

трудове право УРСР, яка перебувала у складі СРСР, мало чим відрізнялося 

від трудового права інших країн СРСР [120, с. 53]. І сьогодні, як відмічає О. 

М. Курєнной, історія  розвитку і стану сучасних незалежних держав та їх 

правових систем також волею-неволею має багато спільних рис [156, с. 22]. І 

підхід до визначення трудового договору у законодавстві слугує тому 

підтвердженням. 

Сучасна правова дійсність в Україні, як і у всіх цивілізованих країнах, 

враховує специфіку відносин, в яких людина проявляє власну творчу 

сутність, створюючи матеріальні та духовні блага. У відповідності до 

визначення права на працю у ст. 43 Конституції України, кожен має 

можливість вільно обирати як йому заробляти собі на життя і якою працею 

[149, ст. 43]. Тобто мова йде про те, що окрім свободи волі, свободи 

волевиявлення та свободи вибору щодо можливостей застосування свого 

права на працю, людина має такі ж самі свободи і щодо реалізації свого права 

на працю у будь-якій, незабороненій законом, формі. Це може бути трудовий 

договір, цивільно-правовий договір, пов’язаний із виконанням роботи, 

підприємницька чи індивідуальна діяльність тощо. Але основною формою 

реалізації права на працю, як підкреслює О. І. Процевський, є трудовий 

договір [249, с. 7].  

 У юридичній науці трудовий договір розуміється у декількох аспектах. 

Вчені-трудовики використовують різні форми словосполучення, для того 

щоб підкреслити та охарактеризувати його багатоманітність, охопити усі 
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його значення. С. М. Прилипко та О. М. Ярошенко відзначають, що 

«трудовий договір має як економічне, так і юридичне значення. Економічне 

значення трудового договору полягає в забезпеченні потреб його сторін – 

працівника та роботодавця. Юридичне значення терміна «трудовий договір» 

є багатоцільовим» [227, с. 269]. В. В. Жернаков також зазначає, що юридичне 

значення терміна «трудовий договір» є багатоцільовим [90]. М. І. Іншин 

пише, що «правова природа трудового договору є різноманітною» [105, c. 

193]. В. О. Процевський пише, що «розглядати трудовий договір слід як 

багатоаспектне правове явище» [248, с. 93]. А. М. Лушников, М. В. 

Лушникова відзначають, що у теорії трудового права загальновідомим є 

твердження про багатозначність трудового договору [168, с. 297] тощо. 

Видається, що у даному випадку усі словосполучення щодо 

підкреслення багатоаспектності трудового договору є справедливими, адже  

кожен з аспектів слід одночасно розглядати як вагому складову 

багатоманітного сучасного значення трудового договору, яка характеризує 

його сутність. Однак, вважаю, що, все ж-таки, правильніше застосовувати 

термін «аспект» - слово латинського походження, що означає погляд, вид і 

під яким, відповідно до  Словника іншомовних слів, розуміється  точка зору, 

з якої сприймається або оцінюється те чи інше явище, предмет, подія; 

перспектива, в якій вони виступають [289].  

Отже, трудовий договір розуміється у наступних аспектах. Трудовий 

договір є інститутом трудового права. При цьому вчені характеризують його 

як «найважливіший інститут, що посідає центральне місце в його системі та 

системі законодавства про працю» [227, с. 269];  [90]; «найважливіший 

центральний інститут трудового права, його ядро» [105, c. 193; 59, с. 38; 263, 

с. 30] «основний інститут у системі трудового права» [325, с. 154; 248, с. 93], 

правовий інститут індивідуального трудового права, тобто сукупність 

правових норм, що регулюють укладення, зміну та припинення трудового 

договору [269, с. 315] тощо.  
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Трудовий договір є юридичним фактом, підставою виникнення 

трудових правовідносин, що створює юридичну базу для їх функціонування 

[89, с. 126; 90; 105, с. 193; 227, с. 269; 248, с. 93 - 94; 291;  263, с. 30; 269, с. 

315; 325, с. 154].  

Також трудовий договір розглядається як угода про працю між 

роботодавцем та працівником [137, ст. 21; 248, с. 93; 263, с. 30; 269, с. 315; 

325, с. 154]. 

Трудовий договір визнають і регулятором трудових та деяких 

пов'язаних із ними відносин [59, с. 42; 90; 105, с. 193; 214, c. 5; 227, с. 269].  

 Ще одним аспектом розуміння трудового договору є те, що він 

виступає формою, способом реалізації права на працю [214, с. 5; 246, с. 34; 

249, с. 7; 269, с. 315; 285, с. 139; 358]. 

Також деякі вчені трудовий договір називають гарантією права на 

працю [34, с. 88; 90; 105, с. 193; 227, с. 269] і правовою формою підбору 

кадрів працівників роботодавцем [269, с. 315]. 

Цікавий підхід обрав колектив російських авторів під керівництвом К. 

М. Гусова, який випустив у 2010 р. працю «Договоры о труде в сфере 

действия трудового права», в якій зазначив, що поняття трудового договору 

ширше ніж його визначення. Для його розкриття треба враховувати не тільки 

визначення трудового договору як угоди, але й його функції та значення. 

Головна функція трудового договору полягає в тому, що саме він породжує 

трудові правовідносини та існування їх в часі, виконуючи функцію 

регулятора [74, с. 54]. 

Усі ці аспекти трудового договору визначаються на тлі наукових 

роздумів, що ґрунтуються на міжнародних, європейських стандартах права 

на працю, на підставі вивчення чинного законодавства, яке  містить легальне 

визначення трудового договору. Не дивлячись на такий калейдоскоп 

розумінь трудового договору, слід зазначити, що усі вони переплітаються 

між собою і формують загальне уявлення про трудовий договір як 

специфічне поняття трудового права. Однак, не можна розкрити жоден з цих 
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аспектів, а тим більше охарактеризувати специфіку трудового договору, без 

з’ясування, що він представляє собою з точки зору вольової проблематики 

його сторін. Адже це те, що є джерелом, витоком характеристики трудового 

договору як динамічної форми права на працю, що зумовлює можливості 

його сторін щодо виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин. 

Розуміння трудового договору у будь-якому аспекті, як і будь-якого 

договору взагалі, не можна охарактеризувати без історичної складової 

становлення та розвитку. У трудовому праві загальновизнаним є факт, що 

питання про найм праці свобідних осіб існувало та займало законодавця вже 

у фінікійців, іудеїв, індусів та інших народів Давнього Сходу. Прикметним є 

те, що Л. С. Таль, критично ставився до пошуку витоків правового 

регулювання трудового найму у давньому Римі. Це пов’язувалося ним із 

переважаючою рабською працею та пануванням ідеології, відповідно до якої 

право на користування чужою працею було тотожнім праву на добування 

вигод від людини [311, с. 3 - 7]. В. М. Догадов також мав сумніви щодо 

прямого зв’язку між договором найму праці у Давньому Римі та 

виникненням буржуазного трудового договору, які мали різну правову 

природу [85, с. 51]. 

Тому, вочевидь, слід погодитися з думкою А. М. Лушникова, М. В. 

Лушникової, які, щонайменше, вважають такі сумніви обґрунтованими, що 

перші спроби теоретичного розмірковування щодо суспільних відносин, які 

складаються з приводу застосування праці, з’явилися, вірогідно, з появою 

такого виду відносин. Скудність та суперечливість історичних джерел не 

дозволяє ставити та розглядати проблему до періоду Середньовіччя і навіть 

дані про судження юристів Давнього Риму з цього приводу вкрай 

розпливчасті та зводяться до декількох промов Павла та Ульпіана. Тому 

можна тільки долучитися до поширеної у XX ст. думки, що давньоримські 

юристи в умовах рабовласництва тільки щільно підішли до правового 

розмежування майнового та особистого найму, речі та праці, але так і не 

довели це розмежування до кінця. При цьому А. М. Лушников, М. В. 
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Лушникова зауважують, що трудовий договір викристалізовувався із 

приватноправових правочинів, які мають коріння у римському праві, але 

коріння трудового договору це стосується у мінімальному ступеню [168, с. 

220 - 222].  

Вочевидь, з цим не посперечаєшся – такого визначального характеру 

давньоримська епоха в існуванні трудового договору не мала. Однак, навіть 

цей мінімум є важливою точкою у відліку життя нового договору – 

трудового договору, праобразом якого був приватноправовий договір. 

Положення римського приватного права були рецепійовані європейськими 

країнами [65, с. 121]. Таким чином, у основу сучасної теорії договорів, яка, у 

більшому ступеню, розвивалася у межах цивільного права, було покладено 

розробки римських юристів. При цьому, слід зауважити, що у сучасності і 

досі, як відзначає В. Іванов, у жодному з курсів теорії права не 

сформульовано визначень та ознак договору [100, с. 9]. Майже подібне 

зазначає і А. В. Бухалов: «ступінь вивченості договору не адекватна його 

положенню у правовій системі. В основному дослідження договірної 

тематики провадилося у рамках конкретних галузей права: трудовому праві, 

цивілістиці, приватному праві, що у кінцевому рахунку спричинило немало 

складностей у розумінні самої сутності договору, як важливого елементу 

правової дійсності, регулятора суспільних відносин. Зокрема, у науці 

відсутнє єдине визначення договору, за виключенням визначень, 

розроблених цивілістами. Дискусійними є питання, що стосується ознак і 

функцій договору…» [38, с. 5].  

Отже, у даному випадку слід погодитися із А. М. Лушниковим, М. В. 

Лушниковою, які зазначають, що проблеми теорії договорів розроблені 

достатньо детально тільки у цивільному праві і вважають, що найбільш 

актуальною є розробка галузевого вчення про договори, називаючи 

перспективи загально правової теорії договорів вельми туманними, а перший 

досвід у роботі А. Д. Корецького [150] навряд чи вдалим. Адже договори у 

різних галузях права суттєво різняться, і їх об’єднують лише дві ознаки: 
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взаємопогодження позитивно вираженої волі суб’єктів, та несуперечність 

змісту договору законодавству. Навіть про формальну рівність сторін можна 

говорити вкрай обережно, маючи на увазі судові правочини в кримінальному 

процесі, відстрочку платежів у митному праві або податковий кредит у 

фінансовому праві. Звідси можна зробити висновок, що теорію договорів 

варто вводити щодо конкретної галузі права чи групи галузей  [168, с. 286]. 

Таким чином, можна констатувати широкий простір для дослідження 

проблем договору у трудовому праві, зокрема, власне, трудового договору.  

А. В. Бухалов відзначає, що саме з римського права бере свій початок 

визначення договору через категорію «угода» і розуміння договору як 

підстави виникнення зобов’язань [38, с. 4]. Договір у римському праві 

представляв собою «угоду двох або декількох про одне й те саме і їх згоду». 

Зазначалося, що нема ніякого контракту, ніякого зобов’язання де б не 

містилося угоди, незалежно від того, чи здійснюється воно за допомогою речі 

або слів, бо і стипуляція, яка здійснюється за допомогою слів, нікчемна, якщо 

нема згоди [83]. Отже, римські юристи зазначали, що в основі договору 

лежить взаємна угода кількох осіб [107, с. 66].  

Договір у римському приватному праві - це вольовий акт. Він не може 

виникнути всупереч волі сторін. Однак, найголовніше, що слідує із 

визначення договору, це те, що найважливішим для його визнання, а, отже, і 

для виникнення правового зобов’язання,  - необхідна наявність погодженої 

волі його сторін. Таким чином, можна побудувати логічний ланцюг: нема 

волевиявлення – нема угоди – нема договору – нема зобов’язання. 

Справедливо буде відмітити, що римські юристи розглядали договір у 

вольовому контексті. Цей контекст дозволяв проявити у договорі своє власне 

бажання і закласти у договір можливості щодо його динаміки. Такий підхід і 

сьогодні – у сучасності – не може не викликати схвалення, бо він дозволяє у 

праві проявлятися людській природі, не суперечити їй, обираючи для норм 

права, які регулюють договір, роль щодо упорядкування та погодження дій 

суб’єктів, які беруть у ньому участь, не встановлюючи перешкоди, а лише 
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регламентуючи межі щодо власних можливостей для того, щоб не обмежити 

свободу іншого. 

Безумовно, особливий вплив на формування сучасної концепції 

трудового договору мали процеси, що відбувалися у другій половині XVIII –

на початку XIX ст. мова йде про, як висловилися А. М. Лушников, М. В. 

Лушникова, рішучий крок до формування інституту трудового договору – 

перемогу ідеологій вільних ринкових відносин та зняття усіх 

адміністративних обмежень при укладенні договору про працю [168, с. 222]. 

Саме ці процеси зумовили необхідність пошуку нової форми застосування 

праці, яка б відповідала духу часу і відображала цінності тогочасної 

сучасності: свободу, рівність, справедливість, невід’ємність природних прав 

людини. Цією формою покликані були стати нові договори про працю – 

договори особистого найму. 

А. М. Лушников, М. В. Лушникова пишуть, «якщо можна так 

висловитися, даний інститут формувався способом від протилежного: 

спочатку проголошувалася свобода договору особистого найму і тільки потім 

законодавчо стали вноситися певні обмеження. Особливо слід назвати 

доктрину природного права, яка мала суттєвий вплив на формування 

законодавчого регулювання праці і вихідною точкою якої було положення 

про те, що свобода є природним станом кожної людини, з чого виводиться 

відсутність субординації між людьми. При цьому кожна людина могла 

обмежити свою свободу тільки добровільно, у тому числі вступаючи на 

роботу до іншої особи за певну винагороду. Ступінь обмеження свободи 

визначалася самими сторонами і знаходила відображення в умовах договору, 

починаючи від часу роботу і розміру заробітної плати. Звідси міг бути 

зроблений висновок про вступ сторін до союзних відносин. Німецькі вчені Л. 

Брентано і Х. Херкнер резонно вважали, що саме фактична свобода договору 

найму стала початком правильного розвитку капіталізму. Все це утворювало 

доктринальні передумови для обґрунтування державного втручання у 
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відносини з приводу найманої праці з метою захисту природних прав 

учасників» [168, с. 222-223] (переклад з рос. – мій – О.К.). 

Подальший розвиток правового регулювання договору особистого 

найму характеризувався мінімальними обмеженнями для свободи сторін 

цього договору. Це наочно демонструє Цивільний кодекс Франції – чи, як 

його ще називають, Кодекс Наполеона 1804 р. Цей кодекс органічно поєднав 

надбання науковців Риму, Франції та континентальної Європи взагалі [118]. І 

саме він увібрав в себе ідеї свободи, рівності, братерства Великої 

Французької революції, які відобразилися у майже повній відсутності будь-

яких обмежень, у тому числі, щодо максимального робочого дня, мінімальної 

заробітної плати. Єдиною забороною була заборона пожиттєвого найму 

послуг - можна було приймати на себе обов’язок надавати свої послуги лише 

на строк чи для виконання  певної справи [70, ст. 1780]. 

Сьогодні, під договором у праві також розуміють угоду. І трудовий 

договір тому не виключення [137, ст. 24]. Однак, у сучасних наукових 

дослідженнях вчені або зовсім не розглядають трудовий договір у контексті 

об’єднання волевиявлення його сторін [105], або згадують про це побіжно, і 

навіть трапляються випадки, коли це робиться, з якимось негативним 

підтекстом [59, с. 39]. 

Варто звернути увагу на точку зору Р. Н. Рахматулліної, яка зазначає, 

що характеристика трудового договору тільки як угоди навряд чи є 

достатньою, оскільки у трудовому праві є інші угоди – нормативні і 

індивідуальні і пропонує характеризувати трудовий договір як індивідуальну 

правову угоду, що підкреслює її правовий характер та індивідуальну 

направленість – регулювання індивідуальних трудових відносин [263, с. 33]. 

Дійсно, характеристика трудового договору тільки як угоди – не є 

повною, бо не вистачає наповнення цієї угоди, без якого специфіку трудового 

договору розкрити не можливо. Однак, з тим, що треба зазначати, що це 

індивідуальна правова угода – навряд чи можна погодитись. Це як тавтологія. 

Адже у цьому випадку ми переносимо себе у площину непрофесійну – бо 
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беззаперечним є факт, що трудовий договір укладається між працівником і 

роботодавцем – індивідуальними суб’єктами, а тому є виключно 

індивідуальним і не може бути ніяким іншим. І саме трудовий договір, який 

має індивідуальне начало, породжує трудові відносини, – отже, ці відносини 

не можуть бути ніякими іншими ніж індивідуальними. Отже, 

характеристика-уточнення, що трудовий договір – індивідуальна правова 

угода, яка регулює індивідуальні трудові відносини, вважаю, є 

неприйнятною.  

Н. Д. Гетьманцева, розглядаючи трудовий договір в аспекті 

індивідуально-договірного регулювання трудових відносин, відмічає, що у 

радянському трудовому праві значення трудового договору зводилося лише 

до волевиявлення сторін, а проголошення встановлення умов праці в 

трудовому договорі було декларацією [59, с. 39]. Ця теза викликає двояке 

враження: з однієї сторони, дійсно, слід погодитися, що трудовий договір у 

радянському праві майже не мав можливості існування у якості регулятора 

відносин, однак, у такому разі не можна не сказати, що і волевиявлення його 

сторін також носило декларативний характер, оскільки державне 

регулювання будувалося на ґрунті лозунгу «непрацюючий да не їсть», коли 

людина була обмежена у формуванні та виявленні своєї волі – вона змушена 

була підкоритися волі держави, відтак, зламуючи свою волю, саму себе - і 

працювати, щоб не бути притягнутою до відповідальності (про це вже 

детально велося у попередньому підрозділі). Думається, таке положення 

речей обумовлювалося саме нехтуванням у радянському суспільстві і 

державі розумінням і усвідомленням трудового договору як угоди – як форми 

об’єднання свобідного волевиявлення його сторін на користь його розуміння 

як наказу радянської системи використання усіх своїх здібностей, тому, що 

тоді людина мислилася «гвинтиком великого державного механізму» [302]. 

Саме це нехтування закладало вади у розуміння трудового договору, а, отже, 

не могло не відбиватися на всіх напрямках дії трудового договору у 

механізмі правового регулювання відносин.  
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Інакше кажучи – якщо держава не давала можливості людині 

сформувати свобідно свою волю у володінні та реалізації здатності до праці, 

то у механізмі волевиявлення державна воля перекривала людську волю, 

поглинала її, і людина далі виявляла вже штучно сформовану, наче свою 

волю, яка по суті транслювала волю держави. При чому це стосується не 

тільки волі працівника, а й роботодавця.  Тому трудовий договір існував як 

втілення волі державної – така собі державна воля у квадраті. А, отже, про 

який трудовий договір як регулятор у індивідуально-правовому значенні 

могла йти мова? Трудовий договір був ширмою для прикриття інтересів 

держави, видаючи їх за інтереси людини. 

Тому із таким, доволі негативним, підтекстом значення трудового 

договору як волевиявлення його сторін, вважаю, погодитися не можна. 

Навпаки, саме це значення, цей аспект і усвідомлення його важливості, і 

навіть фундаментальності щодо усіх інших аспектів, визначає можливості 

трудового договору бути регулятором трудових відносин, формою реалізації 

права на працю, демократичним інститутом трудового права, юридичним 

фактом для виникнення трудових правовідносин.  

Волевиявлення сторін трудового договору, яке шляхом перетинання у 

єдиній точці формує власне угоду про працю за певними умовами, яка буде 

підпадати під дію трудового законодавства, має вирішальне значення у всіх 

функціональних можливостях трудового договору, зокрема, і як засобу 

індивідуально-договірного регулювання. Саме угода є платформою для 

надання та використання можливостей сторін у встановленні умов, не 

передбачених законодавством, що і робить можливим існування трудового 

договору як засобу індивідуально-договірного регулювання.  

Т. В. Руських зазначає, договір завжди передбачає участь в ньому двох 

чи більше осіб, їх погоджене волевиявлення [280, с. 65]. М. Г. Александров 

писав: усякий договір, зрозуміло, є двостороннім волевиявленням [7, с. 78]. 

В. В. Єрьоменко відмічає, що законодавство визнає трудовий договір 

універсальною підставою виникнення трудових правовідносин, що містить у 
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собі двостороннє волевиявлення осіб: особи, яка наймається на роботу та 

роботодавця [89, с. 126]. І саме ці посилки, думається, є вірним відправним 

моментом у розумінні договору взагалі та трудового договору зокрема. 

У Академічному тлумачному словнику термін угода тлумачиться у 

трьох вимірах:  1. Взаємна домовленість про що-небудь. 2. Договір, за яким 

встановлюються взаємні зобов'язання щодо чого-небудь. 3. Згода [5]. 

Відповідно, слід зробити висновок, коли мова йде про угоду – то це повинно 

означати, що 1. є, принаймні, два суб’єкти, які виявили свою волю; 2. їх воля 

збіглася у єдиній точці, в результаті чого відбулася домовленість; 3. ця 

домовленість стала підставою для взаємних зобов’язань.  

Зрозуміло, що юридична дефініція повинна будуватися на загально 

філологічному розумінні того чи іншого поняття. Прикметним є те, що 

термін «угода» у праві є синонімом до «виразу взаємопогодженої волі» [168, 

с. 279]. Тому, ст. 24 КЗпП України, яка містить легальне визначення 

трудового договору, також виходить із його тлумачення як угоди, на підставі 

якої виникають взаємні зобов’язання у сторін, що її уклали.  

Отже, загальновживане філологічне тлумачення проецирується на 

юридичне і збагачується специфічно галузевою наповненістю трудового 

права. Ст. 24 КЗпП України визначає трудовий договір як угоду між 

працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ними органом чи фізичною особою, за якою працівник 

зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 

необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 

колективним договором і угодою сторін [137, ст. 24]. 

Тобто визначення у ст. 24 КЗпП України зводиться до того, що 

трудовий договір - це угода, в якій сторони погоджують умови щодо роботи, 
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яка буде виконуватися, та умов, в яких вона буде виконуватися відповідно до 

чинних норм законодавства, колективного договору та самої цієї угоди. 

У проекті ТК України трудовий договір визначається дещо інакше, 

більш змістовно: «трудовий договір - угода між працівником і роботодавцем, 

за якою працівник зобов’язується особисто виконувати роботу (трудову 

функцію), визначену цією угодою, з додержанням трудового законодавства, 

колективних договорів і угод, правил внутрішнього трудового розпорядку 

під керівництвом та контролем роботодавця, а роботодавець - надати 

працівникові роботу за цією угодою, забезпечувати належні, безпечні та 

здорові умови праці, належні санітарно-побутові умови та своєчасно і в 

повному обсязі виплачувати заробітну плату» [241, ст. 31]. Хоча змістовність 

у цьому випадку межує з перевантаженням. Однак, про це піде мова у 

підрозділі, коли будуть розглядатися умови трудового договору. 

Є. В. Мотіна звертає увагу на те, що угода передбачає вираження 

погодженої волі двох сторін, що вступають у правовідносини. У всіх 

випадках вступу у трудові правовідносини має місце свобідне волевиявлення 

сторін. При укладенні договору сторони не тільки повідомляють одна одній 

свою згоду укласти договір, але і погоджують свої волевиявлення при 

визначенні умов трудового договору. Вона акцентує увагу на тому, що вчені 

у трудовому праві, говорячи про укладення трудового договору, оперують як 

поняттям «воля» так і «волевиявлення» [190]. І це є цілком зрозумілим адже 

внутрішня воля, що ґрунтується на свободі, та її зовнішня форма – 

волевиявлення - є тими категоріями, які формують трудовий договір у 

відповідності до природних та юридичних законів.  

К. М. Гусов, В. М. Толкунова визначали трудовий договір як 

волевиявлення свобідних суб’єктів трудового права: працівника та 

роботодавця [75, с. 111]. В. О. Процевський [246, с. 169] із посиланням на Н. 

І. Дівєєву [82, с. 17 - 18], зазначає, що у договорі, як взаємній угоді, воля осіб, 

що беруть участь у ньому, повинна бути виражена зовні, оскільки сама по 

собі воля – явище суб’єктивного порядку. Внутрішні вольові процеси, 
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зазвичай, невідомі для оточуючих і за ними не можна з’ясувати юридичні 

наслідки. Без об’єктивованого вираження воля особи не може бути ні 

зрозумілою, ні оціненою (у тому числі й з погляду правових норм). Воля 

виявляється й розпізнається зовні у формі досить певного волевиявлення. 

Повертаючись до римського права, визначення угоди (conventio), яке 

стала підґрунтям до розуміння угод у сучасному праві, слід зробити 

висновок, що трудовий договір дійсно виникає, вважається укладеним і, 

отже, породжує зобов’язання, тільки у тому випадку, коли була досягнута 

угода (згода) сторін, в якій знайшли свій прояв виражені зовні волі сторін 

трудового договору, тобто мало місце волевиявлення сторін трудового 

договору, що перетнулися у єдиній спільній точці.  

Так, Т. В. Руських відмічає, що умовою існування трудового договору 

повинно бути погоджене волевиявлення його сторін [280, c. 65]. К. С. 

Тишкович зауважує майже аналогічне: трудовий договір породжує трудові 

правовідносини тільки після того, як досягнута угода. Тому те, яким чином 

угода досягається, має найважливіше значення. По суті, це і є юридично 

значущий момент укладення трудового договору. Безспірним елементом 

будь-якого договору, у тому числі і трудового, є єдність волі та 

волевиявлення [316]. 

Думається, що мова йде про те, що воля кожної зі сторін – потенційних 

працівника та роботодавця - повинна скеровуватися не тільки на одне й те 

саме питання, але й повинна вирішувати це питання у спосіб, який є 

прийнятним для обох сторін договору. Тобто, договір може виникнути тоді, 

коли сторони дійдуть згоди щодо необхідності його укладення та щодо 

переліку та змісту його умов. Таким чином, трудовий договір являє собою 

двічі перетинання двох волевиявлень його сторін – працівника та 

роботодавця.  

Це означає, що трудовий договір та його можливість і дійсність, як 

підстави для виникнення зобов’язань, слід розуміти саме через проявлення та 

збіг у спільній точці волі його потенційних сторін: працівника та 
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роботодавця. Таким чином, природа договору вбачається в угоді сторін, яка, 

замикаючи їх проявлену зовні, свобідно, без чийогось впливу, сформовану 

власну волю, стає формою існування співпадіння їх волевиявлення і, тим 

самим, зумовлює виникнення трудових правовідносин та їх подальший 

розвиток. Отже, воля та її свобода є квінтесенцією природи трудового 

договору, а природа трудового договору є ключем до відкриття простору 

взаємних зобов’язань сторін.  

В. М. Лебедєв, О. Р. Воронкова, В. Г. Мельникова підкреслюють, що 

воля сторін є одним з елементів внутрішнього змісту трудового правочину. 

Направленість волі кожної зі сторін трудового правочину, усвідомлення 

ними результатів (наслідків) своїх дій – важлива умова його дійсності. Вони 

ставлять питання про доволі часті випадки вади волі у російській дійсності  і 

відсутність у трудовому законодавстві відповіді, що слід у такому разі 

робити [159, с. 224]. Вони зазначають, що у випадках вади волі у чинному 

трудовому законодавстві Росії не передбачено правових наслідків 

недійсності трудового правочину, а також процедура встановлення самого 

факту наявності чи відсутності волевиявлення сторін трудового правочину, 

якщо не враховувати письмового оформлення згоди працівника на правочин 

[159, с. 224 - 225]. Вони зазначають, що воля сторони повинна бути чітко 

вираженою у певній, встановленій законом, формі. Більш того, 

волевиявлення сторін повинно переслідувати одні й ті самі цілі (укладення 

трудового правочину з певним змістом, наслідками), і, у цій частині, їх воля 

повинна співпадати, що є однією із умов дійсності договорів, угод у 

трудовому праві. Для підтвердження цього навряд чи можна визнавати 

достатнім підпис у трудовому договорі або його письмову згоду на наказі про 

переведення на іншу роботу [159, с. 225]. Однак, у якій саме формі необхідно 

відображати волю, як треба її оформлювати - В. М. Лебедєв, О. Р. Воронкова, 

В. Г. Мельникова не вказують. 

Проблемами недійсності, анулювання трудових договорів також 

переймається і Є. В. Мотіна, приходячи до цікавого висновку, що саме 
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внаслідок конструкції трудового договору як консенсуального і виникла 

необхідність у закріпленні анулювання трудового договору у Російській 

Федерації [190]. Також вона відмічає, що не розуміє чому анульований 

трудовий договір, який вважається за трудовим законодавством Російської 

Федерації неукладеним, може потягнути право працівника на отримання 

забезпечення  за соціальним страхуванням.  

Насправді, видається, у даному випадку відповідь очевидна. 

Можливість анулювання трудового договору і, як наслідок, визнання його 

неукладеним, у ТК РФ передбачена ст. 61 [327]. І, якщо розглядати цей 

випадок, то ст. 61 ТК РФ вказує лише на єдине виключення із загального 

правила, за яким неукладений договір цілком справедливо не може потягнути 

виникнення жодних зобов’язань. І тут треба акцентувати увагу – що навіть це 

виключення не перекреслює загальне правило: «нема юридичного факту –

нема правовідносин – нема зобов’язань», бо отримання засобів соціального 

забезпечення – це не зобов’язання роботодавця. Це зобов’язання держави, 

яка, як творець позитивного права, має захищати людину як найвищу 

соціальну цінність.  

Це виключення робить можливим отримання забезпечення за 

соціальним страхуванням. Це страховий випадок, а отже мова йде про 

обставини, які не залежать від волі працівника, отже вони повинні 

визначатися обставинами поважними, хоча б щодо засобів соціального 

забезпечення, які мають своєю метою відновлення нормального стану 

здоров’я працівника. Отже, цілком логічно, що поважні обставини повинні 

враховуватися і виправдовувати таку вимушену поведінку працівника, якому 

цей випадок зашкодив приступити до роботи у цього роботодавця. Вони не 

можуть нести для нього такі занадто невигідні наслідки. Достатньо того, що 

цей страховий випадок може привести до анулювання трудового договору, 

враховуючи інтереси роботодавця, якому, зрозуміло, потрібно, щоб робота 

виконувалася. Але чому у цьому разі працівник має бути залишений без 

засобів соціального забезпечення? Звісно, що він має право на ці засоби. 
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Взагалі, слід зауважити, що ознайомившись із роботою Є. В. Мотіної 

[190], складається враження, що вона не розуміє не тільки це – і це 

нерозуміння, думається, є наслідком нерозуміння принципових позицій 

трудового права, - того, що являють собою такі поняття як недійсність, 

анулювання, а також того, що трудове право є самостійною галуззю права зі 

своєю специфікою, а, отже, повне запозичення цивільно-правових 

конструкцій щодо специфічних явищ трудового права, як-от трудового 

договору, є не тільки некоректним, але й таким, що не відповідає дійсності. З 

приводу цього цілком справедливим є зауваження А. М. Лушникова, М. В. 

Лушникової, які зазначають наступне: очевидно, що трудовий договір, в силу 

його особливої природи не може в «чистому вигляді», безпосередньо 

запозичувати ті чи інші договірні конструкції як-от недійсність трудового 

договору [168, с. 394] . 

До речі, питання, що стосуються недійсності трудового договору вже 

були предметом уваги вчених ще на початку XX ст. Так, К. М. Варшавський 

розглядав це питання ще у контексті Кодексу законів про працю 1922 р., 

розглядаючи умови дійсності трудового договору [40]. А у 1971 р. Ю. Ф. 

Ільїн навіть довів, що до трудового договору не можуть бути застосовані 

наслідки визнання договору недійсним. Він вважав, що застосування 

двосторонньої реституції до недійсних трудових договорів не може бути 

застосовано тому, що витрачену працю повернути не можна, а працю не 

оплатити не можна, бо це буде суперечити конституційному принципу 

оплатності праці [102, с. 7 - 8]. Ці теоретичні дослідження, вочевидь, 

відобразилися у ТК РФ, який взагалі відмовився від інституту недійсності 

трудових договорів, що містився у попередньому Кодексі законів про працю 

Російської Федерації, натомість у ньому став використовуватись інститут 

незастосування умов договорів, що знижують рівень прав і гарантій 

працівників, встановлених трудовим законодавством [327, ст. 9]. Таку 

трансформацію поглядів А. М. Лушников, М. В. Лушникова, вважаю, 

абсолютно справедливо, вбачають в усвідомленні законодавцем очевидного 
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факту незастосування, у переважній більшості, цивілістичного інституту 

недійсності правочинів до трудового договору як до підстав, так і до 

наслідків [168, с. 401]. 

Взагалі, слід відмітити, що В. М. Лебедєв, О. Р. Воронкова, В. Г. 

Мельникова і Є. В. Мотіна занадто захопилися суто цивільно-правовими 

конструкціями, а саме тими – що є притаманними для цивільних правочинів, 

намагаючись перетягнути їх у трудове право.  

Слід погодитись із думкою А. М. Лушникова, М. В. Лушникової, що 

хоча юридична конструкція цивільно-правового договору суттєво вплинула 

на становлення та розвиток інституту трудового договору, і цей інститут 

формувався, у цілому, в межах класичної цивілістики, особливість природи 

трудового договору очевидна. І тому, в силу своєї особливої природи, 

трудовий договір не може у «чистому вигляді» безпосередньо запозичувати 

ті чи інші договірні конструкції, зокрема недійсність договору [168, с. 394]. 

Спираючись на праці родоначальника радянської теорії цивільних 

правочинів М. М. Агаркова [3; 4], А. М. Лушников, М. В. Лушникова 

доводять, що, насправді, для цього ніяких підстав не має [168, с. 282 - 283]. 

Насамперед, тому, що термін «трудовий правочин» не може існувати, адже 

правочин здійснюється на началах автономії, тобто суб’єкт сам визначає ті 

цілі, для досягнення яких він буде реалізовувати свою правоздатність, які для 

нього встановлюються права та обов’язки, як він буде їх здійснювати, а 

також чи буде він їх здійснювати чи ні [3, с. 255; 168, с. 282 - 283].  

Усе це, як справедливо відмічають А. М. Лушников, М. В. Лушникова, 

у значному ступеню можна віднести до укладення трудового договору, але не 

до його зміни чи припинення, тому що ступінь свободи сторін трудових 

правовідносин суттєво обмежена трудовим законодавством [168, с. 283].  А 

також,  важливо підкреслити, що М. М. Агарков справедливо зазначав, що 

правила, встановлені у законі для правочинів, не мають безпосереднього 

застосування до правомірних юридичних дій, направлених на встановлення, 

зміну або припинення правовідносин немайнового характеру. Однак вони 
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можуть мати застосування, якщо для цього є достатні підстави [3, с. 360; 4, с. 

55; 168, с. 282 - 283].  

У деяких зарубіжних країнах трудове право містить конструкції 

недійсності, анулювання трудового договору. І. Я. Кисельов зазначає, що у 

трудовому праві Німеччини, Киргизії такі конструкції закріплені [116, с. 151 

- 152]. Однак, видається, спроба трансплантації у вітчизняне трудове 

законодавство норм зарубіжних країн про недійсність, анулювання, а також 

неукладення трудового договору є зайвою і нічого новаційного позитивного 

для трудового права не несе. Переконливою є думка А. М. Лушникова, М. В. 

Лушникової, які відмічають, що «інститут визнання трудового договору 

неукладеним» не відповідає природі даного договору [168, с. 300]. Вони 

зазначають, що цей інститут, передбачений ст. 57 ТК РФ по суті виключений, 

а заборона розірвання трудового договору розповсюджується тільки на 

випадки розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, бо якщо її 

розповсюдити на працівника – то це буде означати примусову працю [168, с. 

300] . 

В Україні провладні експерти також дотримуються подібної позиції. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

«звертає увагу на сумнівність застосування у трудовому праві поняття 

недійсності трудового договору (стаття 45 проекту), притаманного 

цивільному праву» [49, п. 2]. Загальні правила визнання правочину 

недійсним з моменту його вчинення (ст. 235 ЦК України [338]) та  обов’язку 

сторін повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання 

цього правочину, а в разі неможливості такого повернення відшкодувати 

вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування 

(стаття 216 ЦК [338, ст. 216]) – не можуть бути застосовані у випадках 

порушення вимог щодо укладення трудового договору оскільки мова йде про 

незворотні речі - затрачені зусилля й час працівника. З огляду на це у 

трудовому праві більш прийнятним (і необхідним для закріплення у новому 

ТК) є визначення конкретних підстав для припинення трудових відносин 



 140 

(зокрема, порушення правил прийняття на роботу з відповідними гарантіями 

для працівника, якщо його вини не виявлено). Відповідний порядок по суті  

пропонується  у статті 47 проекту та ін..  З огляду на це положення щодо 

недійсності трудового договору у цьому контексті вбачаються досить 

штучними й потребують виключення [49, п.2]. Також звертається увага на 

термінологічну сумнівність визначення договору, який укладено без наміру 

створити юридичні наслідки, удаваним трудовим договором (ч. 2 ст. 46  

проекту [241, ст. 46]) [49, п.2]. 

До речі, таке ж саме зауваження вже містилося у більш ранньому 

висновку Головного науково-експертного Управління Апарату Верховної 

Ради України від 13.02.2014 р., на попередній законопроект № 2902 від  

27.08.2013 р. - доопрацьований «Проект Трудового кодексу України», 

ініціаторами якого виступали О. М. Стоян, Я. М. Сухий [48, зауваження до 

Книги 2, п.4] (тоді Комітет Верховної Ради України з питань соціальної 

політики та праці пропонував зазначений законопроект прийняти за основу 

[50]). Але, на жаль, це зауваження ініціаторами нового проекту ТК України, 

як бачимо, було повністю проігноровано.  

Повертаючись до питання застосування у трудовому праві конструкцій, 

притаманних цивільному праву, дійсно, з такою позицією провладних 

експертів важко не погодитись навіть людині, яка знайома лише з азами 

цивільного та трудового права. Концепція недійсності правочинів розроблена 

цивільним правом, крім того, розгляд пропозицій щодо встановлення таких 

«новацій» у трудовому праві вражає при порівнянні своєю схожістю із 

подібними конструкціями саме у цивільному праві, тому із здобутками 

цивілістики пов’язується обґрунтування неможливості застосування цих 

«новацій». 

Отже, навряд чи, пропозиції сучасних науковців України про 

необхідність закріплення у майбутньому Трудовому кодексі норм про 

недійсність трудового договору віднайдуть практичну реалізацію. Як-от 

пропозиції С. В. Мороза, який вважає, що такий інститут може існувати у 
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трудовому праві і пропонує розуміти під недійсним трудовим договором 

угоду, що не тягне за собою правових наслідків, на які вона спрямована; і 

навіть пропонує класифікувати недійсні трудові договори за критеріями 

дефектів: змісту, суб’єктного складу, волі [189, с. 10].  

Якщо порівняти систему, запропоновану С. В. Морозом, то можна 

дійти висновку, що має місце просто перетягування із цивільного права у 

трудове концепції недійсності правочинів. Із можливих видів класифікації 

недійсності цивільних правочинів [338, ст. ст. 215 - 236; 94, с. 34] він 

застосовує усі, крім групи за ознаками дефектів недотримання форми, що, до 

речі, зрозуміло, бо у чинному КЗпП України [137], як і у проекті ТК України 

[241] недотримання форми трудового договору не є підставою для визнання 

його неукладеним.  

У трудових відносинах неможливо використати перше – загальне 

правило для недійсних договорів - правило реституції. Людині, яка володіє 

здатністю до праці, і яка її реалізувала, повернути цю затрачену здатність 

ніхто і ніколи не зможе. Реалізація здатності до праці подібна до виразу про 

«бездонний колодязь» - з якого можна черпати воду безкінечно – а її все не 

стає менше, не дивлячись на очевидне заповнення різних ємностей. 

Реалізуючи свою здатність до праці, людина створює блага, вдосконалює 

навколишній світ, збільшує та звеличує позитивний досвід розвитку 

суспільства за рахунок затрат свого організму. Працівник здійснює якісь 

фізичні та духовні затрати свого організму, які потім, він може відновити за 

рахунок відпочинку, але замінити втрачені старання – повернути саме їх є 

неможливим. 

Скористатися другим правилом, яке застосовується при неможливості 

реституції – відшкодувати затрачене, теж, вочевидь, є навряд чи 

здійсненним. Адже те, як працює працівник зараз, у цей конкретний момент, 

не може повністю співпасти з тим, як це буде протікати у інший момент. 

Тобто мова може йти про якийсь узагальнений безособистісний середній 

результат, а це є неприйнятним для концепції сучасного трудового права, де 
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велику роль грає особистість працівника, його розуміння як найвищої 

соціальної цінності.  

Отже, слід погодитись із думкою про неприйнятність недійсності 

трудового договору у трудовому праві. Людина та її здатність до праці - це не 

товар, тому слід ще раз наголосити: термінологія, що застосовується до 

об’єктів матеріалізованого світу – цивільно-правова термінологія – у 

трудовому праві дійсно не доречна.  

З огляду на це, треба зазначити, що вільне формування та проявлення 

волі на укладення трудового договору обумовлено тим, що його потенційні 

сторони знаходяться у стані юридичної рівності одна до одної та 

незалежності одна від іншої та будь від кого взагалі. О. І. Процевський 

відзначає, що трудовий договір укладається за волею рівних за законом 

сторін і що сторони у договорі рівні [250, с. 239]. Юридична рівність і 

незалежність потенційних сторін трудового договору витікає із положень 

чинного законодавства, зокрема з Конституції України [149], КЗпП України 

[137], Господарського кодексу України [69]. При цьому, варто наголосити на 

тому, що мова у даному випадку йде про, передбачену ст. 24 Конституції 

України, рівність конституційних прав і свобод і рівність перед законом, про, 

передбачену ст. 43 Конституції України, рівність можливостей заробляти 

собі на життя працею, яку кожен вільно обирає або на яку вільно 

погоджується [149, ст. 43], яка логічно продовжується у ст. 24 КЗпП України 

[137, ст. 24] та ст. 6 Господарського кодексу у розумінні трудового договору 

як угоди та у свободі підприємницької діяльності [69, ст. 6]. 

Потенційні сторони трудового договору на етапі укладення трудового 

договору є незалежними одна від одної, їх воля виражена зовні – тобто є 

волевиявлення, яке відображує власну внутрішню волю, сформовану за 

своїми вподобаннями. І це також дозволяє стверджувати про природну 

свободу волі, яку має людина. 

За юридичною природою, як підкреслюють автори львівського 

підручнику «Трудове право України: академічний курс» під ред. П. Д. 
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Пилипенка, трудовий договір це угода про працю між роботодавцем і 

найманим працівником. Ця основна його ознака характерна для всіх видів 

трудового договору [325].  

А. М. Лушников, М. В. Лушникова вважають, що природа трудового 

договору полягає у особистому характері трудових відносин, 

підпорядкуванні працівника владі роботодавця (хоча з цією складовою 

навряд чи можна погодитись, однак про це мова піде пізніше), публічних 

обмеженнях визначення сторонами змісту трудового договору тощо [168, с. 

394]. 

Поняття природи у тлумачному словнику дається як сукупності 

основних якостей, властивостей чого-небудь; суть, сутність [5]. Отже, обидві 

зазначені позиції вчених загалом є справедливими. Однак, позиція львівських 

вчених є дещо, якщо можна так сказати, бланкетною, бо змушує звертатися 

до використаних специфічних термінів для змістовної характеристики 

природи.  

Позиція ж ярославських вчених є більш конкретизованою, хоча, на мій 

погляд, випускає з уваги суттєвий нюанс, з якого слід починати визначення 

природи трудового договору. Мова йде про угоду, якою, насамперед, є 

трудовий договір. Як справедливо відмічає Р. З. Лівшиць трудовий договір є 

тією двосторонньою угодою, яка поєднує дві свободи, дві волі, дві групи 

інтересів – працівника і роботодавця. [164, с. 7]. Отже, трудовий договір за 

своєю природою, насамперед, є угодою - тобто взаємопогодженим 

волевиявленням його сторін, які перетнулися щодо необхідності укладення 

цієї угоди як підстави виникнення трудових відносин, та щодо умов, які є 

змістом цієї угоди і трансформуються у певний пласт змісту трудових 

правовідносин. Саме завдяки своїй такій природі, трудовий договір поєднує, 

погоджує волю і інтереси двох його сторін. Ця природа, напевне, відображує 

і особливості, які притаманні трудовому договору і які відрізняють його від 

інших договорів про працю, що регулюються цивільним правом.  
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Слід погодитися із Д. Ю. Кондратьєвою, що «істотною відмінністю 

трудового договору від цивільно-правового є глибока соціальна природа 

трудового договору, яка виявляється в його широкому соціально-правовому 

змісті. Уклавши трудовий договір, власник не тільки використовує працю 

працівника, але й бере на себе зобов’язання щодо надання певних гарантій, 

пільг, а також приймає участь в соціальному забезпеченні працівника» [147, 

с. 65].  

До особливостей, у яких проявляється природа трудового договору і які 

відрізняють останній від цивільно-правових договорів, пов’язаних із працею, 

слід віднести особистий характер трудових відносин – бо за ст. 30 КЗпП 

України працівник зобов’язаний виконувати доручену роботу особисто [137, 

ст. 30]. Також особливістю є і те, що за трудовим договором регулюється 

процес праці; обов’язково визначаються рід роботи, трудова функція в 

загальному трудовому процесі; обов’язок підлягати правилам внутрішнього 

трудового розпорядку (а не, як зазначали А. М. Лушников, М. В. Лушникова  

підпорядковуватися працівнику владі роботодавця [168, с. 394], бо що у 

визначенні трудового договору в Україні [137, ст. 24], що в Росії [327, ст. 56] 

міститься вказівка саме на внутрішній трудовий розпорядок, що 

«урівноважує» положення сторін після укладення трудового договору та 

пом’якшує імператив); що працівник отримує заробітну плату у 

відповідності до посадового окладу або до відрядних розцінок не рідше ніж 2 

рази на місяць і те, що строк трудового договору, як правило, не 

визначається; що існують публічні обмеження щодо визначення сторонами 

змісту трудового договору. 

Як зазначають автори львівського підручнику «Трудове право України: 

академічний курс» під ред. П. Д. Пилипенка, трудовий договір — 

універсальна модель найму. Праця токаря, керівника підприємства, моряка, 

артиста, службовця здійснюється за трудовим договором [325]. Думається, 

що ця думка претендувала заслужити увагу, бо її автори намагалися розкрити 

особливість трудового договору. Однак, цьому намаганню авторів не 
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судилося здійснитися, бо думка є незавершеною. Так і незрозуміло: трудовий 

договір - це універсальна модель найму кого, чи навіть чого? Тварини, 

квартири, автомобілю тощо? Тому, вочевидь, ця думка потребує завершення, 

яке відобразить особливість трудового договору і поставить крапку у 

визначенні. І завершення полягає у тому, що трудовий договір є 

універсальною моделлю найму робочої сили. І з таким визначенням, дійсно, 

важко не погодитись, адже на підставі укладення трудового договору 

можливо виконувати різні роди роботи чи трудові функції, застосовуючи 

природну здатність до праці.  

Однак, вважаю, ні в якому разі не можна погодитися з точкою зору, 

висловленою львівськими науковцями, що «на підставі трудового договору 

працівник здає в найом власнику засобів виробництва (роботодавцю) свою 

здатність до праці» [325, с. 154].  

Подібні висловлювання взагалі є дивними для сьогодення, принаймні, 

за двома позиціями. По-перше, вже у 1902 р., коли формувалися передумови 

для створення трудового права як окремої галузі права, французький юрист 

П. Бюро висловився, що майже повне уподібнення продажу праці продажу 

кам’яного вугілля або кипи або бавовни не зустріне скоро визнання зі 

сторони усього освіченого люду [168, с. 249]. 

По-друге, вони є дивними, з огляду на те, кому вони належать. Адже, 

відомо, що П. Д. Пилипенко, який є одним з авторів і редактором цього 

підручника, у своїх роботах активно критикує систему радянського 

праворозуміння [214; 215; 216]. І от, характеризуючи трудовий договір, ним 

використовується розуміння трудового договору майже один в один із 

Кодексом законів про працю УРСР 1922 р., який у ст. 27 вперше закріпив 

легальне поняття «трудовий договір», розуміючи його як угоду двох або 

більшого числа осіб, за якою одна сторона (той, що наймається, або як в 

оригіналі російською мовою «нанимающийся») надає свою робочу силу 

іншій стороні (наймачеві, російською «нанимателю») за винагороду [138, ст. 

27].  
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На той час, коли трудове право тільки-но формувалося, і його доктрина 

тільки починала складатися  - розуміння трудового договору як угоди за 

якою однією стороною іншій за винагороду надається своя робоча сила – 

було прийнятним. Наприклад К. М. Варшавський у 1923 р., характеризуючи 

трудовий договір за Кодексом законів про працю 1922р., зазначав, що 

предметом трудового договору є робоча сила [41, с. 22]. Однак, вже у 1954 р. 

М. Г. Александров у підручнику «Советское трудовое право» відмітив 

неприйнятність термінів «нанимающийся» и «наниматель» для найменування 

сторін соціалістичного трудового договору, з огляду на те, що в СССР немає 

поділу суспільства на продавців і покупців робочої сили [6, с. 145].  

У сучасній Україні, чомусь, знову починають виникати спроби 

охарактеризувати трудовий договір з точки зору цивільного права. І  спір, що 

відбувся нещодавно між цивілістами (Р. Майдаником) [172; 173] та 

трудовиками (О. І. Процевським) [257; 259] тому наочний приклад.  У 

вчених-трудовиків, на жаль, також  проскакують цивілістичні терміни (і 

може це, до речі, стимулює виникнення таких перманентних хвиль боротьби 

цивілістів за поглинання трудового права цивільним). Так О. М. Курєнной 

зазначає, що ринкова економіка не може існувати без ринку праці, на якому 

продається і купується такий специфічний «товар», як робоча сила, здатність 

людини до того чи іншого виду праці [155]. В. В. Жернаков також пише, що 

«право вільно розпоряджатися робочою силою означає свободу обирати 

механізм відчуження робочої сили» [90].  

Такі обставини змушують трудове право постійно доводити право на 

самостійне життя, принаймні, в Україні. Російські вчені А. М. Лушников, М. 

В. Лушникова, хоча і відмічають поодинокі спроби запозичити 

інструментарій цивільного права, все ж констатують, що у теперішній час 

нема необхідності доводити самобутність і абсолютну «оригінальність» 

трудового права. Навпаки треба акцентувати увагу на міждисциплінарних 

зв’язках, на виявленні не тільки особливого, але й спільного [168, с. 278] . 
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Але, розпочинаючи дискусії з цього приводу, треба завжди пам’ятати 

історію людського розвитку та історію виникнення норм, які регулюють 

відносини по застосуванню людської праці, які свідчать про те, що ні в якому 

разі не можна ставитися до праці, здатності до праці, а отже і до людини, від 

якої ця здатність невід’ємна, як до товару.  

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека – 

визнаються у демократичних державах, і у тому, числі в Україні, як це 

закріплено у ст. 3 Конституції України [149], найвищою соціальною 

цінністю. Така трансформація розуміння – від «людина – це клітинка 

національного організму» до «людина – головна цінність» ознаменувала 

появу цілком іншої ментальності, яка затвердилася після 1945 р. у Західній 

Європі і дозволила, як відзначає відомий історик професор А. Зубов,  

побудувати нову демократичну Європу [98]. 

Дискусія про так зване «повернення трудових відносин у їх 

первозданне лоно цивільного права» [172; 173] означає ніщо інше як спроби 

розпочати регрес у людському розвитку і повернутися до рабовласницького 

устрою, адже у цих дискусіях людина зі своєю здатність до праці, отримуючи 

назву «робоча сила», одночасно перетворюється із суб’єкта на об’єкт у 

правовідносинах. І тоді логічно виникає запитання, поставлене справедливо 

О. І. Процевським: «Невже ми уподобились римським юристам, які в 

давнину вважали, що раб зовсім позбавлений правоздатності, що він не є 

суб’єкт права, а об’єкт, схожий на тварину чи річ, як продукт діяльності?» 

[257, с. 6]. 

Визначення як об'єкта трудового договору товару особливого роду - 

робочої сили - викликає заперечення адже використання термінології 

цивільного права є невиправданим у трудовому праві. Крім того, досягненню 

ефективної взаємодії у сфері праці рівних соціальних партнерів - працівника і 

роботодавця - трансформація трудового договору в договір трудового найму  

не сприяє. Безперервність трудових відносин може гарантуватися трудовим 

договором, а не договором трудового найму. У цьому зв'язку здається 
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сумнівним повернення до «найму праці» і виділення як характеристики 

юридичної природи трудового договору суто цивілістичних моделей» [256, с. 

8 - 9]. 

О. І. Процевський справедливо зазначає, що, з правової точки зору, є 

великою помилкою відділяти від людини її здатність до праці, називати цю 

найважливішу природну якість людини «робочою силою», визначаючи 

«право власності на робочу силу з його трьома елементами» - володінням, 

користуванням і розпорядженням – та порівнювати робочу силу з «яким-

небудь майном» [250, с. 179]. Він переконливо і аргументовано стверджує, з 

посиланням на довідкову літературу, що є серйозною помилкою відносити 

робочу силу до товару навіть вживаючи умовно термін «специфічний товар», 

- адже це людина, жива постать, бо товар – це все те, що становить предмет 

торгівлі. І на підставі ст. 178 ЦК України [338] резюмує: не може бути 

предметом торгівлі та оборотоздатності те, що є невід’ємним від фізичної 

особи [250, с. 180]. 

В. М. Лебедєв, О. Р. Воронкова, В. Г. Мельникова визначають робочу 

силу як сукупність фізичних та духовних потенцій працівника, психічну 

готовність, здатність до виконання роботи за певною професією, 

спеціальністю, кваліфікацією або посадою [159, с. 228]. Вони активно 

виступають за утвердження у трудовому праві терміну «трудові правочини» 

(стосовно якого точаться дискусії, однак, у них більш переконливою, наразі, 

виступає позиція їх опонентів, зокрема А. М. Лушникова, М. В. Лушникової 

про неможливість застосування такого терміну у трудовому праві, бо він має 

цивільно-правове значення і не має значення для трудового права [168, с. 277 

- 282], зазначена на с. 138 даної дисертації,), до якого відносять і трудовий 

договір [159, с. 219 - 252], і відмічають, що предметом трудового правочину 

не може бути робоча сила, наводячи наступне абсолютно справедливе 

обґрунтування. Справа в тому, що здатність і готовність до певного виду 

праці – це якісна характеристика самого виконавця. Насправді роботодавець 

у результаті трудового правочину набуває право тільки на певні дії 
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працівника у межах його трудової функції, але не на його якісну 

характеристику або на самого того, що найнявся в цілому. Купити, як це 

прийнято говорити, робочу силу неможна тому, що це фізичні або духовні 

(інтелектуальні), а частіше і ті і інші, складові особистості працівника. 

Особистість, природно, невідчужувана. Не можна відняти (присвоїти) 

здібності, талант, нахили людини. Це його соціальна цінність. Такого роду 

правочин  суперечить принципу свободи особистості, і на практиці вона буде 

означати набуття якоїсь частини єдиного та неподільного виконавця. У 

роботодавця за будь-яким трудовим правочином не може виникнути право на 

особистість працівника або на його частину. Отже, предметом трудового 

правочину можуть бути тільки дії його сторони, що пов’язані із здійсненням 

працівником своєї здібності до виконання роботи певного роду [159, с. 228].  

До речі сам термін «робоча сила» – це термін економічний, який 

означає «сукупність фізичних і духовних спроможностей, якими володіє 

організм, жива особистість людини і які застосовуються кожного разу, коли 

вона виробляє споживні вартості» [178, с. 178]. І використовується він 

економістами поряд із такими категоріями як «ринок праці», «ринок робочої 

сили». І тому використовувати його у юридичній науці як термін, який 

характеризує правові явища, є некоректним. У науці трудового права є своя 

термінологія, з огляду на самостійність галузі трудового права, яка 

відображує специфіку цієї науки, цивілізаційне значення. Крім того навіть в 

економічній теорії активно точаться дискусії з приводу того, що продається 

на ринку праці – праця чи робоча сила [182]. А це, вочевидь, означає, що 

навіть в економіці, де, з огляду на специфіку предмету, оперують усім, що 

надає доходи державі у якості товару, прогрес людської цивілізації, 

соціальний напрям розвитку, обраний сучасними демократичними 

державами, вимагає корегування поглядів. А що вже казати про право, 

особливо, якщо це -  трудове право, яке вибороло собі право на життя у 

кривавій боротьбі людей праці за свою свободу та визнання соціальною 

цінністю, а не товаром!   
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Обрання Україною стратегічного курсу на розбудову суспільства і 

держави з соціально орієнтованою ринковою економікою обумовлює 

повернення усіх інституцій у державі обличчям до людини і підпорядкування 

усіх видів їх діяльності інтересам людини. Відповідно, право, як регулятор 

відносин, у яких людина проявляє власне «Я»,  має виходити із міркування 

свобідного рішення застосування власної здатності до праці у вигляді 

реалізації свого права на працю. І ніякі аналогії, уподібнення, асоціації із 

цивільним правом щодо сфери купівлі-продажу чогось кимсь тут не можуть 

бути застосовані, бо це свідчить про незнання чи, принаймні, нерозуміння 

азів трудового права. 

М. І. Іншин, зазначаючи, що трудовий договір виступає 

найважливішим, центральним інститутом трудового права, його ядром, 

вказує, що «роль і місце трудового договору у регулюванні трудових 

відносин зумовлені вільним характером праці в суспільстві» [105, с. 193]. Як 

акцентує увагу М.І.Іншин, «трудовий договір посідає особливе місце серед 

існуючих у сучасних умовах засобів реалізації трудових прав людини, 

гарантованих Конституцією нашої держави» [105, с. 192]. За допомогою 

трудового договору реалізується право громадян України на працю, 

визначається рід діяльності, здійснюється розстановка та використання 

кадрів всередині підприємства, забезпечується охорона інтересів працівника.  

Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана зазначають, що «договірна форма 

залучення до праці – елемент демократії, найбільш повно опосередковує 

принцип свободи праці, тобто свободу в виборі професії, роду занять та 

застосування своїх здібностей» [15, с. 148]. Посилаючись на думки Р. З. 

Лівшиця [163, с. 26 - 27], вони відзначають, що «виходячи з власних 

інтересів, підприємство, установа, організація, власник вільні вибирати і 

запрошувати на роботу будь-яких громадян. Свобода вибору ними 

працівника залежить від потреб цього працівника, а вільний вибір 

громадянина обумовлений, в кінцевому підсумку, потребами суспільства. Дві 

свободи, дві групи потреб. Не можна віддавати перевагу одним інтересам за 
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рахунок інших. Отже, дві групи інтересів повинні поєднуватись, бути 

погодженими. Форма – договір, стосовно трудового права – трудовий 

договір. Свобода праці має правове відбиття в договорі, сутність якого - 

угода» [15, с. 148].  

Дійсно, кожна людина, вирішуючи реалізувати своє право, виражає 

зовні свою волю. Але не слід залишати поза увагою те, що, перш ніж воля 

знайде свій прояв зовні, вона має сформуватися. Це формування відбувається 

під впливом певних факторів: внутрішніх (особливих психологічних якостей 

індивіда) та зовнішніх (впливу оточення, засобів масової інформації, 

соціально-економічної ситуації в країні тощо). І саме ці фактори є тією 

визначальною силою, тією першопричиною, яка сформує волю людини, яка 

зумовить можливості людини у здатності переборювати перешкоди та 

труднощі на шляху до мети, у здатності керування своєю поведінкою, 

підпорядкуванні своєї діяльності певним задачам. Тобто самі ці фактори 

визначально вплинуть на вибір правомірної, чи, навпаки, неправомірної 

моделі поведінки таким чином, щоб сприяти утриманню початково обраного 

напряму. Вони сформують вибір людини.  

Як зазначають довідкові видання, вибір – це стадія волі, що має на 

увазі селекцію однієї з двох або більше альтернатив, інколи після періоду 

обмірковування [47]. Тому вибір обумовить прояв волі зовні, як елементу 

вольової поведінки у правовому чи не правовому просторі, і, тим самим, 

зумовить реалізацію чи нереалізацію якогось права, а також його реалізацію 

у певній формі. 

Факторами, що формують волю людини та обумовлюють вибір 

правомірної поведінки, можуть виступати ті фактори, що схвалюються 

суспільством. Ті фактори, що обумовлюють прояв волі у неправомірній 

поведінці, навпаки суспільством не схвалюються
1
. Такі фактори, як: 

усвідомлення цінності праці як цілеспрямованої діяльності по створенню 

                                                 
1
 Оскільки проявлення волі у неправовому просторі та відповідні дії, в основі яких лежить така воля не є 

предметом трудового права, то це питання залишимо для фахівців. 
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духовних і матеріальних благ, розуміння унікальності людської здатності до 

праці, прагнення реалізувати себе як творчу особистість та задовольнити свої 

амбіції, бажання матеріально забезпечити себе та свою сім’ю тощо 

обумовлюють, насамперед, вибір альтернативи проявити свою волю у 

правовому просторі. 

З точки зору моделі правомірної поведінки у сфері трудового права, 

мова йде про можливості обирати напрями реалізації своїх здібностей у всіх 

різновидах діяльності чи бездіяльності, що не тільки прямо дозволені 

законом, але й навіть ним не заборонені. Щодо такого ключового права 

людини як право на працю, то ланцюг реалізації волі потенціальних сторін 

трудового договору, на мою думку, можна представити наступним чином. 

Морально схвальні суспільством фактори обумовлюють вибір прояву 

волі у правовому просторі шляхом реалізації чи нереалізації права на працю 

(адже у сучасному суспільстві ці обидва шляхи належать до альтернатив 

вибору у правовому полі, вибору реалізувати своє природне право на працю).  

Тобто, мотивація вибору людини реалізувати своє право на працю (так 

званий набір факторів, що впливають на волю потенційних суб’єктів 

трудового договору, а отже обумовлюють вибір) є достатньо складною.  

Звісно, можна, звести всю її (їх) різноманітність до якогось одного – 

визначального, але для того, щоб він дійсно відображав кінцевий підсумок – 

сутність мотивації – необхідно враховувати напрями розвитку сучасної 

української держави та, юридично закріплене, ставлення її до людини взагалі 

та громадянина зокрема. 

 Оскільки у ст. 1 Конституції України визначено, що Україна є 

суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою 

[149, ст. 1], а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави [149, ст. 3], остільки не можу погодитися з 

думкою Ю. В. Баранюк та С. В. Дріжчаної, що «вільний вибір громадянина 
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обумовлений, в кінцевому підсумку, потребами суспільства» [15, с. 148]. 

Якщо і можна провести кінцевий підсумок, то акцент, у сучасних реаліях 

розвитку українського суспільства і держави, спираючись на Конституцію 

України, треба робити на особисті, власні потреби людини, адже саме вони є 

визначальними у напрямах діяльності держави.  

Помилка у думці вказаних авторів, на мій погляд, обумовлена 

беззастережним цитуванням роботи Р. З. Лівшиця «Трудовое 

законодательство: настоящее и будущее» [163], яка була видана у 1989 році, 

коли існувала інша економічна формація і, відповідно, інші методи мотивації 

до праці. На даний момент розвитку суспільства та держави, слушною 

видається концепція визнання особистісного підходу до визначення сутності 

явищ. Зокрема, варто скористатися думкою С. В. Венедіктова з суміжного 

питання. Розглядаючи зміст трудових правовідносин у сучасній державі, він 

зазначає що «індивідуальний (договірний) підхід до змістовності трудових 

правовідносин надає можливість більш вільного розвитку особи в процесі 

трудової діяльності, прояву її особистої активності, що є важливим чинником 

у розбудові громадянського суспільства [44, с. 12]. 

Таким чином, первинними потребами, які обумовлюють вибір людини 

щодо укладення трудового договору, як стадію волі щодо реалізації права на 

працю, є потреби окремої людини як члена суспільства, і саме вони 

визначають потреби всього суспільства і держави.  

Підґрунтя вчинків та мотивів працівника (особи, що бажає ним стати) 

та роботодавця  у  сучасному трудовому праві прямого юридичного значення 

не має – адже як вже було зазначено, чинний КЗпП України не передбачає 

навіть припинення чи визнання недійсним трудового договору внаслідок 

пороку волі вказаних осіб. У майбутньому Трудовому кодексі таке юридичне 

закріплення також є навряд чи можливим, з огляду на раніше наведену думку 

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України 

[48; 49].  
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Трудове право – це одна з важливих загально цивілізаційних цінностей. 

Це пов’язано з тим, що наймана праця сьогодні – не тільки один з основних 

факторів виробництва та необхідний компонент всієї ринкової економіки, але 

й фундаментальна умова існування та розвитку сучасної людської цивілізації. 

Цивілізаційне значення трудового права проявляється, як вказував І. Я. 

Кисельов, в тому, що, заперечуючи позаекономічний примус, трудове право 

забезпечує міру свободи праці, а отже встановлює свого роду «правила гри», 

обов’язкові для учасників трудових відносин, певний рівень соціальної 

захищеності людей праці [116, с. 32]. Цілком погоджуючись з цією думкою 

науковця, вважаю за необхідне додати, що ця захищеність надається не 

тільки працівнику – але й роботодавцю, який теж у багатьох випадках є 

«людиною праці» – коли реалізує своє право на працю через підприємницьку 

діяльність. Тому, «правила гри», встановлені трудовим правом, з одного боку 

забезпечують певний рівень соціальної захищеності людей, що застосовують 

свою унікальну здатність до праці, а з іншої – дозволяють реалізувати та 

задовольнити потребу людини у праці найбільш прийнятним для неї 

способом.  

Норми трудового права – це норми тієї галузі права, що уособлює 

розвиток суспільства у цивілізованому напрямі, а, отже, ґрунтується на 

визнанні і сприятливому розвитку природних прав людини. Тому норми, які 

упорядковують реалізацію людиною свого природного права – права на 

працю - ґрунтуються на природній свободі волі людини, яка знаходить своє 

адекватне відображення у формі трудового договору. 

 Головна сутність цього визначення полягає в тому, що трудовий 

договір укладається як добровільна угода працівника з роботодавцем. У 

цьому проявляється принцип свободи і добровільності праці. При цьому 

укладення трудового договору мотивується власними потребами окремої 

людини. 

Саме значущість потреб окремої людини, як фактора, що впливає на 

вибір одного з варіантів правомірної поведінки,  - на реалізацію права на 
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працю (зокрема у формі трудового договору), має стати відправною точкою у 

реформуванні законодавства про працю, яка дозволить оновити правове 

регулювання трудового договору у відповідності з реаліями сучасності.  

Таким чином, ключовим моментом у розумінні трудового договору 

слід визнати його визначення як угоди сторін. Саме від цього моменту слід 

вести роздуми про сутність і природу трудового договору. Насамперед, 

трудовий договір поєднує у собі дві групи воль і дві групи інтересів: 

працівника і роботодавця. Трудовий договір, є двостороннім волевиявленням 

на виникнення (а згодом і динаміку) відносин, у яких будуть реалізовані 

права і інтереси роботодавця щодо виконання роботи та щодо отримання 

винагороди.  

Трудовий договір як правова форма об’єднання волі його сторін є 

логічною крапкою їх вольового процесу. Якщо воля – це рушійна сила 

прагнення, бажання; свобода волі – це можливість прояву волі, а отже 

можливість втілення, реалізації бажання; право на працю – уособлення 

свободи волі людини, то трудовий договір – це результат, на який була 

скерована воля людини, це кінцева мета вольового процесу реалізації права 

на працю.  

 

 

2.2 . Теоретичні та практичні проблеми визначення змісту 

трудового договору та його трансформації у зміст трудових 

правовідносин  

 

Говорячи про зміст трудового договору, насамперед, слід зазначити, 

що фундаментом для його визначальних рис є особливість, а може навіть і 

унікальність галузі трудового права, яка проявляється у такому переплетінні 

його витоків: адміністративного і цивільного права, - у якому норми 

публічної і приватної сфери не тільки не конфліктують між собою, а й 

гармонійно поєднуються в єдину галузь права наче підтверджуючи 



 156 

природність  (нештучність) її існування. І таке сплетіння в єдине частин 

галузей цивільного та адміністративного права, об’єднаних, у кінці кінців, 

визнанням спільності предмету та методу правового регулювання, не могло 

не позначитися, не відобразитися у основному, центральному інституті вже 

новоутвореної самостійної галузі трудового права – трудовому договорі. 

Таким чином, особливість трудового права ознаменувала специфіку 

трудового договору та окреслила межі можливостей його сторін щодо його 

умов, визначивши простір для реалізації їх волі. 

 Л. С. Таль, ще на початку зародження трудового права як самостійної 

галузі, зазначав, що у фактичний склад усілякого оплатного договору про 

працю входять три елементи: обіцянка діяльності, обіцянка винагороди та 

взаємність цих двох зобов’язань [310, с. 87 - 88]. Тобто фактично він 

акцентував увагу на трьох умовах цього договору, визначаючи таким чином 

трьохелементну змістовну частину трудового договору. 

Характеризуючи зміст трудового договору в цілому, Л. С. Таль 

акцентував увагу на тому, що він визначається угодою сторін, але з деякими 

обмовками, які виникають в силу несамостійного (службового) характеру 

праці. У змісті цього договору він виділяв обов’язки робітника і обов’язки 

роботодавця. Обов’язки робітника визначаються приватним порядком 

підприємства, владою господаря, а обов’язки роботодавця – примусовими 

нормами закону.  

Аналізуючи чинний на той час Статут про промислову працю та проект 

закону про трудовий договір Тимчасового уряду, Л. С. Таль називав такі 

обов’язки робітника за трудовим договором: 1. виконання роботи, що має 

відношення до підприємства і дотримання, встановленого у ньому, порядку. 

Робітник наймається для певних робіт; 2. робота повинна виконуватися 

робітником особисто; 3. робота повинна виконуватися впродовж усього 

робочого часу і тільки в цей час; 4. робота повинна виконуватися з належною 

старанністю; 5. працівник повинен дбайливо ставитися до майна 

роботодавця.  
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Обов’язками роботодавця із змісту праобразу трудового договору – 

робочого договору - Л. С. Таль називав лише один обов’язок, який носив 

договірний характер – виплатити заробітну плату. Усі інші обов’язки носять 

публічний правовий характер (забезпечити охорону життя і здоров’я 

працівника тощо). Вони не визначаються угодою сторін і їх слід відносити до 

фабричного (публічного промислового) права.  

Л. С. Таль зазначав, що з другої половини XIX ст. усюди 

спостерігається тенденція не тільки регламентувати у законі обов’язки 

роботодавця, але й надавати їм характер публічної правової повинності, від 

виконання якої він не може позбавитися за угодою з робітником [309, с. 150]. 

Таким чином, він виділяв вже тоді умови договору, які регламентувалися у 

публічному порядку – нормами закону та умови договору, які визначалися у 

приватному порядку – угодою сторін. І саме ці особливості уособлювали в 

собі своєрідність і оригінальність майбутньої самостійної галузі права – 

права трудового, центральним інститутом якої і став трудовий договір. 

Щодо сьогоднішнього положення речей, то Я. А. Одовічена зазначає, 

що законодавство про працю не містить норми, яка б зазначала, які саме 

умови є змістом трудового договору. Вона вважає це прогалиною, яка має 

наслідком неоднозначність у застосуванні норм права та виникнення 

трудових спорів між сторонами трудового договору [201, с. 33]. Із цією 

думкою не можна погодитися, адже ст. 21 чинного КЗпП України, яка 

називається «Трудовий договір» даючи легальне визначення цього поняття, 

визначає у ньому, які умови охоплюються його змістом. А саме: « Трудовий 

договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, 

організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою 

працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з 

підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, 

установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа 

зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати 
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умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством 

про працю, колективним договором і угодою сторін» [137, ст. 24]. 

Можливо, такий підхід законодавця до визначення змісту трудового 

договору є недосконалим, і краще б було, якщо умови, які складають зміст 

трудового договору, були визначені окремо, із акцентуванням уваги саме на 

цьому питанні, однак, стверджувати, що законодавство про працю не містить 

норми, яка б зазначала, які саме умови є змістом трудового договору, 

сьогодні жодних підстав немає. До речі, у проекті ТК України вже існують 

окремі статті, які регулюють визначення трудового договору [241, ст. 31] і 

його зміст [241, ст. 32]. 

У науці трудового права вчені намагаються наблизитися до більш 

досконалого визначення змісту трудового договору. У вирішенні цього 

завдання вони керуються не тільки ст. 21 КЗпП України, але й довідковими 

виданнями. 

 Взагалі, довідкові видання тлумачать зміст, принаймні, у чотирьох 

напрямах: 1. як те, про що говориться, розповідається де-небудь, те, що 

описується, зображується; 2. як суть, внутрішня особливість чого-небудь. 3. 

як розумна основа, мета, призначення чого-небудь. 4. як перелік розділів, 

частин, оповідань книги, збірки, рукопису тощо [5]. Усі ці напрями, деякою 

мірою, є підґрунтям для визначення трудового договору. Однак, очевидно, 

що найбільшою мірою, мова йде про другий напрям. У науці трудового права 

поняття трудового договору віддзеркалює суть, його внутрішню особливість 

і відображується у його змісті. Тому, це філологічне тлумачення і виступило 

підґрунтям для надання науковцями юридичного галузевого поняття зміст 

трудового договору. 

У науці трудового права зміст трудового договору, не дивлячись на 

різний порядок слів, визначають однаково: як його (трудового договору) 

умови, що містять сукупність прав та обов’язків сторін [25, с. 214; 75, c. 187; 

227, с. 275; 242, с. 216; 248, с. 95; 295, с. 112; 323, с. 242; 325, с. 165]. 
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Хоча, є певні варіації на цю тему у сусідніх країнах, де у 

кодифікованих джерелах є легальне визначення змісту трудового договору. 

Так колектив російських вчених під керівництвом К. М. Гусова, (точка зору 

якого разом із В. М. Толкуновою була наведена тільки-но, але у іншому 

виданні, [75, с. 187] як класична та загальноприйнята), під змістом трудового 

договору розуміє, відповідно до ст. 57 ТК РФ, відомості про сторони 

договору і сукупність всіх його умов, які визначаються угодою сторін  

відповідно до чинного трудового законодавства, колективних договорів і 

угод. Вони визначають права та обов’язки сторін [74, с. 69]. 

 Видається, що цю позицію навряд чи можна назвати слушною та 

покращеною – тому що у теоретичне галузеве визначення вплетені елементи 

технічні (хоча і, звісно, важливі), такі що стосуються не змісту трудового 

договору, а його оформлення, тобто стосуються вони діловодства. Маються 

на увазі відомості про сторони трудового договору. Вони не характеризують 

внутрішнє наповнення трудового договору, не відображують його суть, 

специфіку. Отже, навряд чи можуть вважатися елементом його змісту.  

Вочевидь, слід погодитись із думкою А. М. Лушникова, М. В. 

Лушникової, що у даному випадку, ст. 57 ТК РФ, насамперед, характеризує 

зміст трудового договору як письмового документу, а тому до 

безпосереднього змісту трудового договору включаються не тільки умови 

обов’язкові та додаткові, але й інші реквізити, відомості: прізвище, ім’я, по-

батькові працівника, відомості про документи, що посвідчують особу тощо 

[168, с. 297-298].  

Тобто відомості про сторони, документи, які посвідчують особи сторін 

тощо – це все необхідні реквізити письмової форми договору, але не його 

змісту. Вони лише констатують, хто бере участь у цьому договорі, але не 

характеризують його внутрішнє специфічне наповнення, яке і складає його 

зміст. Тому, говорячи про зміст трудового договору, треба вказувати ті 

складові, які обіймають його внутрішнє наповнення, відображують його 
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специфіку. І такими складовими виступають його умови – умови трудового 

договору.  

При цьому варто відмітити: умови трудового договору і умови праці – 

це не тотожні поняття. І тому, їх не можна змішувати і використовувати як 

заманеться, що, на жаль, інколи, роблять сучасні українські науковці. Так, Н. 

І. Іщенко, у науковій статті «Умови трудового договору, які визначаються 

угодою сторін» [106], розглядаючи, відповідно до назви роботи, умови 

трудового договору, використовує через раз то поняття умови трудового 

договору, то поняття умови праці. При цьому, сказати, що вона робить це 

свідомо, ґрунтуючись на теорії трудового права, обґрунтовуючи тотожність 

понять «умови трудового договору» та «умови праці», не можна. Із змісту 

роботи витікає висновок, що має місце саме змішування понять, що в 

результаті дозволяє стверджувати про словесну еквілібристику, і, більш того 

навіть про перекручування думок авторитетних вчених. 

Так Н І. Іщенко зазначає, що «наука трудового права давно вважає, що 

умови праці, установлені самими сторонами трудового договору, 

поділяються на обов’язкові (необхідні чи основні) та факультативні 

(додаткові)» [106, с. 30].  

Але насправді, наука трудового права таким чином поділяє не умови 

праці – а умови трудового договору, про що зазначає Н. Б. Болотіна [25, 

с.214], вочевидь, невдало цитована Н. І. Іщенко [106, с.30].  

Ю. В. Баскакова також змішує поняття умов трудового договору та 

умов праці (хоча не прямо, а опосередковано, обґрунтовуючи зміну назви 

«обов’язкові (необхідні) умови» на «істотні умови трудового договору), 

однак, на відміну від Н. І. Іщенко, вона, можна сказати, майже свідомо це 

робить, бо намагається якось пояснити свою позицію, а точніше 

обґрунтувати запропоноване нею «нововведення» [17]. ЇЇ думка полягає у 

наступному: законодавець у своїй правотворчості використовує саме поняття 

«істотні умови трудового договору». Так, відповідно до ст. 32 КЗпП 

істотними умовами вважаються  система та розміри оплати праці, пільги, 
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режим роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, 

суміщення професій, зміна розрядів та найменування посад та інше Тому, за 

її думкою, слід використовувати поняття «істотні умови», а не «обов’язкові 

умови трудового договору» [17]. Хоча згодом, Ю. В. Баскакова все ж 

зазначить, що «зміна умов трудового договору» та «зміна умов праці» 

співвідносяться як ціле й частина [16, c. 17].  

Із такими думками Н. І. Іщенко та Ю. В. Баскакової не можна 

погодитись, бо вони не відповідають дійсності. Умови праці та умови 

трудового договору об’єктивно не є тотожними поняттями. У юридичній 

літературі сформульовано, що «умови трудового договору складають зміст 

правовідносин, а умови праці характеризують обставини, в яких ці 

правовідносини протікають» [331, с. 72]. Але, слід зауважити, що умови 

трудового договору складають переважну частину змісту трудових 

правовідносин, а не весь його зміст, що буде пояснено пізніше. 

Хоча, звичайно, заради справедливості, слід зазначити, що умови праці 

та умови трудового договору взаємопов’язані, і у деяких випадках, умови 

праці можуть стати умовами трудового договору. Це відбувається, як 

правило, за домовленістю сторін трудового договору, коли вони вирішують у 

якості його додаткових умов визначити умови праці.  

Раніше проблеми визначення умов праці вже були предметом моєї 

уваги [129, с. 115 - 116]. І як тоді, так і зараз, відповідь на питання: що 

розуміється під умовами праці, вважаю, цілком обґрунтовано надає 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, 

ратифікований Україною. Саме він надає визначення справедливих і 

сприятливих умов праці, під якими розуміє: винагороду, яка забезпечує як 

мінімум усім трудящим справедливу зарплату і рівну винагороду за працю 

рівної цінності без будь-якої різниці, причому, зокрема жінкам повинні 

гарантуватися умови праці не гірше тих, які використовуються чоловіками, з 

рівною оплатою за рівну працю; задовільне існування для них самих та їх 

сімей; умови роботи, що відповідають техніці безпеки і гігієни; однакову для 
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усіх можливість просування в роботі на відповідні більш високі щаблі 

виключно на підставі трудового стажу і кваліфікації; відпочинок і розумне 

обмеження робочого часу і періодичну відпустку, що оплачується, рівно як і 

винагороду за святкові дні [186, ст. 7]. 

Із аналізу змісту ст. 7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та 

культурні права слідує, що умови праці – це зовнішні обставини, які 

впливають, іноді суттєво, на реалізацією людиною свого права на працю. І 

під ними слід розуміти винагороду за працю, умови роботи, можливість 

просування по службі, відпочинок та робочий час. Однак, коли мова йде саме 

про суттєвий влив такої обставини,  наприклад як-от винагорода за працю, то 

ця обставина одночасно виступає і умовою праці, і умовою трудового 

договору (і, можливо, це вводить в оману деяких науковців, що умови праці і 

умови трудового договору є тотожними поняттями).  

Але об’єктивно (не суб’єктивно – бо у кожного суб’єкта можуть бути 

важливими і суттєвими будь-які обставини), такий випадок, є ледве не 

єдиним. І тому, змішувати умови праці та умови трудового договору не слід - 

бо об’єктивних підстав для цього не має. Ті умови, які по суті, зумовлюють, у 

більшості випадків, рішення людиною застосувати своє право на працю, і які 

виступають внутрішньою, специфічною характеристикою трудового 

договору, законодавцем визначаються у якості складової змісту трудового 

договору - тих умов трудового договору, які є необхідними для його 

укладення. Усі інші умови - які є зовнішньою характеристикою роботи - є 

умовами праці і визначаються законодавством у якості стандартних 

справедливих і сприятливих для праці - тобто того мінімального набору, який 

дозволяє працівнику працювати так, щоб відчувати до себе ставлення як до 

найвищої соціальної цінності. Вони можуть стати умовами трудового 

договору, якщо так вирішать його сторони і виявлять свою волю на це.  

У переважній більшості випадків це реалізується сторонами, якщо 

умови праці, які надає роботодавець працівнику, будуть більш сприятливими 

у порівнянні з чинним законодавством (бо якщо вони будуть дублювати, те, 
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що встановлено законодавством, то нема ніякого сенсу їх вносити до 

трудового договору, а якщо вони будуть погіршувати положення працівника 

у порівнянні із законодавством України, то, відповідно до ст. 9 КЗпП 

України, будуть визнані недійсними [137, ст.9]).  

Отже, умови праці можуть і не стати умовами трудового договору. Їх 

доля і така перспектива залежить від волевиявлення потенційних сторін 

трудового договору. 

Акцентування уваги на розрізненні умов трудового договору та умов 

праці є вкрай важливим, бо це питання має теоретичне і практичне значення. 

Воно полягає у тому, що з теоретичної точки зору треба чітко визначитись із 

тим, що охоплюється поняттям «умови трудового договору» і «умови праці». 

Чітке визначення цих поняття надасть змогу визначити правильні напрями 

для їх застосування, отже, дозволить створити ефективний механізм 

реалізації правових норм і забезпечити їх злагоджене функціонування на 

практиці, що в свою чергу не утворить простору для порушення прав 

працівників, а передбачить основу для взаємодії сторін трудового договору. 

Однак, повернемося до дослідження змісту трудового договору, а саме: 

розглянемо які умови виступають його складовими. У юридичній літературі з 

цього питання погляди різняться. Так А. М. Лушников, М. В. Лушникова 

зазначають, що у радянській теорії трудового права хрестоматійною стала 

характеристика змісту трудового договору як сукупності умов, що 

визначаються не тільки угодою сторін, але й нормативними актами [168, с. 

292].  

Дійсно, один з видатних класиків трудового права - М. Г. Александров 

у зміст трудового договору включав: 1) умови, які випрацьовуються 

сторонами, що домовляються; 2) умови, які не випрацьовуються сторонами, а 

встановлюються законом (або іншим нормативним актом), але які (умови) 

сторони при укладанні договору мають на увазі, бо ці умови регулюють 

взаємні права та обов’язки осіб, що уклали трудовий договір [7, с. 236].  
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Інший класик - О. І. Процевський також, можна сказати, дотримувався 

такої позиції, однак, він зазначав, що права та обов’язки сторін трудового 

договору встановлюються як 1) в порядку їх взаємної угоди, так і 2) 

безпосередньо законодавством про працю [295, с. 112].  

Сучасні українські провідні науковці у сфері трудового права – С. М. 

Прилипко та О. М. Ярошенко - поділяють умови трудового договору, в 

залежності від порядку їх встановлення, на похідні (які встановлюються 

законодавством) та безпосередні (умови, що визначаються угодою сторін) 

[227, с. 275 - 276]. 

А. М. Лушников, М. В. Лушникова, характеризуючи розвиток наукової 

думки щодо змісту трудового договору, також називають умови, які 

встановлюються угодою сторін безпосередніми, а умови, які витікають з 

норм законодавства, похідними умовами трудового договору [168, с. 292]. 

Також, існує ще варіант назви цих умов: як зазначає С. Л. Повзун, 

безпосередні умови часто називають договірними умовами, а похідні – 

позадоговірними [220, с. 166].  

Таким чином, можемо зробити висновок, що в основу поділу умов 

трудового договору покладено правові підстави внесення їх до трудового 

договору та порядок їх встановлення. 

У сучасній вітчизняній юридичній науці спостерігається майже єдність 

поглядів із цього питання. Так, поважні видання: навчальні посібники та 

підручники з трудового права продовжують дотримуватися класичної 

концепції, складеної в радянському праві щодо змісту трудового договору 

Так, Н. Б. Болотіна [25, с. 214], Д. О. Карпенко, як один із авторів київського 

підручнику «Трудове право України: академічний курс» за ред. Н. М. 

Хуторян [323, c. 243], В. О. Процевський [248, с. 95], П. Д. Пилипенко [325, с. 

165], В. І. Прокопенко [242, с. 216] зазначають, що зміст трудового договору 

складають умови, які визначаються чинним законодавством та умови, які 

визначаються за обопільною угодою сторін.  
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Однак, К. Ю. Мельником висловлюється інша думка, яка полягає в 

наступному. Оскільки умови, встановлені законодавством, регулюють 

трудові відносини і без включення їх до трудового договору, а до того ж 

працівник та роботодавець не можуть домовлятися щодо норм трудового 

законодавства, колективного договору (угоди), локальних нормативних актів, 

змінювати їх, за винятком диспозитивних норм, і такі норми діють навіть 

усупереч бажанню працівника та роботодавця, К. Ю. Мельник робить 

висновок, що умови, встановлені законодавством як у централізованому, так 

і в локальному порядку, не можуть становити зміст трудового договору, а 

змістом трудового договору є лише умови, встановлені угодою працівника та 

роботодавця [184].  

Видається, у зазначеної думки К. Ю. Мельника, не вистачає потенціалу 

змінити класичний погляд на зміст умов трудового договору. Тому що його 

висновки абсолютно не враховують специфіку трудового права як поєднання 

норм публічного та приватного права і ґрунтуються виключно на традиціях 

приватного права, яким трудове право не є і не може бути. Отже класична 

традиція, все ж-таки, є справедливою і не містить підстав для перегляду, 

принаймні з позицій, висловлених К. Ю. Мельником. 

Однак, сучасні погляди науковців на можливості волевиявлення 

потенційних сторін трудового договору щодо умов трудового договору, які 

встановлюються законодавством відрізняються від радянських.  

Щодо умов трудового договору, які встановлюються законодавством, 

М. Г. Александров писав, що по радянському трудовому праву вже сама 

обстановка спільної праці багатьох робітників (службовців) в одному 

підприємстві (установі) виключає, за загальним правилом, можливість 

регулювання у порядку так званої договірної індивідуальної автономії ряду 

умов праці (початок та тривалість робочого дня, норми оплати за виконання 

однорідних трудових функцій тощо). Договірна автономія, - писав М. Г. 

Александров, слугує основним і реальним принципом встановлення трудових 

правовідносин і визначення трудової функції конкретного індивіда у 
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суспільному господарстві, але правові умови виконання обраної індивідом 

тієї чи іншої трудової функції регулюються в інтересах забезпечення єдності 

трудового розпорядку і порядку оплати за кількістю та якістю праці вже у 

централізованому порядку імперативними актами трудового права.  Останні 

не могли змінюватися ні угодою сторін, ні за бажанням однієї з них. Про ці 

умови сторони не домовлялися. Але з моменту укладення трудового 

договору сторони повинні були їх дотримуватися (це умови щодо 

внутрішнього трудового розпорядку, тривалості робочого часу і часу 

відпочинку, дисциплінарної та матеріальної відповідальності та інші) [7, с. 

238]. 

Для сучасної України ця точка зору є застарілою і неприйнятною, адже 

вона відображує особливості правового регулювання праці у авторитарній 

державі. Демократичні процеси, які відбулися з отриманням Україною 

незалежності, позначилися відповідним чином на правовому регулюванні 

праці і зумовили зміщення акцентів центру тяжіння від публічно правового 

регулювання до приватноправового, не перекреслюючи і не порушуючи, 

однак, аксіому трудового права, відображену у ст. 9 та ст. 9-1 чинного КЗпП 

України, що умови договорів про працю не можуть погіршувати становище 

працівників порівняно з законодавством України, а можуть тільки їх 

покращувати [137].  

Як відмічає В. О. Процевський, «тенденція сучасного розвитку 

трудового права свідчить про поєднання у нормах права елементів приватних 

і публічних  інтересів, досягнення яких передбачається зміною комбінації 

способів правового регулювання: а саме зменшенням обсягу державного-

централізованого, тобто публічного, регулювання і зростанням договірного 

регулювання умов праці» [246, с. 159].  

Сьогодні з впевненістю можна сказати, що сторони трудового договору 

можуть за допомогою угоди, шляхом домовленості, вирішити будь-яке 

питання для того, щоб максимально врахувати свої потреби і задовольнити 

свої інтереси більш сприятливо, ніж це передбачає чинне законодавство. Бо 
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чинне трудове законодавство передбачає максимальне охоплення своєї 

увагою правового регулювання трудових відносин, у чому виражається його 

призначення: охорона та захист працівника, його прав та законних інтересів. 

Слід погодитись із думкою Т. В. Парпан, що зміст трудового договору 

формує узгоджена воля його сторін щодо його умов [211, с. 118]. Закон не 

забороняє сторонам впливати на зміст трудового договору. Навпаки, він 

передбачає в межах правового простору, повну свободу для реалізації волі 

сторін трудового договору. Такий висновок базується на принципі свободи 

праці, притаманному трудовому праву, який, за думкою В. О. Процевського, 

означає «необмежену можливість вибору діяльності, не завдаючи шкоди 

правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства і не погіршує 

екологічну ситуацію і природні якості землі». Більш того, В. О. Процевський 

відмічає, що «саме можливість самостійного вибору нормативних положень 

робить учасників соціально-трудових відносин вільними у визначенні змісту 

угод» [246, с. 303]. 

Однак, на мій погляд, все це є вірним і прийнятним за однієї суттєвої 

умови, яку не можна обійти увагою, і, яку, вважаю, цілком справедливо, 

можна назвати ключовою у формуванні своєрідної системи «стримувань і 

противаг». Мова йде про раніше згадану аксіому трудового права, 

відображену у ст. 9 та ст. 9-1 чинного КЗпП України, що умови договорів про 

працю не можуть погіршувати становище працівників порівняно з 

законодавством України, а можуть тільки їх покращувати [137].  

Річ у тому, що зазначена тільки-но система «стримувань і противаг» 

виступає важливою юридичною гарантією охорони та захисту трудових прав 

працівника, без якої не може існувати правовий механізм регулювання 

трудових правовідносин. Важливість існування та дії цієї системи у 

формуванні змісту трудового договору, а потім і змісту трудових 

правовідносин очевидна: без неї правовий механізм регулювання трудових 

правовідносин буде знищено і свобода волі сторін трудового договору 

зникне, а з’явиться свавілля. До речі, ці моменти закладені у генетичному 
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коді трудового права, яке, як відмічав І.Я.Кисельов, характеризуючи 

розвиток трудового права, має дуалістичний характер, а тому не охоплюється 

традиційною біфуркацією права щодо його поділу на публічне і приватне 

[116, с. 25].  

Саме дуалістична природа трудового права пояснює його особливості і 

обґрунтовує своєрідність приписів його правових норм. Взагалі, термін 

«дуалізм» (від лат. dualis - двоїстий) притаманний філософії, і означає 

філософську теорію, що допускає в будь-якій даній області два незалежних і 

таких, що не можуть бути зведеними один до одного, начала [375]. Однак, він 

застосовується і у більш широкому сенсі, маючи на увазі співіснування двох 

різних, таких, що не тотожні один одному, принципів, образів думок, 

світоглядів, життєпрагнень і т. п. [333]. 

Біфуркація (лат. bifurcus - роздвоєний) означає роздвоєння, поділ, 

розгалуження чого-небудь; в географії - поділ річки на дві гілки, які в 

подальшому не зливаються і впадають у різні басейни; в анатомії - поділ 

трубчастого органу на дві гілки, наприклад, трахеї на два бронха; в педагогіці 

- поділ старших класів середньої школи на два потоки, напрямки в навчанні 

(наприклад, на гуманітарне і природниче) [333].  

Таким чином, природа трудового права як єдиної галузі дуальна – 

тобто єдина (а не розділена), хоча і двоїста. Вона має, якщо так можна 

висловитися, два обличчя, які змінюють одне одне в залежності від обставин 

конкретної ситуації, він відносин та суб’єктів, що охоплюються предметом 

цієї галузі права.  

Ще у своєму зародку, трудове право мало дуалістичний характер, бо, як 

відомо, трудове право виникло не тільки завдяки виділенню із цивільного 

(приватного) права, але й з адміністративного (поліцейського) – публічного. 

І, як відмічає І. Я. Кисельов, трудове право, на етапі свого виникнення, 

представляло собою, за думкою юристів-трудовиків на початку XX ст., 

«сплав, з’єднання, симбіоз, амальгаму цивільного (приватного) та 

адміністративного (публічного) права» [116, с. 24 - 25]. 
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Ось ця особливість та специфічність трудового права – об’єднання та 

встановлення гармонійного, сприятливого співіснування двох протилежних 

за своєю природою масивів правових норм, дозволяє наполягати на 

самостійності, специфіці та особливостях предмету і методу трудового права, 

в основі яких лежить таке ж гармонійне, збалансоване об’єднання способів 

впливу на волю та свідомість суб’єктів права. А, відповідно, дозволяє 

наполягати на необхідності не випускати державі з своїх рук важелі 

управління у сфері трудового права та встановлювати «правила гри» для його 

суб’єктів, зокрема, для сторін трудового договору [119, с. 55]. 

Справедливою видається думка Я. В. Сімутіної про необхідність, «з 

одного боку, підвищення ефективності централізованого (перш за все 

законодавчого) регулювання трудових відносин, що закріплює певний рівень 

гарантій для працівників, а з іншого - максимального розширення договірної 

сфери для забезпечення реалізації законних прав та врахування інтересів 

різних суб’єктів трудового права» [286]. 

Треба також зауважити, що надання сторонам трудового договору 

можливостей регулювати більшого кола питань за допомогою угоди, є, 

безперечно, важливим демократичним кроком. Однак, слід застерегти від 

надмірного захоплення індивідуально-договірним регулюванням питань, які 

входять до змісту трудового договору. Варто дотримуватися так званої 

«золотої середини» співвідношення публічного та частого аспектів у 

регулюванні. Бо у гонитві за розширенням сфери можливостей прав суб’єктів 

визначати зміст правовідносин, що витікають із трудового договору, можна 

дійти до мінімізації, а то й до повного усунення участі держави у визначенні 

«правил гри» суб’єктів трудового договору, що погрожує небезпекою, 

насамперед, для працівника. Адже, як справедливо відмічає О. М. Курєнной, 

в умовах очевидного спаду інтересу держави до регулювання у сфері праці, 

відсутності у цій галузі комплексного та жорсткого централізованого 

регулювання, нагляду та контролю, роботодавці не завжди зацікавлені у 

чіткому слідуванні нормам офіційно діючого законодавства [156, с. 28]. 
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Не дивлячись на юридичну рівність потенційних сторін трудового 

договору, економічно – сторони є не рівними: роботодавець є економічно 

більш сильною, а працівник – більш слабкою стороною. І це, в свою чергу, 

об’єктивно впливає на фактичні можливості сторін трудового договору: 

дозволяє роботодавцю диктувати свої умови, а працівника змушує на них 

погоджуватися, щоб не залишитися взагалі без роботи, а, отже, і засобів до 

існування його самого та його сім’ї.  

Особливо яскраво це проявляється зараз – коли Україна переборює 

наслідки світової фінансової кризи, відгомоном якої є, як зазначає М. І. 

Іншин, суцільні порушення трудових прав працівників та безпосередньо 

умов трудових договорів на підприємствах, численні скорочення, затримка та 

взагалі невиплата заробітної плати й інші негативні наслідки [105, c. 192]. 

Неабияку роль у цих порушеннях відіграє і нинішня ситуація в Україні, 

викликана посяганнями на її державний суверенітет та територіальну 

цілісність, внаслідок чого з’явилася велика кількість переселенців із півдня 

та південного сходу України, яка залишилася без даху над головою, без 

роботи, без засобів для існування.  

Тому, вкрай необхідним у сучасних умовах правового регулювання 

відносин у сфері праці, є реалізація тих механізмів трудового права, які 

розкривають та реалізують його дуальну природу, цивілізаційне значення та 

рухому рівновагу публічно-приватних інтересів. А саме: по-перше, трудове 

законодавство встановлює низку юридичних гарантій щодо охорони та 

захисту прав працівників, які не можуть бути змінені будь якими угодами 

сторін. По-друге, мова йде про суттєвий момент, який витікає із ст. 9 КЗпП 

України і який полягає у забороні вносити до договорів про працю умови, які 

погіршують становище працівників порівняно з законодавством України 

[137, ст. 9]. Бо ст. 9 КЗпП України встановлює: умови договорів про працю, 

які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України 

про працю, є недійсними. По-третє, підприємства, установи, організації в 

межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати 



 171 

додатково порівняно із законодавством трудові і соціально-побутові пільги 

для працівників [137, ст. 9-1]. У сумі це, як раз, і формує зазначену аксіому 

трудового права: умови договорів про працю не можуть погіршувати 

становище працівників порівняно з законодавством України, а можуть тільки 

їх покращувати.  

Вочевидь, сучасні погляди науковців щодо можливостей через угоду 

сторін регулювати зміст трудового договору виходять саме з цих позицій. 

Зараз, сфера індивідуального регулювання відносин розширилася за рахунок 

звуження державного регулювання. Так, автори підручнику «Трудове право 

України: академічний курс» під ред. П. Д. Пилипенка пишуть про умови 

трудового договору, які визначені законодавством, що «це, як правило, 

умови-гарантії, які передбачають мінімальний розмір заробітної плати, 

мінімальну тривалість відпустки тощо» [325, с.  165 - 166]. 

Практично такий самий зміст в умови, що визначаються законодавчими 

та іншими актами, вкладають В. І. Прокопенко [242, с. 216], В. О. 

Процевський [248, с. 95], автори підручнику «Трудове право України: 

академічний курс» під ред. Н. М. Хуторян [323, c. 242]. Хоча, прямо 

умовами-гарантіями вони їх не називають, а наводять приклади: мінімальний 

розмір заробітної плати, мінімальна тривалість творчої відпустки, 

максимальна тривалість робочого часу тощо.  

Отже, сьогодні, вочевидь, можна констатувати еволюцію поглядів 

щодо можливостей сторін трудового договору впливати на його умови, 

визначені законодавством, як мінімальні гарантії, які забезпечує держава 

працівнику як найвищій соціальній цінності. Сторони трудового договору 

можуть за своїм волевиявленням змінювати умови, встановлені трудовим 

законодавством у бік покращення, збільшення. Сторони можуть домовлятися 

про будь-які умови трудового договору, але ці домовленості не можуть 

погіршувати становище працівника порівняно із чинним законодавством, 

вони не можуть скасовувати чи зменшувати рівень тих юридичних гарантій, 

як закладені в норми трудового права для працівників. 
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У контексті цього питання неможливо оминути і не підкреслити той 

факт, що домовленості сторін щодо змісту трудового договору, 

трансформуються у домовленість щодо змісту трудових правовідносин. 

Однак, особливо хочеться акцентувати увагу на тому, що зміст трудового 

договору та зміст трудових правовідносин не є тотожними поняттями. У 

цьому питання слід погодитися із А. М. Лушниковим, М. В. Лушниковою, які 

зазначають, що зміст трудового договору та зміст трудових правовідносин 

взаємообумовлені, взаємопов’язані, але не співпадають [168, с. 316 - 317].  

Колектив російських вчених-трудовиків під керівництвом К. М. Гусова 

також дотримується подібної думки, однак, знов-таки, співвідношення змісту 

цих понять, рівно як, до речі, і самих понять, у їх інтерпретації є доволі 

туманним. Вони зазначають, що, трудовий договір – це угода конкретного 

громадянина з конкретною організацією про його працю у даній організації у 

якості працівника. Трудовий договір є підставою виникнення і формою 

існування у часі трудових правовідносин між працівником та роботодавцем. 

Він покликаний індивідуалізувати трудові відносини стосовно особистості 

працівника та конкретного роботодавця. Зміна сторонами умов трудового 

договору означає зміну трудових правовідносин, а розірвання трудового 

договору розриває юридичний зв'язок його сторін і означає припинення 

трудових правовідносин. Тому трудовий договір і трудові правовідносини – 

це тісно пов’язані категорії, але їх поняття та зміст різні. Трудовий договір – 

це угода, трудові правовідносини – юридичний зв'язок працівника з 

роботодавцем на підставі трудового договору [74, с. 54]. Із цього визначення 

так і незрозуміло, що ж саме відрізняє умови трудового договору від умов 

трудових правовідносин. 

Дещо подібна думка, обстоюється українським вченим Д. В. 

Сичовим. Він зазначає, що трудовий договір та індивідуальне трудове 

правовідношення (судячи з усього Д. В. Сичов є прихильником поділу 

відносин предмету трудового права на індивідуальні і колективні), як 

результат і наслідок укладення між працівником та роботодавцем трудової 
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угоди, явища взаємообумовлені і складають єдине ціле. Трудовий договір 

– це індивідуальне трудове правовідношення в статиці, а індивідуальне 

трудове відношення – це трудовий договір в динаміці. Однак, необхідно 

розрізнювати поняття «трудовий договір» і «індивідуальне трудове 

правовідношення». Ця різниця полягає у наступному: трудовий договір – 

це угода, тобто юридичний акт, а індивідуальне трудове правовідношення 

- це правовий зв'язок, який виникає на підставі трудового договору [284, с. 

10].  

Таке визначення Д. В. Сичова швидше претендує на отримання 

статусу джерела запитань, ніж може претендувати на джерело відповідей. 

По-перше - якщо Д. В. Сичов зазначає, що поняття «трудовий договір» та 

«індивідуальне трудове правовідношення» треба розрізняти - очевидно - 

що він не ставить, принаймні, не повинен поставити, знак рівності між 

цими поняттями. Однак, не зрозуміло як саме співвідносить Д.  В. Сичов ці 

поняття, бо зазначає, що «трудовий договір та індивідуальне трудове 

правовідношення як результат і наслідок укладення між працівником та 

роботодавцем трудової угоди, явища взаємообумовлені і складають єдине 

ціле» [284, с. 10].  

Тобто, щось із цих понять є результатом, а щось наслідком? Але 

результат та наслідок – це в будь-якому разі, як стверджують довідкові 

видання, слова-синоніми [290], а тому слід зробити висновок що мова йде, 

все ж таки, про, принаймні, однаковість цих понять?  

Логічно виникає тоді ще одне запитання: наслідком і результатом 

чого є поняття «трудовий договір» та «індивідуальне трудове 

правовідношення» [284, с. 10]? Також цікаво, що мається на увазі під 

категорією «єдине ціле», яка об’єднує у Д. В. Сичова трудовий договір та 

«індивідуальне трудове правовідношення» [284, с.10]?  

І, в кінці кінців, якщо «трудовий договір – це індивідуальне трудове 

правовідношення в статиці, а індивідуальне трудове відношення – це 

трудовий договір в динаміці» - як можна робити висновок що це різні 
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поняття – якщо очевидно, що мова йде про одне й те саме, тільки те, що 

перебуває у різних станах?  

Ту ж різницю цих понять, які намагається показати Д. В. Сичов і, 

яка, на його думку, «полягає у наступному: трудовий договір – це угода, 

тобто юридичний акт, а індивідуальне трудове правовідношення – це 

правовий зв'язок, який виникає на підставі трудового договору» [284, с.10], 

все ж таки, не можливо зрозуміти, бо конструктивних відрізняючих ознак 

не надається. Швидше це пояснення свідчить як раз про те, що мова йде 

про тотожні поняття, однак у різних станах  (формах). Бо якщо договір – 

це угода, правовідносини з нього виникають як зв'язок – чи заперечує це 

те, що трудовий договір у статиці перейшов у трудовий договір в 

динаміці? Думається, що ні. А у чому ж тоді різниця? Видається, що у 

тому ж, у чому різниця води у стані твердому, рідкому та газоподібному – 

це все одно вода. Тому погодитися з поясненнями Д. В. Сичова [284, с. 10] 

вкрай важко. 

Провідні науковці у галузі трудового права А. М. Лушников, М. В. 

Лушникова також мають свою точку зору на визначення умов трудового 

договору, трудових правовідносин та співвідношення цих понять. Вони 

вважають, що «це зміст трудових правовідносин складають взаємні права та 

обов’язки сторін: а) безпосередні (суттєві), встановлені угодою сторін; б) 

похідні (звичайні), встановлені законодавством, колективними договорами, 

локальними нормативними актами  [168, с. 293]. Зміст трудового договору 

складають договірні умови, які визначаються угодою сторін на підставі і у 

межах, встановлених трудовим законодавством, колективними договорами та 

угодами. Такий висновок, за їх думкою, витікає із чинного трудового 

законодавства  [168, с. 293 - 294, с. 316 - 317].  

Такої ж думки дотримувався і радянський вчений В. Д. Шахов [345]. 

Деякі сучасні науковці також її відстоюють, як-от білоруський вчений К. Л. 

Томашевський [321, с. 56 - 59], російська вчена Е. М. Бондаренко [29, с. 27; 

30, с. 33].  
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Так, Е. М. Бондаренко стверджує, що трудовий договір та трудові 

правовідносини - це різні категорії, які співвідносяться між собою як і зміст 

трудового договору та зміст трудових правовідносин. Вона зазначає, що 

зміст трудових правовідносин ширше змісту трудового договору за рахунок 

умов, а точніше прав та обов’язків, встановлених нормативно і у порядку 

колективно-договірного регулювання. Джерело незбігу в змісті обох понять 

треба шукати у приватно-публічній природі трудового права [29, с. 27]. 

Слід відмітити, що у цьому випадку А. М. Лушников, М. В. 

Лушникова, К. Л. Томашевський, Е. М. Бондаренко, В. Д. Шахов схиляються 

до точки зору Й. С. Войтинського, який ще у 1925 р. зазначав, що неможна 

змішувати зміст правовідносин, які встановлюються договором, зі змістом 

самого договору. Й. С. Войтинський вважав, що зміст правовідносин формує 

вся сукупність взаємних прав та обов’язків сторін, що домовляються, у тому 

числі і ті, що встановлюються законом, колективним договором. Натомість, 

змістом трудового договору є те, що встановлено угодою сторін, що 

домовляються [53, с. 220]. 

Тобто, проецируючи цю концепцію на сучасний час, мова йде про те, 

що зміст трудового договору формує тільки певний пласт трудових 

правовідносин - так би мовити його договірні елементи, а, отже, він і 

трансформується в його зміст, відповідно, також договірний, виступаючи 

лише його частиною. Але існує і інша частина трудових правовідносин - та, 

про яку сторони трудового договору безпосередньо не домовляються, але яка 

в силу вже не їх волевиявлення, а волевиявлення третіх осіб, які не є 

сторонами трудового договору - державних органів, органів соціального 

діалогу, трудового колективу, є обов’язковою для них; і вона, так би мовити, 

вплітається у трудові правовідносини, доформовуючи їх зміст незалежно від 

волі зазначених сторін.  

Таким чином, дійсно начебто слід погодитися з такою стрункою та 

занадто простою, як арифметичний приклад 2+2=4, концепцією розуміння 

представниками точки зору, що розглядається. Зокрема з Е. М. Бондаренко, 



 176 

яка відмітила у такому розумінні і співвідношенні трудового договору та 

трудових правовідносин роль приватно-публічної природи трудового права.  

Із цим можна було б погодитись адже у трудовий договір сторони  

дійсно закладають зміст, який, по-перше, визначив законодавець у якості 

певних, як визначають вчені, обов’язкових умов, які сторони погоджують; 

по-друге, який вони вважають за потрібне внести для максимального 

врахування своїх інтересів у якості факультативних (додаткових) умов. І 

тільки цими правами і обов’язками, встановленими сторонами у трудовому 

договорі, зміст трудових правовідносин не вичерпується - він є набагато 

ширшим, адже, дійсно, КЗпП України, законами України, підзаконними 

нормативно-правовими актами, зокрема посадовими інструкціями, 

локальними актами, актами соціального діалогу передбачаються і інші права 

і обов’язки сторін. І всі вони реалізуються у трудових правовідносинах.  

Однак, тоді виникає запитання: на якій підставі у трудових 

правовідносинах, юридичним фактом для виникнення яких за загальним 

правилом є трудовий договір, з’являються ще якісь права і обов’язки сторін? 

Що є для цих умов юридичним фактом?   

Відповідно до позиції, яку відстоював Й. С. Войтинський, відстоюють 

Е. М. Бондаренко, А. М. Лушников, М. В. Лушникова, К. Л. Томашевський, 

В. Д. Шахов, таким юридичним фактом повинна виступати ще якась 

категорія. Яка - я не можу уявити, але це точно не трудове законодавство, у 

якому, як одному із джерел дуальної природи трудового права - джерелі 

публічному, пропонує шукати відповідь Е. М. Бондаренко. Бо, як відмічає 

вчена-теоретик О. Ф. Скакун, за наявності норм права без юридичного факту 

правовідносини неможливі [287, с. 400].  

Крім того, тоді треба міняти концепцію виникнення трудових 

правовідносин, які, як відомо із теорії трудового права, за загальним 

правилом, безспірно виникають із трудового договору. Бо саме трудовий 

договір є, у переважній більшості, юридичним фактом виникнення трудових 

правовідносин. Тоді треба визначати, що для виникнення трудових 
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правовідносин, недостатньо простого юридичного факту - трудового 

договору, а необхідним є юридичний (фактичний) склад – трудовий договір + 

ще якась категорія, бо чинне законодавство юридичним фактом визнати 

навряд чи можливо.  

Це є логічним, адже зміст правовідносин, які виникають із певного 

юридичного факту не може бути ширшим ніж зміст цього факту. Бо 

юридичний факт - це та життєва обставина, з якою норми права пов’язують 

виникнення, зміну чи припинення правовідносин [287, с. 400]. Тобто ця 

життєва обставина, її зміст «вдихає життя» у правовідносини і наповнює їх 

тим змістом, який міститься в ній самій.  

Також виникає ще одне питання: трудове законодавство, акти 

соціального діалогу, локальні акти містять дуже багато норм, при чому, 

відповідно до, притаманного трудовому праву, принципу єдності та 

диференціації, крім загальних, ще й спеціальних. Вони всі повинні 

застосовуватися у всіх трудових правовідносинах? Відповідь на це питання 

очевидна - звичайно ні, бо норми трудового права, тим більше спеціальні, 

мають свої особливості і не можуть всі одночасно застосовуватися, бо будуть 

суперечити одна одній. А як же тоді зрозуміти які саме норми доформують 

зміст даних трудових правовідносин? У концепції вчених, яка розглядається, 

це, на жаль, не пояснюється. 

Думається, для того, щоб зрозуміти які саме норми будуть діяти, а, 

відповідно, які саме права та обов’язки будуть мати сторони конкретних 

трудових правовідносин треба звернутися до трудового договору. А точніше 

- до обов’язкової умови  трудового договору - найважливішої умови - роботи, 

домовленість по якій, досягнута сторонами трудового договору. І саме від 

цієї умови буде залежати які норми будуть діяти для сторін трудового 

договору, які права та обов’язки вони будуть мати.  

У свою чергу, це означає, що ця умова, залишаючись договірною 

умовою, безпосередньо визначеною сторонами, є містком до інших умов - 

похідних – і, вочевидь, не трудових правовідносин, а трудового договору. Бо 
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у протилежному випадку всі інші умови трудового договору, які, власне, 

формують його як юридичний факт для виникнення трудових правовідносин, 

втрачають сенс. І тоді трудовим договором слід визначати угоду, зміст якої 

складає лише одна умова - робота. 

Тому точка зору Е. М. Бондаренко [29, с. 27; 30, с. 33], Й. С. 

Войтинського [53, с. 220], А. М. Лушникова, М. В. Лушникової [168, с. 291 - 

292], К. Л. Томашевського [321, с. 56 - 59], В. Д. Шахова [345] видається 

спірною. 

Вважаю, що більш прийнятною є точка зору, яка характеризується як 

хрестоматійна на довгі роки у радянській теорії трудового права. Мова йде 

про те, що змістом трудового договору, який безпосередньо визначається 

сторонами, є сукупність умов, що визначаються не тільки угодою сторін, але 

й нормативними актами. І хоча А. М. Лушников, М. В. Лушникова 

зазначають, що ця теорія змісту трудового договору по суті ставить знак 

рівності між змістом трудових правовідносин та трудового договору [168, с. 

293], все ж-таки, видається, так сказати не можна. Бо це дуже спрощене 

розуміння цієї проблеми.  

Поняття зміст трудових правовідносин та зміст трудового договору не 

тотожні, а тому знаку рівності між ними бути не може. Більш того, саме у 

цій, як виразилися А. М. Лушников, М. В. Лушникова, «хрестоматійній 

теорії» простежуються діалектичний зв’язок між поняттями трудового права 

та усвідомлення природи трудового договору та механізму виникнення 

трудових правовідносин. 

На мій погляд, доцільно говорити про співвідношення змісту трудового 

договору та змісту трудових правовідносин як філософських категорій 

особливого та загального. Адже зміст трудових правовідносин є ширшим по 

відношенню до змісту трудового договору - бо він включає не тільки умови, 

що витікають зі змісту трудового договору, а й ті умови, які слугують 

наповненням їх змісту, виходячи зі специфіки цих правовідносин. 
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Мова йде про те, що трудові правовідносини - це відносини, як 

відзначав М. Г. Александров, триваючі. З цієї точки зору, трудові 

правовідносини взагалі можуть бути протиставлені таким правовідносинам, 

як, наприклад, купівля-продаж речі, міна, дарування, які М. Г. Александров 

називає «такими, що швидко минають». При триваючих відносинах взагалі 

результат, що переслідується, досягається шляхом тривалої взаємодії 

учасників, а не здійсненням однієї чи декількох визначених дій. Триваючі 

правовідносини можуть бути встановлені на невизначений строк, а 

виконання зобов’язань не може слугувати способом їх припинення, як це є 

нормальним та звичним для правовідносин, що швидко минають  [7, с. 123].  

На мій погляд, також, слід відмітити, що із зазначеної ознаки слідують 

і інші ознаки, які містять у своєму генетичному коді трудові правовідносини. 

Це ознаки стабільності та інноваційної динамічності.  

Про стабільність трудових правовідносин писали ще М. В. Молодцов 

та В. Г. Сойфер [188]. Вони визначали стабільність трудових правовідносин 

як такий стан, для якого є характерними тривалі, стійкі соціально-трудові 

зв’язки працівника з підприємством (організацією), його трудовим 

колективом [188, с. 11]. І дійсно, варто погодитись, що стабільність полягає  

у тому, що на противагу відносинам цивільним, що виникають із цивільно-

правових договорів, пов’язаних із працею, трудові правовідносини мають 

своєю метою забезпечити на довгий період працівника роботою, а 

роботодавця - робочими руками з метою співпраці, впевненості у 

завтрашньому дні та матеріальному забезпеченні – як реальному, так і 

потенційному, так би мовити «на майбутнє». Бо слово «стабільний» означає 

сталий, незмінний, стійкий [5]. Мова йде про те, що, перебуваючи у трудових 

правовідносин, роботодавець за рахунок стійкого правового зв’язку з 

працівником, має виконання ним роботи, що є елементом всього 

виробничого процесу, а отже його підприємницька діяльність знаходиться у 

передбачуваному стійкому процесі дії та розвитку, що дозволяє досягати 
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очікуваного результату - отримувати прибуток і триматися на плаву, тобто у 

стані стабільності.  

У свою чергу, іншою стороною медалі - стабільністю трудових 

правовідносин для працівника - є стійке, незмінне забезпечення роботою, 

можливістю її виконувати, а отже і можливістю отримувати заробітну плату. 

Для досягнення цієї мети сторін трудового договору, трудові 

правовідносини повинні бути інноваційно динамічними. Це означає, що їх 

суб’єкти (особливо роботодавець, бо він має обов’язки щодо правильної 

організації праці працівників, створення умов для зростання продуктивності 

праці, забезпечення трудової та виробничої дисципліни, поліпшення умов 

праці та побуту працівників тощо [137, ст. 141]) повинні бути в курсі 

інновацій щодо виробничого процесу на своєму підприємстві, у своїй галузі. 

Для виконання своїх зобов’язань, для отримання прибутку роботодавець має 

впроваджувати на своєму підприємстві нові технології та проводити 

навчання працівників за цими технологіями.  

Отже, залишаючись зовні стабільними, трудові правовідносини для 

підтримання цієї зовнішньої форми, повинні бути інноваційно динамічними, 

постійно розвиватися, повинні знаходитися у так званому стані «рухливої 

рівноваги». При чому цей стан повинні підтримувати обидві сторони 

трудових правовідносин. І альтернативи цьому не має - бо у протилежному 

випадку трудові правовідносини зживуть себе - відсталість у технологіях 

зробить підприємство не конкурентноспроможним, отже, призведе до 

знищення і змусить звільнити працівника. 

Таким чином, видається вірним висновок, що зміст трудового договору 

трансформується у зміст трудових правовідносин, однак, останній повністю 

ним не вичерпується. У зміст трудових правовідносин також, окрім змісту 

трудового договору, входить потенційний динамічний зміст, закладений 

законодавством про працю у якості правових можливостей сторін трудових 

правовідносин щодо їх прав та обов’язків, який полягає у адекватних 

відповідних діях сторін на розвиток науки та техніки. 
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Така точку зору, на сьогоднішній день, відповідає і чинному 

законодавству України про працю. Адже, як визначає ст. 21 КЗпП України, 

трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, 

установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, 

за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, 

з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична 

особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і 

забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін [137, ст. 

21]. 

Тобто легальна дефініція трудового договору виокремлює специфічну 

рису трудового договору - ту, що складає одну з необхідних умов його 

змісту, і, мабуть, найголовнішу. Мова йде про обов’язок працівника 

«виконувати роботу, визначену цією угодою» [137, ст. 21]. Ця умова у 

науковій літературі називається рід роботи чи трудова функція. Саме в цій 

умові міститься відповідь на те, звідки у трудовому договорі з’являються 

умови, які безпосередньо його сторонами не обговорюються. Ця умова 

виступає свого роду «адаптером» від умов, безпосередньо встановлених 

угодою, до умов, передбачених чинним законодавством.  

До речі, саме про рід роботи чи трудову функцію, як кваліфікуючу 

ознаку трудового договору, вів мову ще Л. С. Таль, який, як на початку цього 

підрозділу вже було зазначено, відзначав наявність у робочому договору 

трьох елементів. Так-от, обіцянка винагороди, взаємність обіцянки діяльності 

та обіцянки надання винагороди, характеризувались ним як такі, які не 

можуть слугувати кваліфікуючими ознаками для певної договірної категорії - 

вони характерні для багатьох договорів. А от обіцянка роботи - вважалась 

ним єдиним специфічним елементом у складі договору про працю. Під нею 

розумілася не праця взагалі, а діяльність на користь контрагента, тобто у 

напрямі, який для контрагента є бажаним. Л. С. Таль зазначав, що уявлення 
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про обіцянку роботи, таким чином, обіймає два моменти: прояв людської 

діяльності і її прояв у відомому напрямі [310, с. 88].  

І у певному сенсі це дійсно так – саме визначений напрям роботи у 

трудовому договорі є ознакою, яка відрізняє та дозволяє виокремлювати цей 

договір, говорити про його особливість та наповнювати його певним змістом 

для сторін, крім, визначеного ними самими. І саме в цій ознаці - як ключі від 

розуміння змісту трудового договору - і криються відповіді на питання про 

зміст трудового договору. Адже, обговорюючи роботу, яку працівник 

зобов’язується виконувати, перед працівником та роботодавцем 

відкривається нова площина їх прав та обов’язків, які витікають саме з цієї 

роботи. Ці права та обов’язки містяться у спеціальних законах України, 

підзаконних нормативно-правових актах, зокрема посадових інструкціях, 

локальних актах, актах соціального діалогу, які регулюють питання 

застосування праці на цій, визначеній сторонами трудового договору, роботі.  

Крім того, ст. 21 КЗпП України, окрім умови про виконання, 

обумовленої сторонами роботи, що є необхідним для укладення трудового 

договору, хоча і прямо не дозволяючи визначити у змісті трудового договору 

і інші умови, але, принаймні, не забороняючи цього, одночасно вказує за 

відсильним характером припису на підлягання працівника внутрішньому 

трудовому розпорядку. Отже, вона має на увазі, що до змісту трудового 

договору також входять права та обов’язки з цього документу. Крім того, 

встановлення для роботодавця обов’язку забезпечувати умови праці, 

необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 

колективним договором і угодою сторін, також наводить на думку щодо 

охоплення змістом трудового договору тих прав і обов’язків сторін, які 

встановлюються у цих документах відповідно до умов праці, передбачених 

ними.  

Таким чином, можна зробити висновок, що зміст трудового договору 

представляє собою умови, які встановлюються угодою сторін: безпосередні 

умови та умови похідні, які встановлює законодавство, акти соціального 
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діалогу, локальні акти; похідні умови, які сторони також, укладаючи 

трудовий договір, своїм волевиявленням вносять у його зміст, відповідно до 

специфіки цього договору. До речі, саме такий поділ умов трудового 

договору відзначають сучасні провідні вітчизняні фахівці у сфері трудового 

права С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко [227, с. 275]. 

Отже, трудовий договір, є підставою для трансформації прав та 

обов’язків сторін цієї угоди у певний пласт суб’єктивних прав та обов’язків 

сторін трудових правовідносин. При цьому і права та обов’язки сторін 

трудового договору, і права та обов’язки сторін трудових правовідносин, що 

виникли в результаті трансформації зі змісту трудового договору, є 

результатом реалізації їх свобідної волі, є проявом їх свободи волі. Адже, як 

вже було зазначено, сучасне конституційне визначення права на працю 

акцентує увагу на можливості кожного заробляти собі на життя працею, яку 

він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43). Відповідно, 

реалізувати це право на працю можна шляхом укладення трудового договору 

про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою, 

який представляє собою угоду двох юридично рівних сторін - працівника і 

роботодавця, що вільно виявляють свою волю, спрямовану на виникнення 

цього договору, а, отже, на виникнення трудових правовідносин.  

Варто підкреслити, що усі права та обов’язки, які встановлюються 

трудовим договором, а також законодавством, актами соціального діалогу, 

локальними актами, що регулюють виконання роботи, визначеної цим 

договором, є умовами трудового договору, а, відповідно, знаходяться у 

межах вольового простору його сторін, бо, як тільки-но було зазначено, 

залежать від їх волі, яка виявляється відповідно до чинного законодавства 

при укладенні трудового договору. Однак, якщо воля щодо умов, про які 

безпосередньо домовляються сторони, виявляється прямо - безпосередньо, то 

щодо інших умов, які передбачаються чинним законодавством, актами 

соціального діалогу, локальними актами - опосередковано - через 
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домовленість виконання роботи, обумовлену сторонами у трудовому 

договорі. 

У свою чергу, безпосередні умови трудового договору також 

класифікуються на певні групи. Як зазначає Н. Б. Болотіна, у науці трудового 

права склалася традиційна думка про те, що умови, які виробляються 

сторонами трудового договору поділяються на обов’язкові (необхідні) і 

факультативні (додаткові) [25, с. 214].  

І дійсно, такої класифікації безпосередніх умов трудового договору на 

обов’язкові (необхідні) та додаткові (факультативні) дотримуються автори 

підручнику «Трудове право України: академічний курс» під ред. Н. М. 

Хуторян [323, c. 242], С. М. Прилипко та О. М. Ярошенко [227, с. 276],  П. Д. 

Пилипенко [325, с. 167], В. І. Прокопенко [242, с. 216], В. О. Процевський 

[248, с. 95], О. І. Процевський [295, с. 112] та інші. 

Однак, Н. Б. Болотіна [25, с. 214; 26], Г. І. Чанишева [26] підкреслюють, 

що такий поділ мав далекоглядне теоретичне значення, а сьогодні зазначений 

поділ має штучний характер і вимагає дещо нового погляду. Вони відмічали, 

що всі умови трудового договору, оскільки були встановлені угодою сторін, 

а відтак мали значення для сторін, повинні розцінюватися не за критерієм їх 

значення - до речі, вони природно можуть мати цілком різне значення для 

роботодавця і для працівника, - а в аспекті усвідомлення того, що вони не 

можуть бути змінені в односторонньому порядку без згоди іншої сторони 

[25, с. 214 - 215; 26].  

Що стосується зазначеної думки Н. Б. Болотіної та Г. І. Чанишевої, що 

умови трудового договору не можуть бути змінені в односторонньому 

порядку без згоди іншої сторони [25, с. 214 - 215; 26] – то вона не викликає 

ніяких сумнівів. Адже це аксіома договірного регулювання відносин. Однак, 

незрозуміло чому вона є частиною логічного силогізму про значення поділу 

умов договору.  

Крім того, хибною видається позиція зазначених авторів про поділ 

умов трудового договору на обов’язкові та факультативні в залежності від 
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значення для його сторін, тому що в науці в основу такого розподілу була 

покладена можливість виникнення та існування трудового договору, а 

відповідно, і трудових правовідносин, а не значення цих умов для сторін. 

 А. М. Лушников, М. В. Лушникова відмічають, що з позицій трудового 

права презюмувалося, що трудовий договір не вважається укладеним до тих 

пір, поки сторони не визначать його необхідні умови. Факультативні умови 

можуть встановлюватися за розсудом сторін [168, с. 294]. 

Подібна думка про застарілість поділу умов  трудового договору на 

обов’язкові та додаткові простежується і у підручнику «Трудове право 

України: академічний курс» львівського колективу авторів під редакцією П. 

Д. Пилипенка [325, с. 167 - 168]. Однак, львівські автори, розглядаючи вже 

звичний для науки трудового права поділ на обов’язкові та додаткові умови 

трудового договору, ідуть далі: вони намагаються провести аналогію із 

цивільним правом і пропонують ввести до трудового права такий термін як 

«істотні умови трудового договору» [325, с. 167].  

Вони відмічають, що «за цивільним правом умови договору, щодо яких 

сторонами досягається згода і в результаті чого він вважається укладеним, 

називаються істотними. При цьому істотними є як ті умови, що визнані 

такими за законом або необхідні для договорів певного виду, так і всі інші 

умови, щодо яких за заявою однієї із сторін має бути досягнуто згоди» [325, 

с. 167]. І львівські автори повністю переносять цю цивільно-правову 

конструкцію на трудові відносини. Вони зазначають: «отже, щодо змісту 

трудового договору істотними повинні визнаватися обов'язкові і 

факультативні умови. А за правилами ст. 638 Цивільного кодексу України 

трудовий договір вважатиметься укладеним з моменту, коли між сторонами у 

належній формі (письмовій) буде досягнуто згоди за усіма його істотними 

умовами» [325, с. 167 - 168]. 

Якщо з приводу важливості, на сьогоднішній день, поділу договірних 

умов трудового договору на необхідні та додаткові і чи сприятимуть такі 

новації поглибленню предмету трудового права, його збагаченню, ще можна 
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сперечатись, то остання пропозиція викликає, принаймні, великий подив: як 

вчені-трудовики як представники науки, яка постійно вимушена доводити 

самостійність свого існування (хоча об’єктивно, історично – це вже доведено, 

однак, перманентно, на суб’єктивних підставах, цивілісти «зазіхають» на 

предмет трудового права і намагаються охопити його правом цивільним [172; 

173]), добровільно, навмисно безпідставно, характеризуючи трудові 

відносини, використовують джерельну базу цивільного законодавства? Це 

взагалі не стикується із теорією трудового права, яка через предмет, метод, 

принципи, джерела трудового права окреслює сферу застосування норм цієї 

галузі, визначає норми, якими регулюються трудові відносини. І коли 

послідовно, з питання в питання, відзначаються історичні передумови 

виникнення цієї галузі, звертається увага на її особливості, які зумовлюють 

зміст кожної норми трудового права, вкладаючи в неї охоронний підтекст 

щодо права людини праці, - викликає обурення, що вчені-трудовики, чомусь, 

обґрунтовують специфіку змісту трудового договору, посилаючись на 

цивільне законодавство. Складається враження, що відлік часу пішов у 

зворотному напряму. 

Більш того, незрозумілим це є і з точки зору чинного законодавства, 

яке у ст. 9 ЦК України чітко визначило, що положення цього Кодексу 

застосовуються до врегулювання трудових відносин, якщо вони не 

врегульовані іншими актами законодавства [338, ст. 9]. А укладання 

трудового договору врегульовано безпосередньо ст. 24 КЗпП України [137, 

ст.9], тому, і з цієї точки зору, застосування цивільного законодавства до 

трудових відносин є безпідставним. 

Вчені зазначають, що «застосування щодо змісту трудового договору 

цивілістичного поняття «істотні умови» має досить важливе значення як для 

теорії трудового права, так і для практики застосування законодавства про 

працю. Існуючий тепер поділ умов трудового договору на необхідні і 

факультативні не зовсім чітко відображає юридичну природу цієї 

двосторонньої угоди як юридичного факту, що породжує правовідносини 
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найманої праці. Дійшовши згоди за усіма необхідними та факультативними 

умовами, сторони фактом свого порозуміння надають цим умовам значення 

істотності. На стадії існування трудових правовідносин умови, що 

визначають їх зміст, є рівноцінними, а отже, найменша спроба змінити їх у 

односторонньому порядку не повинна допускатися. Віднайти у трудовому 

законодавстві норми, які б визначали умови трудового договору і щодо яких 

можна було б застосувати поняття істотні, неможливо. Так само, до речі, 

немає у КЗпП України і легального визначення необхідних умов трудового 

договору. Відомий їх перелік: місце роботи, трудова функція, час початку 

роботи, оплата праці працівника — це лише результат доктринального 

тлумачення ст. 21 Кодексу законів про працю, яка дає визначення трудового 

договору і при цьому наголошує на окремих правах і обов'язках його сторін. 

Тому вважається, що саме через свою необхідність для договорів даного виду 

ці умови є істотними при укладенні трудового договору. 

Необхідні (обов'язкові) умови трудового договору вважаються 

істотними ще до моменту проведення переговорів та укладення самого 

договору, їх істотність зумовлена тим, що незалежно від волі і бажання 

сторін вони повинні включатися до змісту трудового договору. Договір не 

можна укласти не домовившись щодо місця роботи, не визначивши трудову 

функцію працівника, не обумовивши розмір оплати праці останнього та не 

узгодивши інші необхідні умови трудового договору. З огляду на важливість 

цих умов презюмується, що вони були об'єктом обговорення сторін кожного 

конкретного трудового договору» [325, с. 168]. Однак, погодитись із цим 

категорично неможливо. І ось чому. 

Звернімося до ст. 638 ЦК України, яка має назву «Укладення договору» 

і яка закріплює легальне визначення поняття «істотні умови договору» і 

встановлює порядок укладення договорів. У ч. 1 ст. 638 ЦК України 

зазначено, що «договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли 

згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови 

про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є 
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необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за 

заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди» [338, ст. 638]. 

Слід зазначити, що ця стаття є лише одним з елементів системи 

договірної теорії у цивільному праві. Стрункість цієї теорії та ефективність її 

дії на практиці забезпечується тим, що інститут істотних умов договору 

забезпечує в цілому рамки процесу та наслідків укладення договорів у 

цивільному праві, у тому числі, і шляхом визнання договору неукладеним, 

коли по його суттєвим умовам сторони не дійшли згоди. Крім того, неабияку 

роль грає і дотримання форми договору, що є також суттєвим елементом 

укладення договору: про це не слід забувати. І це є нормальним, звичаєвим 

для права цивільного – де потенційні сторони договору абсолютно юридично 

і фактично рівні, де мова йде, головним чином, про речі, які виступають 

предметом договору. Ці сторони перебувають у однаковому становищі, вони 

мають однакові юридичні та фактичні можливості впливати на долю цього 

договору і тоді, коли договір визнається неукладеним – зрозуміло, що ніяких 

зобов’язань не виникає. А от у трудовому праві це ненормально, 

неприйнятно, і навіть аморально. Це суперечить принципам права, а, отже, є 

неприпустимим, неможливим. 

Неприйнятність, аморальність застосування цієї концепції полягає в 

тому, що, хоча юридично сторони трудового договору є рівними, все ж-таки, 

економічно вони знаходяться у стані нерівності: роботодавець економічно 

сильніший, - він має засоби виробництва, він надає роботу, а, отже, 

знаходиться у привілевійованому стані щодо вибору працівника, - фактично 

обирає він, а не його. Отже, роботодавець має більше можливостей впливати 

на долю договору: і щодо конкретно особи працівника, і щодо взагалі 

укладення цього договору - бо є більш обізнаним, які умови потрібно 

включити до трудового договору. Крім того - оформлення договору лежить 

цілком на роботодавці. Тому важко собі уявити ситуацію, коли працівник 

буде фактично рівним у таких можливостях до роботодавця, хоча б із тієї 

причини, що у звичайного працівника нема юридичного радника,  про свої 
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права він мало що знає і проконтролювати роботодавця: чи оформив він 

трудовий договір, а інколи, і які умови були внесені у трудовий договір, він 

фактично не може. І цим у своїх інтересах користується роботодавець - і це 

вже, знов-таки, питання моралі, яка дуже часто, витісняється там, де керують 

правила бізнесу. Наочним прикладом є вислів, наведений К. Марксом у його 

«Капіталі» з видання T. J. Dunning, «Trade’s Unions and Strikes», London, 1860 

р. : «Капітал уникає шуму і лайки та відрізняється боязливою натурою. Це 

правда, але не вся правда. Капітал боїться відсутності прибутку або занадто 

малого прибутку, як природа боїться порожнечі. Але якщо мається в 

наявності достатній прибуток, капітал стає сміливим. Забезпечте 10 

відсотків, і капітал погодиться на будь-яке застосування ... при 50 відсотках 

... готовий зламати собі голову, при 100 відсотках він попирає усі людські 

закони, при 300 відсотках нема такого злочину, на який би він не ризикнув, 

хоча б і під страхом шибениці» [178, с. 770] (переклад з рос.- мій - О.К.). 

 На жаль, подібні прояви трапляються і зараз: у питаннях, де можна 

отримати прибуток, місця совісті чомусь не вистачає. Отже, хоча б скільки 

вчені не писали про баланс інтересів сторін трудового договору – це поки-що 

залишиться світлим майбутнім науки трудового права, а доти, принаймні, 

норми трудового права повинні охороняти і захищати, насамперед, 

працівника – економічно слабшу сторону трудового договору. 

Норми ж, які будуть давати можливість виділяти істотні умови 

трудового договору, вочевидь, будуть регулювати і наслідки тих випадків, 

коли працівник, погодившись, за його думкою, з усіма важливими для нього 

умовами, приступить до роботи, а потім виявиться, що не всі умови, які закон 

визнає істотними будуть визначені договором (бо інакше тоді навіщо 

конструкція істотних умов потрібна?). Виходячи із цивільно-правової 

концепції наслідки такої ситуації будуть очевидні - трудовий договір не 

укладено. І хто від цього постраждає у першу чергу? Відповідь очевидна: 

звичайно, що працівник. То чи може така норма з’явитися у Трудовому 

кодексі України? Чи сприятиме вона проведенню державної політики щодо 
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визнання людини найвищою соціальною цінністю, як це визначено 

Конституцією України? Чи сприятиме це збагаченню предмета трудового 

права? Думається, що, напевно, відповідь на усі поставлені питання 

однакова: ні.  

І ще цікаво – а як бути із випадком, коли форма договору повинна бути 

письмовою, а сторони уклали усну домовленість – як встановити чи 

погоджені всі істотні умови, адже недотримання форми договору не впливає 

на виникнення трудових правовідносин [100, ст. 24]? 

 Взагалі питань більше чим відповідей і очевидних покращень. Тому 

висновок напрошується один: цивільно-правова конструкція істотних умов 

договору не може бути рецепійована трудовим правом – вона йому чужа, а, 

отже, не зможе «прижитися» і залагодити існуючі проблеми – навпаки, вона 

породить безліч нових проблем та порушень прав працівника. 

Більш того, якщо слідувати логіці тих, хто виступає за введення до 

трудового права терміну «істотні умови трудового договору» як вдалої 

конструкції, може тоді треба вводити і такі терміни як «оферта» та «акцепт», 

та укладати трудовий договір шляхом пропозиції однієї сторони укласти 

договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною що 

застосовуються у цивільному праві [338, ст. 638]? 

До речі, не треба забувати і про застосування порівняльного методу в 

трудовому праві, однією з основних цілей якого є можливість здобути уроки 

із зарубіжного досвіду, врахувати його позитивні та негативні аспекти та 

використати цей досвід для вдосконалення власного національного 

законодавства [116, с. 12]. Зокрема, зараз мова як раз про негативний досвід 

застосування конструкції «істотні умови трудового договору», який вже 

мається в Росії – країні, яка близька за своєю правовою системою до України, 

і трудове право в якій має багато спільних рис із вітчизняним, бо розвивалося 

у межах СРСР, частиною якого виступали і Україна, і Росія. Саме в Росії вже 

була можливість оцінити існування у трудовому праві терміну «істотні умови 

трудового договору».  
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До 30 червня 2006 р. у новому ТК РФ у його початковій редакції у ст. 

57 визначались у змісті трудового договору істотні та додаткові умови. 

Російські провідні науковці А. М. Лушников, М. В. Лушникова відзначають, 

що у теорії трудового права не розроблялася концепція «істотних умов 

трудового договору». Тому поява такої конструкції у початковій редакції ТК 

РФ була рецепцією цивільно-правового інституту істотних умов договору. 

Ймовірно, законодавець виходив із універсальності теорії договірного права. 

Отже, під істотними умовами договору розуміються умови, які необхідні та 

достатні для укладення договору і тим самим здатні породити права і 

обов’язки сторін; інакше кажучи: для того, щоб договір вважався укладеним, 

необхідно погодити усі його істотні умови [168, с. 295]. 

У ТК РФ у початковій редакції серед істотних умов праці названі і ті 

умови, які раніше у теорії трудового права визнавалися необхідними (місце 

роботи, дата початку роботи, трудова функція, умови оплати праці тощо) і 

інші, за думкою законодавця умови. При цьому перелік істотних умов носив 

відкритий характер, тому що серед цих умов, як зазначають А. М. Лушников, 

М. В. Лушникова, у загальному виді була сформульована умова про права та 

обов’язки працівника та роботодавця. Звідси слідувало, що істотними 

повинні були визнаватися три групи умов: 1) передбачені у якості таких ТК 

РФ (ст. 57); 2) передбачені у якості істотних для окремих видів трудових 

договорів (наприклад, умова про строк у строковому договорі) 3) будь-які 

умови, пов’язані з встановленням прав та обов’язків сторін, які визнаються 

сторонами істотними. Чи означає це, що сторони повинні домовлятися про 

всі істотні умови трудового договору, а у протилежному випадку договір не 

буде вважатися укладеним?  

За логікою речей, виходячи із загальної теорії договірного права, 

відповідають А. М. Лушников, М. В. Лушникова, так повинно бути. Тобто на 

це питання повинна прозвучати позитивна відповідь. У свою чергу, 

обов’язкова письмова форма трудового договору, передбачена ТК РФ, 

повинна забезпечити реалізацію названої вимоги сторін за усіма істотними 
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умовами трудового договору. Між тим струнка і логічна теорія істотних умов 

договору, що прекрасно зарекомендувала себе у цивільному праві, не стала 

такою у трудовому праві, адже ця конструкція не є придатною для 

застосування у випадках фактичного допуску до роботи, який визнається 

укладенням трудового договору (ст. 61 ТК РФ). Більш того, навряд чи 

трудовий договір буде визначатися неукладеним, якщо сторони не визначили 

у письмовій формі трудового договору усі істотні умови, передбачені ст. 57 

ТК РФ [168, с. 296 - 297].  

І. Я. Кисельов та О. С. Леонов у коментарі до тексту у такій редакції 

названої статті обґрунтовано вказали, що на відміну від цивільно-правових 

договорів, які не можуть вважатися укладеними без наявності між сторонами 

угоди за усіма істотними умовами договору, трудові договори визнаються 

укладеними (чинними), навіть якщо вони не містять усіх істотних умов, 

передбачених ТК РФ [115, с. 122]. Отже, вчені заявили про неприйнятність 

конструкції істотних умов трудового договору.  

А. М. Лушников, М. В. Лушникова, відмітили також, що конструкція 

«істотних умов трудового договору» не виконувала свого призначення щодо 

трудових правовідносин. У кінцевому рахунку категорія «істотних умов 

трудового договору» звелася до необхідних умов трудового договору, а 

правові наслідки відсутності цих умов у трудовому договорі Кодексом не 

визначались. Можливо саме за цією причиною законодавець  відмовився від 

конструкції «істотних умов трудового договору» і в редакції ТК РФ від 30 

червня 2006 р. передбачив дві групи умов трудового договору: обов’язкові та 

додаткові  [168, с. 296 - 297]. 

Г. Б. Челнокова, як один із авторів наукової праці «Договоры о труде в 

сфере действия трудового права», також відзначає, що «заміна терміна 

«істотні умови» на обов’язкові умови» цілком логічна, тому що це 

підкреслює не тільки відмінність трудового та цивільно-правового договорів, 

але й значно підвищує гарантії дотримання сторонами умов трудового 
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договору, і насамперед з боку роботодавця» [74, с. 70] (переклад з рос. - мій – 

О.К.). 

Не дивлячись на те, що зміни до ТК РФ були внесені у 2006 р, деякі 

автори Росії все рівно продовжують виділяють істотні умови трудового 

договору у його змісті. Як от автори «Курса российского трудового права» 

[157]. Вони все рівно вважають, що є істотні умови трудового договору, які є 

предметом безпосередніх переговорів сторін, і звичайні умови договору, які 

формулюються у інших правових актах. Вони зазначають, що останні також 

визначаються угодою сторін, але в особливому порядку, а саме: погодження 

сторонами звичайних умов трудового договору, що витікають із закону, 

колективного договору, локального нормативного акту, здійснюється за 

допомогою замовчування або загальної обмовки, яка розміщується у тексті 

трудового договору як письмового документу. До речі, вони також 

намагаються перенести, як наслідок такого процесу, ще одну конструкцію 

цивільного права. Адже за словами цих авторів замовчування або загальна 

обмовка надає трудовому договору правову природу особливого типу 

договорів – договорів приєднання. Істотні ж умови вони поділяють на 

необхідні та випадкові. [157, с. 283].  

Щодо твердження з приводу істотних умов трудового договору – то, 

очевидно, із попередніх роздумів, що у трудовому праві таку конструкцію 

застосовувати не можна. Тому не слід експериментувати з перенесенням 

цивілістичних конструкцій у трудове право України. Навпаки, видається 

важливим захистити трудове право від тих вад, які несе таке запозичення і 

які виступають погрозами для трудових прав працівника.  

А щодо договорів приєднання – то це також, вважаю, цілком чужа 

конструкція трудовому праву. Вона є цивільно-правовою, а, отже, такою, що 

не відповідає природі трудового права. І ЦК України [338, ст. 634] і 

Цивільний кодекс Російської Федерації [71, ст. 428] передбачають такий 

різновид договору, однак, його визначення зводиться до наступного: 

договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у 
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формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише 

шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. 

Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.  

У трудовому договорі сторони можуть змінювати умови, які 

передбачені законодавством, актами соціального діалогу тощо. Єдине 

правило при цьому, як раніше було визначено: ці умови не можуть 

погіршувати становище працівника у порівняні з чинним законодавством. 

Тому трудовий договір не є і не може бути договором приєднання. 

Таким чином, потенційні сторони трудового договору – працівник і 

роботодавець, маючи свободу волі, є свобідними у прийнятті рішення щодо 

укладення трудового договору, а отже є свобідними і у формулюванні його 

змісту, який складають їх права та обов’язки.  Відповідно до норм трудового 

права, будучи угодою сторін про виконання певної роботи та отримання 

винагороди за неї – трудовий договір виступає юридичним фактом 

виникнення трудових правовідносин та юридичним містком для 

трансформації умов трудового договору у переважний зміст трудових 

правовідносин. 

Трудові відносини є результатом реалізації зазначених норм права. В 

свою чергу, така реалізація відбувається на підставі свідомих дій суб’єктів 

права за їх власним бажанням, обумовленим чіткою внутрішньою позицією. 

Свобода волі суб’єкта є передумовою до можливості прийняття 

рішення щодо своїх дій, передумовою вибору певної поведінки, спрямованої 

на свідоме досягнення бажаного результату, передбаченого у якості певних 

прав та обов’язків, що виникають на підставі, встановленого нормою права, 

юридичного факту.  

Отже, сторони трудового договору, володіючи свободою волі, маючи 

свободу у прийнятті рішень та обранні варіанту поведінки, мають широкі 

можливості щодо втілення своїх прагнень у змісті цього договору, який 

виступає юридичним фактом виникнення трудових правовідносин і 

трансформує зміст трудового договору у зміст трудових правовідносин. 
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Таким чином, на підставі взаємної угоди, в якій знаходять простір для 

існування волі сторін, виникають їх взаємні права і обов’язки.  

Зміст трудового договору складають його умови, які діляться на 

безпосередні умови (які виробляються сторонами трудового договору) та 

похідні умови (умови, які встановлює законодавство, акти соціального 

діалогу, локальні акти). У свою чергу, безпосередні умови трудового 

договору діляться на умови обов’язкові (необхідні) і факультативні 

(додаткові), визначення, зміст яких, а також правові можливості сторін щодо 

них, будуть розглянуті у наступному підрозділі даної дисертації. 

 

2.3 . Правові можливості сторін трудового договору при визначенні 

його обов’язкових умов 

 

Класичний теоретичний поділ безпосередніх умов трудового договору 

на обов’язкові (необхідні) та додаткові (факультативні) прямо не 

відображується у чинному законодавстві. Вчені-трудовики В. В. Жернаков 

[90], С. Л. Повзун [220, с. 166], С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко [227, с. 

276]; В. І. Прокопенко [242, с. 216], О. І. Процевський [295, с. 112], В. О. 

Процевський [248, с. 95], колектив авторів львівського підручнику «Трудове 

право України: академічний курс» під ред. П. Д. Пилипенка [325, с. 167, с. 

168 - 178], Г. Б. Челнокова [74, с. 69] та інші, характеризуючи умови 

трудового договору, визначають необхідні (обов’язкові) або основні умови як 

ті, без яких трудовий договір не може бути укладеним, а додаткові 

(факультативні) як ті – які не обов’язкові для існування трудового договору. 

Щодо визначення обов’язкових (необхідних) умов трудового договору 

вчені зазначають наступне. В. І. Прокопенко, В. В. Жернаков зауважують: 

необхідні умови мають міститися в будь-якому трудовому договорі, і без них 

договір не може вважатися укладеним [242, с.216], [90].  

Майже так само визначає необхідні умови і М. Д. Бойко. Він пише, що 

необхідні умови – це такі умови, щодо яких сторони, що укладають договір, 
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повинні обов’язково домовитись, і якщо не буде досягнуто домовленостей, то 

трудовий договір не може укладатися [324, с. 106]. 

Подібним чином необхідні умови визначають і автори львівського 

підручника «Трудове право України: академічний курс» під редакцією П. Д. 

Пилипенка: це умови, які повинні бути відображені у трудовому договорі; 

без них трудовий договір не можна укласти взагалі [325, с. 167]. 

В. О. Процевський пише, що необхідні умови - це ті умови які сторони 

повинні погодити [248, с. 95]. С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко визначають 

обов’язкові (необхідні) умови як умови, які повинні міститися в будь-якому 

трудовому договорі. Без них договір не може вважатися укладеним [227, с. 

276]. С. Л. Повзун зазначає, що необхідні (обов’язкові) умови – це ті умови 

без яких не можна вважати трудовий договір укладеним, а трудове 

правовідношення таким, що виникло [220, с. 166]. 

Д. О. Карпенко, який є один із співавторів київського підручнику 

«Трудове право України: академічний курс» за ред. Н. М. Хуторян і, який 

написав параграф про зміст трудового договору, відмічає наявність таких 

умов, але не дає їх визначення [323, c. 242]. 

Цікавим є визначення К. М. Гусова та В. М. Толкунової. Вони 

визначають, що необхідні умови – це такі, за відсутності яких трудового 

договору не може бути, а отже, і не можуть виникнути реальні трудові 

правовідносини [75, с. 188]. 

Таким чином, якщо узагальнити зазначені думки із цього питання, то 

спільний ключовий момент визначення обов’язкових (необхідних) умов 

трудового договору слід звести до того, що ці умови сторони мають 

погодити, бо без них трудовий договір не може бути укладеним.  

Тобто змістовність теоретичного поняття обов’язкових (необхідних) 

умов трудового договору визначається через порядок, процедуру його 

укладення та наслідки дій. Навряд чи це відповідає вимогам щодо 

формулювання поняття. Адже у науці-логіці визначення - це логічна операція 

розкриття змісту поняття. За допомогою визначень ототожнюють, будують 
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чи виділяють предмет; виводять, розкривають, уточнюють терміни [19]. 

Тобто мова йде про характеристику – ті ознаки, які відображують сутність 

поняття. Процес навряд чи може стати у цій операції у пригоді – адже він є 

рядом послідовних дій, спрямованих на досягнення певного результату. Він є 

явищем вторинним, приналежним до самого поняття; площиною де поняття, 

що характеризується, може існувати. 

Хоча, не можна не відмітити, що з однієї сторони, імператив процесу, 

закладений у визначенні поняття «необхідні умови трудового договору», 

позитивно націлює на потребу ці умови обов’язково узгодити. Але з іншої 

сторони – таке визначення, все ж-таки, містить у собі негативні тенденції, які 

поглинають увесь цей позитив. Мова йде про закономірний результат 

невиконання імперативу, який полягає в наступному: ці умови погодити 

необхідно адже, якщо раптом якусь з них не погодили - наслідком цього є  

визнання договору неукладеним. 

Окремо варто відмітити позицію О. І. Процевського, який зазначає: 

необхідні (основні) умови – ті, без яких договір не може вважатися 

укладеним і які називаються основними тому, що досягнення за ними згоди 

свідчить про укладення трудового договору (умови про місце і род занять або 

роботи, оплату праці) [295, с. 112]. Це визначення, хоча частково і збігається 

із зазначеними вище в частині неможливості вважати трудовий договір 

укладеним без погодження за цими умовами, але якісно відрізняється від них 

тим, що закладає в нього «автоматизм» конструкції укладення трудового 

договору, який полягає у констатації неминучого укладення трудового 

договору після погодження сторонами тих умов, які є необхідними. Це 

визначення, видається, є спірним, бо, на мою думку, закладений в ньому 

«автоматизм» конструкції укладення трудового договору, у випадку 

погодження необхідних умов, нівелює значення додаткових умов трудового 

договору, чим суттєво перекреслює свободу волі сторін трудового договору. 

Бо, звісно, необхідні умови трудового договору погоджуються сторонами у 

першу чергу. Але у сторін може бути своє бачення щодо важливості тих чи 
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інших умов договору і умови, неважливі в цілому для визнання договору 

трудовим чи окремо для однієї сторони, можуть мати суттєве значення для 

іншої. Тому ця сторона вправі відстоювати їх і не погоджуватися на 

укладення договору без внесення їх у його зміст.  

А що ж має відбуватися, коли визнати, що договір укладено, якщо 

сторони дійшли згоди за основними умовами: сторони вже не мають зважати 

на бажання одна одної додати до договору ще якісь умови – бо це вже не має 

значення, адже діє формула: погодили обов’язкові умови – договір укладено. 

Тобто по суті додаткові умови, які логічно будуть погоджуватися після 

досягнення домовленості за обов’язковими, будуть мати значення тільки 

якщо обидві сторони захочуть їх внести до договору. До речі, це вже у 

такому випадку буде називатися зміною умов трудового договору. Якщо ж 

одна зі сторін не забажає їх включати до договору, то бажання іншої сторони 

буде не важливим – вона повинна буде виконувати умови договору, адже він 

є укладеним. Та зі сторін, яка не захоче вносити до договору крім 

обов’язкових умов ніякі інші буде мати право вимагати виконання договору 

всупереч волі іншої сторони.  

Таким чином, за цією конструкцією відкривається шлях до  

ігнорування волі однієї зі сторін, яка вважає необхідним доповнити трудовий 

договір якимось умовами, які для неї є суттєвими, (інколи навіть 

визначальними, бо від них залежить чи влаштує цю сторону саме цей 

контрсуб’єкт чи необхідно буде шукати іншого), бо всупереч своїй волі вона 

змушена буде мати справу на невигідних для неї умовах. І тому єдиним 

виходом із цієї ситуації доведеться визнавати початок погодження умов не з 

обов’язкових, а з додаткових – щоб раптом не опинитися у підневільному 

стані. Але, думається, це не логічно та штучно. Тому з конструкцією 

укладення трудового договору у випадку погодження сторін основних умов 

дозволю собі не погодитися.  

Очевидно, що додаткові умови трудового договору це так само 

важливий елемент змісту трудового договору як і умови обов’язкові. І якщо 
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сторони погодили обов’язкові умови, але не погодили додаткові – бо у них 

різне бачення щодо них та їх можливості існування у договорі – договір 

виникнути не може. 

Що стосується визначення обов’язкових умов трудового договору, то, 

видається, воно має відбуватися через їх функцію, яка ґрунтується на 

соціальному призначенні трудового права. Обов’язкові умови дозволяють 

ідентифікувати договір як трудовий та відмежувати його від інших договорів, 

пов’язаних із працею, а отже гарантувати сторонам охорону та захист від 

порушення їх прав. Тобто мова йде про те, що обов’язкові умови – це 

своєрідний маяк, який не дозволяє державі оминути своєю підвищеною 

увагою договір, в якому вони існують, а сторонам дає світло для 

врегулювання важливих для більшості суб’єктів питань.  

А от додаткові умови трудового договору, у більшому ступеню, 

втілюють волю конкретного суб’єкта щодо важливих, а іноді навіть 

екзистенціальних індивідуальних питань. Тому погодження обов’язкових 

умов трудового договору не може вести до його укладення: сторони мають 

погодити всі умови. І тільки тоді, коли вектори їх волі співпадуть у єдиній 

точці щодо абсолютно усіх умов, можна вести мову про укладення договору.  

Узагальнивши наведені точки зору щодо визначення обов’язкових умов 

трудового договору, і, акцентувавши увагу на спірних моментах, зазначу, що 

будь-яка дефініція у праві повинна відповідати напряму розвитку української 

держави, відповідати змісту функцій права на сучасному етапі. Особливість 

трудового права як галузі права, яка має метою свого існування і своїм 

призначенням охорону та захист, насамперед, працівника як творця духовних 

та матеріальних благ, його прав та законних інтересів – як найвищої 

соціальної цінності у державі, повинна внести свої корективи у, існуюче в 

науці, визначення необхідних умов трудового договору. Ці корективи 

стосуються не тільки суто теоретичного навантаження, вони мають неабияку 

практичну цінність у вигляді максимального застереження від негативних 

наслідків впливу на працівника у випадку невключення до трудового 
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договору обов’язкових умов. Адже те визначення обов’язкових умов 

трудового договору, яке дотепер існує у теорії трудового права, видається, 

відкриває шлях до порушення прав працівників. Однак, все ж-таки, не так 

явно, як це може стати, якщо закріпити існуюче у теорії визначення у 

майбутньому Трудовому кодексі України. Бо відсутність такого розподілу та 

визначень у чинному законодавстві, поки що, не дає прямих підстав для 

визнання трудових договорів неукладеними, а у судовому порядку навряд чи 

можна уявити, що це відбудеться, виходячи із системи норм трудового права. 

Однак, коли у законодавстві таке з’явиться, то аргументів для визнання 

трудового договору неукладеним буде достатньо, а це на практиці призведе 

до очевидного погіршення становища працівника.  

Проект майбутнього ТК України, нарешті, провів розмежування 

безпосередніх умов трудового договору. Однак, умови трудового договору 

визначені більш лаконічно ніж у теорії трудового права: без застосування 

синонімів: обов’язкові та додаткові [241,  ст. 32]. Також, автори цього 

законопроекту вирішили відійти від визначення, що слід розуміти під цими 

умовами, бо у законопроекті вони лише перелічуються [241,  ст. 32]. Така 

позиція, видається, потребує коригування.  

Поділяючи безпосередні умови трудового договору на необхідні 

(обов’язкові) та додаткові (факультативні) вчені окреслюють коло тих умов, 

які є визначальними для виникнення трудових правовідносин і які є 

важливими для сторін. Так, необхідні (обов’язкові) умови уособлюють 

соціальну функцію трудового права, природу трудових правовідносин, 

дозволяють розпізнати та відокремити їх від цивільно-правових відносин із 

застосування праці, чим одразу окреслити статус людини, яка застосовує 

свою здатність до праці. Принаймні, так повинно бути, виходячи із 

призначення трудового права. 

Усі інші умови – додаткові (факультативні), які дозволяється вносити 

до трудового договору, об’єктивно суттєвого впливу на встановлення його 

природи не здійснюють. Але, разом із тим, вони можуть бути суттєвими для 
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індивідуальних суб’єктів, вони дозволяють сторонам максимально 

пристосувати універсальний засіб індивідуально-правового регулювання - 

договір – під свої сподівання; максимально врахувати свої інтереси у 

майбутніх відносинах з переважною метою покращення та збільшення прав 

та юридичних гарантій працівника порівняно із мінімальним набором, 

передбаченим чинним законодавством. Думається, саме таке призначення 

поділу безпосередніх умов трудового договору необхідно переслідувати, 

визначаючи, що слід розуміти під необхідними (обов’язковими) та 

додатковими (факультативними) умовами трудового договору.  

Тому, думається, у перспективі питання щодо необхідності легального 

поділу на обов’язкові та додаткові умови трудового договору та їх 

визначення має міститися у майбутньому Трудовому кодексі України. 

Хочеться підкреслити, що це потрібно не для того, щоб вирішити питання 

про дійсність чи недійсність трудового договору, чим, дійсно, можна 

погіршити становище працівника, а для того, щоб охороняти та захищати від 

таких негативних наслідків як позбавлення статусу працівника та мати 

можливість «зцілити» договір із вадами, які з якихось причин з’явилися у 

процесі укладення трудового договору. 

Мова йде про те, що гідною альтернативою для непідходящого 

трудовому праву інституту визнання недійсним трудового договору, у 

майбутньому Трудовому кодексі України повинна стати така юридична 

конструкція, яка б дозволяла сторонам, наскільки це можливо, з огляду на 

вже погоджені на початковому етапі умови трудового договору, виправляти 

ситуацію та додавати до змісту трудового договору ті, без яких трудовому 

договору, скажімо так, важко існувати, бо працівник і роботодавець не 

погодили їх, але, згодом, стало очевидним, що без їх погодження сторони не 

можуть дати раду своїм діям. Якщо так можна сказати – трудовому договору 

«не вистачає повітря» для існування і додати його може корекція умов 

трудового договору. 
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Цей процес знайомий теорії трудового права, так А. М. Лушников та 

М. В. Лушникова називають його «зціленням трудового договору» [168, с. 

299]. І він використовується у ст. 57 ТК РФ, (хоча без використання такої 

назви), яка зазначає, що, якщо при укладенні трудового договору до нього не 

було внесено якісь відомості та (або) умови з числа тих, що передбачені ч. 1 

та ч. 2 цієї статті, то це не є підставою для визнання договору неукладеним 

або для його розірвання. Трудовий договір повинен бути доповнений 

відомостями та (або) умовами, яких не вистачає. При цьому відомості, яких 

не вистачає вносяться безпосередньо до тексту трудового договору, умови, 

яких не вистачає, визначаються додатком до трудового договору або 

окремою угодою сторін, яка укладається у письмовій формі, які є 

невід’ємною частиною трудового договору [327, ст. 57].  

Тобто російський законодавець, не використовуючи інститут визнання 

трудового договору недійсним внаслідок невизначення обов’язкових умов, 

наявність яких передбачена законодавством, захищає сторони (насамперед, 

працівника) від ризику визнання такого договору неукладеним або 

розірваним і дає можливість сторонам дійти згоди за усіма необхідними 

умовами – «зцілити» договір із вадами. І це слід визнати справедливим 

вирішенням такої ситуації.  

Однак, варто зауважити, погоджуючись із А. М. Лушниковим та М. В. 

Лушниковою, що заборона на розірвання трудового договору, який було 

укладено без внесення до його змісту відомостей  та (або) умов з числа тих, 

що передбачені кодифікованим законом про працю, розповсюджується 

тільки на роботодавця. Бо розповсюдження цієї заборони на працівника 

означало би застосування примусової праці [168, с. 299 - 300]. 

Очевидність цього не викликає сумніву – адже роботодавець є більш 

обізнаним у питаннях укладення трудових договорів і на нього, як на 

організатора роботи, покладено обов’язок щодо перевірки необхідних 

формальностей, тому важко собі уявити, що він за необережністю «загубить» 

необхідну умову трудового договору на відміну від працівника. Крім того, з 
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позицій трудового права, у працівника для розірвання трудового договору за 

власною ініціативою ніяких перепон нема – і в цьому проявляється свобода 

праці. А от роботодавець свою ініціативу на розірвання трудового договору 

може проявляти тільки у дозволених законодавством випадках – і в цьому 

проявляється охорона прав працівника. 

Однак як бути з таким договором, коли сторони не дійдуть згоди по 

цим важливим питанням, що відносяться до обов’язкових умов? Звернімося 

знову до досвіду сусідньої держави зі схожою правовою системою і вже 

апробованим досвідом щодо цього питання – до Росії. Як зазначають 

російські вчені А. М. Лушников та М. В. Лушникова, і з ними слід 

погодитися, у даному випадку російський законодавець розраховує на 

безконфліктне вирішення ситуації [168, с. 299], тобто, що сторони, в кінці 

кінців, прийдуть до угоди щодо необхідних для подальшої дії трудового 

договору, питань. Однак як бути коли це не відбудеться? 

Якщо слідувати існуючому у трудовому праві правилу, то за 

необхідними (обов’язковими) умовами, потенційні сторони повинні дійти 

згоди – бо інакше укладення трудового договору є неможливим, однак, з 

позиції охорони та захисту економічно слабшої сторони – працівника, це 

правило вже не може застосовуватися на етапі, коли трудовий договір 

укладено.  

Слід погодитися з А. М. Лушниковим та М. В. Лушниковою, що це 

правило є справедливим лише на стадії переговорів з приводу укладення 

трудового договору і викликає питання на стадії вже підписаного трудового 

договору чи фактичного допуску до роботи  [168, с. 299]. Як бути, коли 

сторонам не вдалось «зцілити» трудовий договір, російський законодавець 

відповіді не дає і тому вчені розмірковують над цим питанням. Вони 

приходять до цілком справедливого висновку, що, як варіант вирішення 

проблеми, можна застосувати припинення трудового договору за угодою 

сторін, але ж і такої угоди сторони можуть не дійти. Чи можливий судовий 

порядок визнання трудового договору неукладеним (таким, що не відбувся)? 
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Вони одразу ж відповідають, що навряд чи інститут визнання трудового 

договору неукладеним є здатним до вирішення можливих проблем, бо у тих 

випадках, коли працівник вже приступив до виконання трудових обов’язків, 

визнання договору неукладеним означає, що він не породжує прав і 

обов’язків сторін, у тому числі і щодо оплати праці, відшкодування шкоди 

здоров’я працівника внаслідок нещасного випадку тощо. А якщо не 

приступив - то оплата тимчасової непрацездатності у випадку визнання 

договору неукладеним також викликає питання. Таким чином, інститут 

визнання договору неукладеним, хай навіть і у судовому порядку, не 

відповідає природі трудового договору [168, с. 299 - 300]. 

Тому вони пропонують наступний вихід з такого положення: це 

доповнення ст. 84 ТК РФ спеціальною підставою припинення трудового 

договору внаслідок порушення встановлених правил укладення трудового 

договору «відсутність у трудовому договорі обов’язкової умови». Звільнення 

за цією підставою є допустимим при дотриманні наступних умов: 1. сторони 

не досягли наступної угоди за умовою трудового договору, якої бракує; 2. 

відсутня умова не може бути виконана на підставі нормативно-правових 

актів, локальних нормативних актів, колективних договорів [168, с. 299 - 

300]. 

Із таким висновком вчених, вочевидь, необхідно погодитись. Така 

пропозиція є найбільш прийнятною з точки зори охорони та захисту прав та 

законних інтересів сторін трудового договору, насамперед, працівника. Адже 

звільнення працівника у такому випадку повинно бути останнім кроком для 

сторін трудового договору у випадку неможливості ні погодити необхідну 

умову, ні скористатися її врегулюванням у інших актах. І думається, що 

такий напрям вирішення складної ситуації із відсутніми необхідними 

(обов’язковими) умовами трудового договору, є можливим для встановлення 

у майбутньому Трудовому кодексі України.  

Таким чином, якщо узагальнити думки із цього питання, то ключовий 

момент визначення обов’язкових (необхідних) умов трудового договору слід 
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звести до того, що ці умови, якщо так можна висловитися, «формують тіло» 

трудового договору, окреслюють його, відмежовують від усіх інших 

договорів. Це ті умови, які сторони зобов’язані погодити, бо вони є 

визначальними для цього договору і без них договір не може існувати. 

Відповідно, вважаю, що саме це визначення слід закріпити у майбутньому 

Трудовому кодексі України. Також, вважаю, що у майбутньому Трудовому 

кодексі України треба відобразити застереження щодо можливих порушень 

прав працівника, запровадивши для цього розглянутий інститут «зцілення» 

трудового договору.  

З приводу того, які саме умови слід вважати обов’язковими, а, 

відповідно, які додатковими, думки вчених завжди різнилися. Як резюмують  

у своєму дослідженні щодо розвитку поглядів на умови трудового договору 

А. М. Лушников, М. В. Лушникова, єдність думки у вчених була тільки щодо 

двох необхідних умов: місця роботи та визначення трудової функції 

працівника. Інші необхідні умови одними авторами визнавались, іншими 

заперечувались. До таких суперечливих умов автори відносять: умову про 

дату роботи, розмір заробітної плати, угоду про прийняття на роботу [168, с 

294]; [169, с. 613].  

І дійсно, серед обов’язкових умов трудового договору В. В. Жернаков 

[90], С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко [227, с. 276]  називають умову про час 

початку дії трудового договору, а В. І. Прокопенко, В. О. Процевський - 

момент початку виконання роботи [242, с. 216], [248, с. 95]. Також 

називається умова про оплату праці - львівськими авторами підручнику 

«Трудове право України: академічний курс» під ред. П. Д. Пилипенка [325, с. 

168], С. М. Прилипком, О. М. Ярошенком [227, с. 276], О. І. Процевським 

[295, с. 112], В. О. Процевським [248, с. 95]. 

До цього переліку слід додати ще спірну умову про строк (тривалість) 

дії трудового договору, яку вказували як необхідну Н. Б. Болотіна [25, с. 218], 

В. В. Жернаков [90], автори київського видання «Трудове право України: 



 206 

академічний курс» під ред. Н. М. Хуторян [323, с. 243], С. М. Прилипко, О. 

М. Ярошенко [227, с. 276],  В. О. Процевський [167, с. 95]. 

Таке різноманіття точок зору пояснюється звичайним фактом – ні у 

радянській Україні, ні зараз не міститься легального визначення поділу умов 

трудового договору, а, відповідно, нема і їх переліку. Спробуємо розібратися 

які умови необхідно відносити до необхідних (обов’язкових) умов, як їх 

можна охарактеризувати та яким чином сторони можуть проявляти свою 

волю щодо них. Почнемо з тих, які не є спірними. До таких безспірних 

необхідних (обов’язкових) умов трудового договору належить умова про 

місце роботи. Місце роботи – це підприємство, установа, організація та їх 

структурні підрозділи [295, с. 112].  

Автори львівського підручника «Трудове право України: академічний 

курс» під ред. П. Д. Пилипенка, пояснюють, що місце роботи, як одна з 

необхідних умов трудового договору, характеризує, передусім, правове 

становище роботодавця як учасника трудових відносин. Воно має дещо 

абстрактний характер, тому буквально розуміти місце роботи як якусь 

окрему дільницю, відділ чи цех, місце біля станка не можна. Місце роботи 

передусім вказує на роботодавця. Це завод, фабрика, акціонерне товариство, 

університет тощо. Отже, це не якесь, чітко визначене, місце у просторі на 

певній території. Для його характеристики не можна застосовувати таке 

поняття, як, наприклад, юридична адреса, що засвідчує місце розташування 

суб’єкта підприємництва [325, с. 169]. 

Думається, така позиція є спірною. Більш справедливою видається 

позиція С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, які зазначають, що місцем роботи 

є певне підприємство (установ, організація), розташоване в певній місцевості, 

на якому буде працювати працівник [227, с. 276]. Такої ж позиції 

дотримуються К. М. Гусов, В. М. Толкунова, які визначають місце роботи як 

конкретну організацію з її місцерозташуванням на день укладення договору 

[75, с. 188]. Справедливість саме останніх точок зору обґрунтовується тим, 

що конкретний роботодавець може мати декілька структурних підрозділів, 
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які можуть розташовуватися не тільки на різних вулицях одного району, але 

й у різних районах міста, і різних містах. При цьому роботодавець буде один 

– але місце розташування роботи (місцевість) буде різним: не тільки з точки 

зору відокремленості будівель, а й, що є суттєвим у сенсі цього пояснення, 

різним щодо можливостей зручно діставатися до нього працівника. Це має 

суттєве значення для відокремлення понять «місце роботи» та «робоче 

місце», адже погляди на їх визначення є залежними від місцезнаходження 

структурного підрозділу підприємства, установи, організації. 

Для відокремлення цих понять у пригоді стануть міркування у 

контексті визначення понять «переведення» та «переміщення», де і 

застосовуються для визначення різниці поняття «місце роботи» та «робоче 

місце». Пленум Верховного Суду України у своїй Постанові Про практику 

розгляду судами трудових спорів від 06.11.1992 р. № 9 підкреслював різницю 

між переведенням і переміщенням, зазначаючи: «не вважається 

переведенням, що потребує згоди працівника, переміщення його на тому ж 

підприємстві (в установі, організації) на інше робоче місце, в інший 

структурний підрозділ на території підприємства в межах тієї місцевості …» 

[234, п. 31].  

Думається, саме позиція Пленуму Верховного Суду України стала 

основою і для, цілком справедливих, наукових висновків А. М. Юшко, яка 

відмітила, що «структурний підрозділ прирівнюється до місця роботи і є 

обов’язковою умовою трудового договору тільки в аспекті недопустимості 

зміни місцевості, де він розміщений» [357, с. 16], на підставі чого вона 

робить висновок, 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» [357, с. 16].  

Тобто місцевість виступає, свого роду, демаркаційною лінією у спірних 

випадках визначення понять «місце роботи» та «робоче місце» (хоча, варто 

http://zakon.rada.gov.ua/go/v0009700-92
http://zakon.rada.gov.ua/go/v0009700-92
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відмітити, що, звісно, у Законі України Про зайнятість населення є 

визначення робочого місця як загальної категорії. Робочим місцем визнається 

місце (приміщення), на якому працівник постійно чи тимчасово перебуває в 

процесі трудової діяльності і яке визначене, зокрема на підставі трудового 

договору (контракту) [231, ст. 1, п. 20]). 

Цікаво, що є навіть випадок, коли «місцевість» визначається у науці 

необхідною умовою трудового договору. На цьому наполягає В. В. Гончарук 

[68]. Із цим, звісно, дуже важко погодитись – адже не місцевість є 

необхідною умовою трудового договору – а, все ж таки, місце роботи, 

ключовим моментом визначення якого, безумовно, є місцевість.  

Таким чином, у контексті питання щодо розуміння місця роботи можна 

зробити наступний висновок: якщо структурні підрозділи знаходяться на 

території підприємства в межах однієї місцевості, то об’єктивно, з позицій 

законодавства, суттєвого значення, (з точки зору зручності діставатися до 

нього для працівника) це не має значення за загальним правилом. І тоді 

місцем роботи може визнаватися конкретний роботодавець - підприємство, 

установа, організація, як і пропонують львівські автори підручника «Трудове 

право України: академічний курс» під ред. П. Д. Пилипенка [325, с. 169]. 

Тоді, дійсно, мова йде про конкретного роботодавця і виконання у нього, в 

його інтересах, роботи працівником. Як виняток, для конкретних сторін 

трудового договору – з точки зору їх суб’єктивного бачення, якщо, все ж-

таки, структурний підрозділ має значення і у випадку такого компактного 

розташування, то це можна зазначити у договорі у якості його додаткової 

умови. Однак, коли мова йде про розташування підрозділів у різній 

місцевості – то об’єктивно, слід визначати у якості місця роботи не 

конкретного роботодавця, а конкретний структурний підрозділ, і розуміти 

під місцем роботи саме останній. 

Отже, потенційні сторони трудового договору погоджують умову про 

місце роботи, визначаються із тим, де буде протікати робота працівника. 

Саме ця умова окреслює маршрути перебування працівника у робочий час 
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(не рахуючи маршрутів, куди він відправляється за вказівками роботодавця) 

і, до речі, визначається поняттям «робота» у значенні припису п.4 ст. 40 

чинного КЗпП України, коли вирішується питання про притягнення 

працівника до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення [137, ст. 

40]. 

 Таким чином, обов’язковість наявності цієї умови у трудовому 

договорі не викликає сумнівів, бо без визначення просторових меж для 

знаходження працівника в період роботи, розповсюдження влади 

роботодавця, а, отже, і виконання ним зобов’язань щодо створення належних 

умов праці, навряд чи є можливим виконання роботи. Тобто, насамперед, для 

виконання роботи за трудовим договором, сторонам необхідно визначитись 

із простором виконання своїх зобов’язань, встановити де це буде 

відбуватися. 

До речі, варто відмітити, що деякі питання викликає зауваження 

львівських авторів підручника «Трудове право України: академічний курс» 

під ред. П. Д. Пилипенка щодо умови, яка розглядається. Вони пишуть: «ця 

умова має істотне значення і не підлягає зміні в односторонньому порядку» 

[325, с. 169]. Взагалі-то усі умови, закріплені договором мають істотне 

значення і не можуть змінюватись в односторонньому порядку – це правило, 

яке є загальним для усіх договорів, інакше губиться його сенс як угоди 

сторін, що є відправною точкою у його природі та визначенні. 

Наступна обов’язкова умова трудового договору характеризує 

визначену трудовим договором роботу. До речі, саме так вона зараз 

зазначена у ст. 21 чинного КЗпП України. Прикметним є те, що чинне 

законодавство містить передумови щодо зацікавленості сторін трудового 

договору у погодженні цієї умови, в яких уособлюється відмінність трудових 

правовідносин від цивільно-правових, пов’язаних із працею. Мова йде про 

передбачену ст. 31 КЗпП України заборону для роботодавця вимагати від 

працівника роботи, не обумовленої трудовим договором [137, ст. 31]. Це 

важлива юридична гарантія, яка забезпечує дотримання прав та обов’язків 
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сторін трудового договору, і саме її можна вважати витоками обов’язковості 

умови трудового договору про роботу, яка буде виконуватися. 

Різні автори під цією умовою розуміють рід занять (роботи), рід 

трудової діяльності (О. І. Процевський [295, с. 112]), трудову функцію 

(колектив львівського підручника «Трудове право України: академічний 

курс» під ред. П. Д. Пилипенка [325, с. 170]), (колектив київського 

підручника «Трудове право України: академічний курс» під ред. Н. М. 

Хуторян [323, с. 242]), трудову функцію як угоду сторін про рід роботи, яку 

зобов’язується виконувати працівник [227, с. 279].  

Більшість авторів використовують поняття рід роботи та трудову 

функцію як синоніми. Так О. І. Процевський, використовує як слова-

синоніми рід роботи (занять), рід трудової діяльності, при цьому рід трудової 

діяльності він визначає як роботу, для виконання якої укладається трудовий 

договір і додає, що вона обумовлюється певними юридичними ознаками – 

професією, спеціальністю та кваліфікацією (у робітників) і посадою (у 

службовців) [295, с. 112].  

Г. С. Гончарова, В. В. Жернаков, С. М. Прилипко також 

використовують трудову функцію та род роботи як синоніми і пишуть, що це 

одна з основних умов трудового договору, яка визначається шляхом 

встановлення сторонами трудового договору професії, спеціальності, 

кваліфікації та посади, за якою буде працювати даний працівник на 

конкретному підприємстві, в установі, організації [67, с. 59]. 

Подібної думки дотримуються К. М. Гусов, В. М. Толкунова, які 

зазначають, що трудова функція (рід роботи) визначається шляхом 

встановлення сторонами договору професії, спеціальності, кваліфікації для 

робітника чи посади для службовця [75, с. 188]. 

Колектив львівського підручника «Трудове право України: 

академічний курс» під ред. П. Д. Пилипенка трудову функцію визначає як 

вид роботи, яка визначається угодою сторін [325, с. 170]. 
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Колектив київського підручника «Трудове право України: академічний 

курс» під ред. Н. М. Хуторян визначає домовленість про трудову функцію як 

те, ким буде працювати працівник (аптекарем, кухарем, слюсарем, токарем 

тощо) [323, с. 242]. 

А. М. Лушников, М. В. Лушникова визначають трудову функцію як 

коло трудових обов’язків, яке визначається угодою сторін, які працівник 

повинен виконувати за певною спеціальністю, кваліфікацією, посадою або 

конкретний вид роботи [169, с. 619] 

Як зазначає О. В. Лавріненко, трудова функція працівника визначається 

шляхом указівки в трудовому договорі та наказі про прийняття на роботу на 

одну із професій, передбачених класифікацією професій,  що встановлюється 

спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань 

стандартизації. Зміст трудової функції за кожною професією (посадою) 

визначається відповідними кваліфікаційними характеристиками, які 

затверджуються спеціально вповноваженим центральним органом 

виконавчої влади з питань праці та розробленими, у відповідності до цих 

характеристик, посадовими (робочими) інструкціями [158].  

А. М. Юшко визначає трудову функцію як сукупність, встановлених 

угодою сторін, завдань та обов’язків певної складності, обмежених 

професією (спеціальністю), довідником кваліфікаційних характеристик чи 

іншим розсудом сторін [357, с. 8]. 

Вочевидь, ці визначення один одному не суперечать, а швидше 

доповнюють одне одного. А оскільки саме ця умова трудового договору, по 

праву, вважається головною – бо виступає тією призмою, крізь яку 

визначаються обов’язки працівника, розмір його оплати, інші умови праці, 

то, звичайно, що вона визначається через такі категорії як професія, 

спеціальність, кваліфікація, посада. 

До речі, у Національному класифікаторі України 

Класифікатор професій ДК 003:2010 застосовується поняття «робота», яка 

означає теж саме, що і тільки-но визначена трудова функція, а саме: певні 
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завдання та обов'язки, що виконані, виконуються чи повинні бути виконані 

однією особою [192].  

Щодо термінологічної назви цієї умови, то слово «рід» тлумачиться як 

вид, тип чого-небудь [5], слово «функція» означає явище, яке залежить від 

іншого явища, є формою його виявлення і змінюється відповідно до його 

змін; роботу кого-, чого-небудь, обов'язок, коло діяльності когось, чогось [5]. 

Тобто ці слова за значенням є синонімами.  

Отже, відповідно рід роботи – це вид роботи. А трудова функція – це 

форма виявлення праці, яка змінюється разом з нею, відповідно до науково-

технічного прогресу та розвитку трудових відносин, коло діяльності 

працівника. Тому, видається, більш точним, з огляду саме на виконання 

роботи у трудових відносинах, з урахуванням їх специфіки, динамічного 

змісту, слід використовувати термін «трудова функція», під якою слід 

розуміти коло (перелік), встановлених сторонами, завдань певної складності 

у межах професії, спеціальності, кваліфікації, посади.  І у проекті Трудового 

кодексу України мова йде саме про трудову функцію, яку виконуватиме 

працівник: найменування професії, спеціалізації, кваліфікації, посади 

відповідно до встановленої класифікації професій та кваліфікаційних 

характеристик [241, ст. 32, ч. 2]. 

Професія є широкою сферою трудової діяльності, що відображає 

галузевий або родовий поділ праці, в якій працівник може застосовувати свої 

трудові здібності відповідно до наявних у нього знань, навичок та вміння. 

Виконання роботи певної професії вимагає спеціалізації професійних 

навичок або знань за якимось визначеним профілем. Тому робота, що 

виконується, за однією професією може мати різні спеціальності, зазначає В. 

І. Прокопенко [242, с. 216]. 

 Легальне визначення професії міститься у Національному 

класифікаторі України Класифікатор професій ДК 003:2010. Професія – це 

здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної 

кваліфікації [192].  
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У Інструкції про встановлення груп інвалідності: професія - це рід 

трудової діяльності людини, яка володіє комплексом спеціальних знань, 

практичних навичок, одержаних шляхом спеціальної освіти, навчання чи 

досвіду, які дають можливість здійснювати роботу в певній сфері 

виробництва [104]. 

Тобто фактично мова йде про одне й те саме, не дивлячись на різні 

слова: про здатність конкретної людини виконувати роботу у певній сфері. 

Основою розвитку цієї здатності є природна здатність до праці, яка завдяки  

фізичним та розумовим якостям людини у процесі навчання 

трансформується у певний багаж знань, умінь та навичок. 

У межах певної професії виділяють таке поняття як спеціальність, під 

якою розуміють частину трудової діяльності, що найбільш глибоко та 

всебічно опанована працівником. Спеціальність є основною ознакою, що 

характеризує трудову функцію працівника, оскільки вона містить у собі 

спеціалізацію працюючих за професіями із специфікою роботи в умовах 

певного виду діяльності [242, с. 216]. 

У Національному класифікаторі України Класифікатор професій ДК 

003:2010 зазначається, що спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю 

знань, використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з 

продукцією, яка виробляється, або надаваними послугами і відповідає 

певною мірою деталізованому колу професійних завдань та обов'язків [192].  

У Інструкції про встановлення груп інвалідності спеціальність - 

сукупність набутих шляхом спеціальної підготовки та досвіду роботи знань, 

умінь і навиків, необхідних для виконання певного  виду трудової діяльності 

в межах даної професії [104].  

Однак, сама по собі спеціальність працівника не завжди визначає ту 

конкретну роботу, для виконання якої він був найнятий. Необхідно 

враховувати також кваліфікацію працівника [242, с. 216]. 

Кваліфікація, зазначає В. І. Прокопенко - це рівень теоретичних за 

практичних знань за відповідною професією та спеціальністю, який 
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відповідає тарифному розряду, класу, категорії, вченому ступеню тощо. 

Кваліфікаційний розряд дозволяє власнику або уповноваженому ним органу 

доручати працівнику роботу відповідної складності [242, с. 216]. 

У чинному законодавстві існує визначення кваліфікації. Кваліфікація за 

Національним класифікатором України Класифікатор професій ДК 003:2010 

– це здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної роботи. У 

дипломі чи іншому документі про професійну підготовку (посвідченні, 

сертифікаті тощо) кваліфікація визначається через назву професії (інженер-

радіолог, економіст, токар, секретар-стенографіст тощо). Кваліфікація 

визначається рівнем освіти та спеціалізацією [192].  

У Інструкції про встановлення груп інвалідності кваліфікація - це 

рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці 

за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом 

чи іншими атестаційними категоріями [104]. 

Рід роботи визначається також посадою. Академічний тлумачний 

словник визначає посаду як «службове становище, пов'язане з виконанням 

певних обов'язків у якій-небудь установі, на підприємстві і т. ін.» [5]. 

Очевидно, що це філологічне визначення покладено в основу розуміння 

юридичного визначення поняття посади. Так В. І. Прокопенко зазначає: 

посада, характеризується певним колом службових обов’язків, повноважень і 

відповідальністю, що настає в разі невиконання обов'язків. У найменуванні 

посади знаходить свій вираз поділ праці, що склався у певній галузі, на 

підприємстві чи в установі [242, с. 216]. 

Отже, рід роботи, як обов’язкова умова трудового договору, 

уточнюється за допомогою таких характеристик як професія. Спеціальність, 

кваліфікація, посада. Цими характеристиками сторони окреслюють сферу 

професійного застосування здатності до праці працівника, закладаючи 

підґрунтя для адекватної оцінки виконання роботи, отже, і винагороди за неї. 

При цьому межі правових можливостей сторін окреслюються чинними 

нормативно-правовими актами, які розподіляють усі існуючі різновиди 
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роботи, враховуючи освіту працівника та його професійні навички. Тобто 

орієнтиром у цьому процесі для сторін виступає Національний класифікатор 

України Класифікатор професій, який побудовано саме із урахуванням цих 

характеристик [192]. Саме він визначає межі можливостей сторін щодо 

вказівки роду роботи, адже його призначення полягає у застосуванні 

«центральними органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, об'єднаннями соціальних партнерів усіх рівнів, іншими 

громадськими організаціями, всіма суб'єктами господарювання під час 

запису про роботу у трудові книжки працівників» [192]. За основу 

розроблення Класифікатора було прийнято Міжнародну стандартну 

класифікацію професій (ISCO 88: International Standard Classification of 

Occupations/ILO, Geneva), яку Міжнародна конференція статистики праці 

Міжнародного бюро праці рекомендувала для переведення національних 

даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією 

[192]. Вихід сторін за межі цього документу буде прямим шляхом до 

порушення прав працівників, тому що у майбутньому, при призначенні пенсії 

уповноваженими державними органами, які у своїй роботі також керуються 

зазначеним документом, важко буде визначитися на що може претендувати 

такий працівник.  

При цьому варто акцентувати увагу на важливому моменті еволюції 

визначення трудової функції у трудовому праві, який уособлює 

трансформацію поглядів щодо волі сторін трудового договору. Як раніше 

було наведено у визначеннях трудової функції, вченими акцент робився на 

договірному її визначенні. Однак це не завжди було так. До 70-х років XX ст 

визначення функції пов’язувалося із державними настановами. А. М. 

Лушников, М. В. Лушникова відмічають, що з початку 70-х років XX ст. у 

зв’язку з введенням нових форм організації праці (робота за суміжними 

професіями, у комплексних бригадах), у радянській науці трудового права 

було поставлено питання про перегляд поняття трудової функції: була 

обґрунтована думка про неспівпадіння трудової функції з професією та 
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спеціальністю працівника [169, с. 616]. Революцію у цьому питання 

започаткували О. С. Пашков, Б. Ф. Хрустальов, які вважали, що вказівка на 

професію, спеціальність і кваліфікацію працівника є недостатнім критерієм 

для визначення його обов’язків за трудовим договором, бо його трудова 

функція характеризується видом праці, а не конкретною спеціальністю [213, 

с. 161]. Потім А. І. Ставцева відзначила, що до трудової функції працівника, 

якщо це обумовлено трудовим договором, може входити і робота за іншою 

спеціальністю, кваліфікацією, посадою (наприклад, при суміщенні професій) 

[301, с. 109]. І, нарешті, О. В. Магницька та О. С. Пашков зазначали, що 

трудова функція працівника визначається, встановленим трудовим 

договором, колом обов’язків та їх характером. При чому це коло обов’язків 

може не співпадати з тим колом, яке визначено певною професією, 

спеціальністю,  кваліфікацією чи посадою [171, с. 162].  

Таким чином, у визначенні цієї умови тісно переплітаються публічні та 

приватні аспекти і, безсумнівно, останнім, сьогодні віддається пріоритет. 

Дійсно, сторони трудового договору мають широкі правові можливості щодо 

визначення трудової функції. Однак, договорність цієї умови не перекреслює 

та не відмежовується зовсім від державних настанов у визначенні трудової 

функції. Очевидно, що, визначене державою, коло трудових обов’язків за 

тією чи іншою професією, спеціальністю, кваліфікацією, посадою виступає 

орієнтиром у наповненні змісту трудової функції сторонами у конкретному 

трудовому договорі, такими своєрідними формальними пунктирами, які 

сторони пристосовують до конкретного договору. Однак сторони у цьому 

питанні не обмежені у прояві своєї волі – з правової точки зору вони можуть 

охопити цією умовою будь-які трудові обов’язки, не обмежуючись лише 

тими, які перелічені щодо певної професії, спеціальності, кваліфікації, 

посади. 

Трудовий договір має і інші обов’язкові умови, про що свідчать чинне 

законодавство та практика реалізації громадянами свого права на працю у 

формі трудового договору. Третьою обов’язковою умовою трудового 
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договору слід назвати умову щодо оплати праці. Обов’язковість цієї умови у 

трудовому договорі продиктована об’єктивними даними. Адже право на 

працю, власне, і реалізується для того, щоб отримати джерело доходу для 

себе та сім’ї. Навіть саме право на працю визначається у Конституції України 

як можливість заробляти собі на життя [149, ст. 43]. Отже, думається, що 

помилкою не буде, якщо визначити, що заробітна плата – точніше її розмір, а 

також, передбачені трудовим законодавством, умови її виплати, є тим 

фактором, який спонукає застосувати здатність до праці і реалізувати її у 

формі трудового договору.  

Для роботодавця ця умова також є суттєвою, а визначення є 

необхідним, адже, по суті, це гроші, які дозволяють утримувати 

виробництво, продовжувати реалізовувати підприємницьку діяльність, бо 

адекватна оплата працівнику за виконання роботи стимулює його працювати 

якісно саме у цього роботодавця. Отже, оплата праці впливає на 

безперервність дії трудового договору, впливає на успішність власної справи.  

Враховуючи суттєвість впливу заробітної плати на перебіг трудового 

процесу, її якісну відмінність від винагороди за працю за договорами 

цивільно-правового характеру, ця умова, вочевидь, є обов’язковою умовою 

трудового договору, отже і вона повинна бути обов’язково погодженою 

угодою його сторін при укладенні. 

Щодо правових можливостей сторін трудового договору при 

визначенні цієї умови, слід зазначити, що межі їх простору окреслюються 

також чинним законодавством, яке щодо цього питання побудовано за 

формулою: «покращувати можна – погіршувати ні». Тобто мова йде про те, 

що у цьому випадку безумовно діють як базові ст. ст. 9, 9-1 КЗпП України 

[137]. І тому сторони при визначенні умови трудового договору щодо оплати 

праці, безумовно, не можуть знизити рівень тих юридичних гарантій, які 

надаються працівникові державою. Вони можуть тільки їх збільшити, чим 

покращити положення працівника порівняно з чинним законодавством. Ці 

гарантії передбачаються Законом України Про оплату праці [233].  
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Зокрема мова йде про те, що сторони трудового договору, визначаючи 

розмір заробітної плати, повинні встановити його у відповідності до ст. 1 

Закону України Про оплату праці, в залежності від складності та умов 

виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів 

його праці та господарської діяльності підприємства [233, ст. 1]. При цьому, 

якщо праця некваліфікована і виконана працівником у відповідності до 

встановлених місячної або погодинної норм праці (обсягу робіт), оплата за 

неї не може буде нижче мінімальної заробітної плати [233, ст. 1]. 

Таким чином, розглянуті три обов’язкові умови трудового договору: 

місце роботи, трудова функція та оплата праці є умовами, в яких 

поєднуються публічні та приватні інтереси. Це дає підстави визнати, що 

регулювання цих умов на всі сто відсотків охоплюється публічно-приватною 

сферою трудового права. 

Що стосується подальших обов’язкових умов трудового договору, то 

думки з приводу них у авторів ще більше різняться. Так В. В. Жернаков, 

відносить до обов’язкових умов ще умову про початок роботи [90]. А В. І. 

Прокопенко, В. О. Процевський - момент початку виконання роботи [242, с. 

216], [248, с. 95]. По суті мова йде про одну й ту саму умову – умову, яка 

визначає коли працівник повинен стати до роботи. Ймовірно, у такий позиції 

є закладене раціональне зерно – але на той випадок, якщо саме фактичний 

допуск до роботи визнається юридичним фактом для виникнення трудових 

правовідносин. Тоді заперечувати істотне значення цієї умови для здійснення 

трудових відносин навряд чи можливо, адже дійсно, як відмічають В. В. 

Жернаков, В. О. Процевський саме з цього моменту фактично 

розпочинається реалізація громадянином права на працю [90], [248, с. 95]. 

Інакше кажучи, В. В. Жернаков, В. І. Прокопенко, В. О. Процевський 

відстоюють позицію реального трудового договору.  

З точки зору сучасного трудового законодавства – з цим навряд чи 

можна погодитись адже, по-перше, зараз чинне законодавство, не 

визначаючи переліку обов’язкових умов трудового договору, звісно, що не 
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встановлює і умову про початок роботи. По-друге, зміни до ст. 24 КЗпП 

України, відповідно до яких фактичний допуск до роботи виключено як 

юридичний факт для виникнення трудових правовідносин і залишено таким 

лише трудовий договір [228], також не надають підстав для згоди з такою 

думкою, бо законодавець однозначно виразив свою думку щодо визнання 

трудового договору договором консенсуальним.  

До речі, і у проекті ТК України у ч. 2 ст. 32 мова йде не про початок 

роботи, а про «час початку дії трудового договору» [241]. Ці поняття є 

різними і, очевидно, якщо перше стосується фактичного виконання роботи, 

то друге має на увазі дату, яку сторони погодилися вважати часом, коли 

трудовий договір почне діяти. Видається, що саме позиція щодо визнання 

часу початку дії трудового договору як його обов’язкової умови, як і позиція 

про визнання трудового договору консенсуальним, є більш справедливою, 

адже у будь-яких питаннях, тим більше, на мій погляд, таких важливих, як 

реалізація свого права на працю, спочатку треба домовлятися, щоб 

виключити будь-які спірні питання, а потім приступати до конкретних дій. 

Слід також зауважити, що навіть до внесення змін до ст. 24 КЗпП 

України [228], коли і трудовий договір, і фактичний допуск визнавалися 

підставами для виникнення трудових правовідносин, В. В. Жернаков, 

критикуючи позицію Пленуму Верховного Суду України, відображену у 

Постанові Про практику розгляду судами трудових спорів від 6.11.1992 р. 

№9 щодо положення про визнання рішення суду про поновлення на роботу 

виконаним з дня видачі власником або уповноваженим ним органом про це 

наказу, зазначав, що «судам, як й іншим суб’єктам правозастосування, слід 

мати на увазі, що трудове правовідношення починає діяти не з дня наказу, а з 

фактичного виконання працівником роботи, якої він був протиправно 

позбавлений, і на якій його поновили» [93, c. 133]. Він зазначав також, що 

слід розрізняти трудовий договір і трудове правовідношення, які є тісно 

пов’язаними, але різними явищами [93, c. 134]. 
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І навіть на той період, за тим законодавством, така різка думка 

науковця видається спірною. Думається, що його розуміння трудового 

правовідношення ототожнюється із визначенням роботи, бо В. В. Жернаков 

поновлення на роботі прирівнює до початку дії трудового правовідношення. 

Це простежується, зокрема, у тезі, що «у дії трудового правовідношення як 

обов’язку виконання роботи можуть мати місце перерви, зумовлені як 

організацією праці (перерви протягом дня, міжзмінні періоди відпочинку; 

вихідні, святкові і неробочі дні; щорічні оплачувані відпустки; відсторонення 

працівника і т.д.), так і іншими факторами – соціальними (вагітність і пологи, 

догляд за членами сім’ї і т.д.), виконання громадських обов’язків (за згодою 

працівника) і т.д.» [93, c. 133]. І прикметним є те, що, нарікаючи на 

змішування Пленумом Верховного Суду України понять трудового договору 

та трудового правовідношення, В. В. Жернаков сам припускається подібного. 

Справа в тому, що трудове правовідношення – це результат реалізації 

норми права – норми, яка передбачає право людини на працю і норми, яка 

визначає трудовий договір, який виступає юридичним фактом його 

виникнення за сучасним законодавством за загальним правилом.  Дійсно, 

чинний КЗпП України, на жаль, не містить розділу, назва якого б 

розмежували трудові правовідносини і трудовий договір, але говорити про 

плутанину цих понять Пленумом Верховного Суду України є оманою.  

П. 34 Постанови Пленуму Верховного Суду України веде мову про  

«поновлення на роботі», яке «вважається виконаним з дня видання 

власником або уповноваженим ним органом про це наказу» [234, п. 34]. 

Мови про те, що, як пише В. В. Жернаков з дня видання наказу починає діяти 

трудове правовідношення трудового договору [93, c. 133], не ведеться.  

Пленум Верховного Суду України, роз’ясняючи положення чинного 

законодавства про працю, не допускає плутанини – навпаки, узагальнивши 

чинні норми, він пояснює як їх правильно застосувати. Адже чинне 

законодавство, не закріплює прямо логічний ланцюг «юридичний факт – 

виникнення правовідносин». Більш того, воно навіть не встановлює, що 
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право на працю реалізується у трудових правовідносинах – мова йде про його 

реалізацію шляхом укладення трудового договору [137, ст. 2]. Тобто, воно 

веде мову саме про укладення трудового договору – а те, що із цього 

договору витікають трудові правовідносини, виводиться опосередковано із 

багатьох норм КЗпП України. Зокрема зі ст. ст. 1, 2, 3, 8, 23 тощо [137].  

Також, треба акцентувати увагу, що чинний, на момент написання 

наукової роботи В. В. Жернаковим [93, c. 133], КЗпП України фактичні дії 

пов’язував не з працівником – тобто не з початком виконання працівником 

роботи, а з роботодавцем – бо ст. 24 у ч. 4 встановлювала, до внесення до неї 

змін від 28.12.2014 р. [228]: «трудовий договір вважається укладеним і тоді, 

коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було 

допущено до роботи» [136]. До речі, це також означало і те, що фактичний 

допуск до роботи вважався законним укладенням трудового договору, на 

відміну від визнання його зараз, після внесення змін до КЗпП України від 

28.12.2014 р. [228, п. 2],  порушенням законодавства [137, ст. 235, ст. 265]. 

Така позиція законодавця є новою для трудового права, і, звісно, що 

результати практичного її застосування ще попереду. Однак, знов-таки, 

підкреслю, що саме укладення угоди, на мій погляд, повинно визнаватися 

юридичним фактом виникнення трудових правовідносин. А, отже, новели 

КЗпП України, вважаю є позитивним надбанням для трудового права 

України.  

Дійсно, слід визнати необхідним внесення умови про початок дії 

трудового договору до обов’язкових умов трудового договору. Те, що у 

чинному законодавстві не має застереження щодо обов’язкового визначення 

сторонами цієї умови - суттєва прогалина. Адже погодивши, принаймні, ті 

умови, які охоплюються законодавцем у визначенні трудового договору у ст. 

24 КЗпП України, і, які беруться за основу науковцями при визначенні його 

обов’язкових умов, відсутність домовленості сторін щодо початку дії 

трудового договору є зеленим світлом для потенційного трудового спору. 

Справа в тому, що сторони можуть мати різне уявлення про цей момент – і не 
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обговоривши його, не прийшовши до спільного варіанту, може скластися 

ситуація, коли працівник не вийде на роботу у той день, який має на увазі під 

початком дії трудового договору роботодавець. Отже, це дозволить 

роботодавцю застосувати міри дисциплінарного стягнення. Звісно, що потім 

вони можуть бути оскаржені  працівником – але стосунки між сторонами 

цього трудового договору будуть назавжди зіпсовані і це буде прямим 

шляхом до нових негараздів. Тому обов’язковість наявності цієї умови у 

трудовому договорі обґрунтовується здоровим глуздом та практикою і, певна 

річ, не може викликати заперечень. 

Правові можливості сторін щодо визначення цієї умови дуже широкі. 

Вони можуть домовитись про початок дії трудового договору негайно, а  

можуть відтермінувати цей момент. Як відмічає В. О. Процевський, у 

більшості випадків початок роботи настає відразу ж після укладення 

трудового договору, але сторони можуть домовитись і про пізніший час 

початку роботи, що може бути спричинено різними життєвими обставинами 

[248, с. 95]. Тобто орієнтиром у вирішенні цього питання є спільне бачення 

сторонами цього моменту – як сторони вирішать – так і повинно бути. Тому 

обмежень з боку держави у вирішенні цього питання правові можливості 

сторін трудового договору не мають. Отже, можна зробити висновок про те, 

що держава не вмішується у регулювання цієї умови, а отже воно 

відбувається методом договірним і відноситься до приватної сфери 

трудового права. 

Щодо наступної ймовірної обов’язкової умови трудового договору – 

його строку, вважаю, не все так однозначно. Адже при визначенні того, чи 

слід вважати таку умову обов’язковою, виходити слід, насамперед, із 

особливостей відносин, що регулюються нормами трудового права. Як 

відомо – трудовим правовідносинам притаманна стабільність. Апріорі – це 

відносини довготривалі, перебуваючи в яких працівнику не треба було б 

хвилюватися про те, а чи буде завтра можливість працювати, отже, заробити 

собі на життя. Тому ст. 23 КЗпП України, вочевидь, була сформульована 
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законодавцем із цих міркувань. Ч. 2 ст. 23 КЗпП України встановлює: 

«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» [137]. Отже, мова йде про 

те, що за загальним правилом для трудових відносин строк не 

встановлюється, і тільки тоді коли об’єктивно, фактично не можливо 

встановити безстрокові відносини, може укладатися строковий трудовий 

договір.  

Чи є визначення строку обов’язковим при укладенні трудового 

договору? Думається, що за загальним правилом ні. Загальне правило у 

трудовому праві – це трудові відносини, безстрокові, тому якщо сторони не 

погодять цю умову нічого страшного не відбудеться. Однак, якщо мова йде 

про виключення із загального правила – коли об’єктивно не можливо 

встановити безстрокові відносини – в силу тимчасовості, сезонності роботи, 

або ж інтересів працівника – тоді умова про строк стає обов’язковою і 

сторони мають її погодити. 

Отже, у питанні обов’язковості строку як умови трудового договору, 

привабливою видається конструкція проекту ТК України, який визначає, що 

обов’язковою умовою трудового договору умова про тривалість його строку, 

а також і підстави для укладення строкового трудового договору відповідно 

до цього Кодексу є у разі укладення трудового договору на визначений строк 

[241, п. 2 ч. 2 ст. 32]. 

Встановлюючи орієнтири у необхідності погодження цієї умови, 

держава далі не втручається у справу конкретики визначення тривалості 

такого строку. Тобто сторони самі погоджують тривалість строку трудового 

договору. Однак, варто зазначити, що у наслідки таких домовленостей 

держава втручатися буде, розмежовуючи напрями сфери державно-правового 

регулювання. Мається на увазі, що особливості правового регулювання 

працівників будуть містити тільки ті строкові трудові договори, які укладені 
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на: 1. строк до двох місяців: 2. для тимчасового заміщення працівника до 

чотирьох місяців [240]; 3. на виконання  сезонних робіт на строк одного 

сезону, але не більше шести місяців [239]. Трудові договори більшої 

тривалості таких особливостей мати не будуть, отже, праця працівників, що 

працюють на підставі таких договорів, буде регулюватися на загальних 

підставах – тобто так само як і працівників за безстроковими договорами, 

хіба що за єдиним винятком – можливості припинення такого трудового 

договору за ст. 39 КЗпП України [137, ст.39].   

 Такий стан речей дозволяє говорити про те, що воля сторін трудового 

договору стикається при визначенні такої умови трудового договору як його 

тривалість із волею держави, і це відбивається на правових можливостях 

сторін трудового договору. Вони мають доволі широкий простір для втілення 

своїх бажань щодо строку договору, але підстави для застосування 

строкового договору та наслідки його укладення повинні вміщуватися в 

межі, окреслені державою у правових нормах щодо цих питань. Вирішення 

цих питань за розсудом сторін не можливо, бо пов’язані вони із охороною 

інтересів працівника, отже, мова йде про державні гарантії, які, не можуть 

ігноруватися. 

На цьому у переліку обов’язкових умов трудового договору, що 

пропонуються науковцями, можна поставити крапку. Однак проект ТК 

України називає ще такі: умови оплати праці; режим праці та відпочинку, 

якщо він відрізняється від загальних правил, встановлених у даного 

роботодавця;  охорона праці [241, ст. 32, ч. 2, п. 2]. Чи дійсно ці умови 

заслуговують називатися обов’язковими? 

Думається, що так, заслуговують адже, як раніше було зазначено, 

визначення обов’язкових умов трудового договору у нашій інтерпретації 

відштовхується від того, що ці умови дозволяють вирізнити трудовий договір 

серед інших; вони вказують особливості, притаманні саме цьому договору. 

Однак вони фактично є похідними від трьох раніше названих – вони  їх 

деталізують та розкривають і характеризують державні гарантії у трудових 
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відносинах. І хоча трудове законодавство регламентує і умови праці, і 

охорону праці у трудових відносинах, диференціювання цих умов, 

акцентування уваги на їх обов’язковому дотриманні у трудових відносинах 

лише додатково укріпить охорону та захист прав сторін трудового договору. 

Отже, вони також є тими точками, які формують так зване тіло трудового 

договору. Тому і ці умови у перспективі мають реальні шанси на визнання їх 

обов’язковими. Хоча, щодо охорони праці як умови трудового договору, 

Головне науково-експертне управління Верховної Ради України висловилося 

негативно, зазначивши наступне: «вважаємо, що умова про охорону праці 

(частина 2 статті 32 проекту) є предметом спеціальної частини трудового 

законодавства, а не трудового договору» [49, Зауваження до Кн.2, п.1].  

З точки зору науки трудового права, видається, з огляду на очевидну 

первинність та вторинність обов’язкових умов трудового договору, які було 

розглянуто, можна запропонувати до вживання розподіл обов’язкових умов 

трудового договору на базисні (місце роботи, трудова функція, оплата праці) 

та похідні (умови оплати праці; режим праці та відпочинку, якщо він 

відрізняється від загальних правил, встановлених у даного роботодавця;  

охорона праці). 

Що стосується волі сторін при їх визначенні, то її простір також 

окреслюється державою. Тобто держава у цих питаннях встановлює 

юридичні гарантії дотримання прав працівника, які є запорукою 

забезпечення від порушення з боку роботодавця, і погіршувати питання 

регулювання умов та охорони праці, зокрема скасовувати чи відмовлятися 

від них, сторони не можуть. Відповідно до ст. 9 та 9-1 чинного КЗпП України 

вони можуть встановити наповнення цих умов або на рівні існуючого 

законодавства, або покращити їх у порівнянні з останнім. 

Отже, хочеться ще раз підкреслити, що визначення зазначених умов 

трудового договору має прямий вплив на правові можливості потенційних 

сторін трудового договору, отже, зумовлює, окреслює правові межі свободи 

волі цих сторін та визначає вектор потенційних домовленостей. 
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2.4 . Правові можливості сторін трудового договору при визначенні 

його додаткових умов  

 

Думки вчених щодо визначення самої категорії необхідних 

(обов’язкових) або основних умов трудового договору і його долі майже 

однакові. Щодо додаткових (факультативних) умов трудового договору такої 

одностайності думок вчених не існує.  

О. І. Процевський зазначає, що сторони трудового договору мають 

домовитися за основними умовами, що свідчить про укладення трудового 

договору, а додаткові – не торкаються змісту досягнутої угоди, а лише 

уточнюють, розвивають чи доповнюють основні умови [249; 254, с. 39 - 40; 

295, с. 112]. Подібної думки дотримуються К. М. Гусов, В. М. Толкунова: 

додаткові умови трудового договору вони трактують, виходячи з назви, як 

такі, які можуть бути, а можуть і не бути – без них трудовий договір все одно 

відбудеться, якщо оговорено необхідні умови [75, с. 188]. 

М. Г. Александров визначав додаткові умови трудового договору як 

такі, наявність яких є необов’язковою для існування договору [7, с. 237]. 

Погоджуючись з такою думкою М. Г. Александрова, В. О. Процевський 

відмічає, що «особливістю факультативних (необов’язкових) умов трудового 

договору є те, що вони можливі в межах трудового законодавства, тобто 

сторони можуть  домовлятися про будь-які, але з такою умовою, щоб вони не 

порушували і не погіршували права та інтереси працівника порівняно з 

чинним законодавством» [248, с. 97]. 

В. І. Прокопенко писав, що факультативні умови є додатковими і їх 

відсутність не свідчить про неповний зміст трудового договору. Але коли 

сторони побажали їх встановити і включили у договір, вони є обов’язковими 

за умови, що вони не суперечать законодавству і нормативним угодам [242, 

с. 218]. 

Н. І. Іщенко зазначає, що факультативні умови так називаються тому, 

що вони можуть бути, або ні. Додатковими вони називаються тому, що 
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законодавець залишає їх на розсуд сторін, надаючи останнім широкі права і 

можливості для їх вироблення [106, с. 31]. 

Від цих визначень суттєво відрізняється визначення А. М. Лушникова, 

М. В. Лушникової. Вони характеризують факультативні, або, як вони їх ще 

називають, «випадкові» умови трудового договору наступними ознаками: їх 

існування є не обов’язковим для трудового договору, але якщо одна зі сторін 

наполягає на їх включенні до трудового договору, то вони набувають 

характер суттєвих умов трудового договору [169, с. 612]. На мій погляд, у 

цьому визначенні вирішальну роль включення чи не включення у зміст 

трудового договору тієї чи іншої додаткової умови відіграє воля сторін. І це 

дуже важливо для долі угоди.  

Колектив львівських вчених – авторів підручника «Трудове право 

України: академічний курс» під ред. П. Д. Пилипенка також дотримується 

подібної думки. Вони зазначають, що «факультативні умови можуть і не 

включатися до змісту трудового договору, тобто його можна укласти і за 

відсутності таких умов. Однак, якщо у процесі переговорів при укладенні 

трудового договору сторони визнали за потрібне узгодити також і 

факультативні умови, то їх значимість для конкретного договору стає такою 

ж, як і обов’язкових умов. Недосягнення згоди сторонами за обов’язковими і 

додатковими умовами має одні і ті ж правові наслідки – договір не 

укладається» [225, с. 167]. 

Таким чином, якщо узагальнити існуючі визначення додаткових умов 

трудового договору, то усі наукові точки зору можна поділити умовно на три 

групи. Перша не надає особливого, важливого значення додатковим умовам. 

За нею погодження обов’язкових умов трудового договору тягне за собою 

його укладення і в тому разі, коли одна зі сторін має наміри погодити 

додаткові умови, а інша від цього відмовляється [75; 249; 254; 295]. Друга є 

достатньо нейтральною і вчені, які її дотримуються, відзначають, що 

додаткові умови можливі, однак, не вдаються у подробиці щодо наслідків 

коли сторони мають різне бачення на необхідність у договорі цих умов [7; 
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106; 242; 248]. Третя ж група поглядів може бути охарактеризована як така, 

що відзначає, передбачені трудовим законодавством можливості для 

внесення до трудового договору будь-яких умов, які не погіршують 

положення працівника у порівнянні з чинним законодавством, однак, якщо 

одна зі сторін наполягає на включенні такої умови до договору – вона 

набуває характеру істотної – тобто має бути погодженою [123; 126; 169; 325].  

Думається, що саме третя група поглядів є справедливою, адже вона 

відповідає сучасним реаліям, коли все у державі, а, отже, і праві повинно 

обертатися навколо людини, її прав і свобод таким чином, щоб у кожній 

нормі, у кожному механізмі її реалізації, було втілено конституційний 

припис «Людина є найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини 

та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави». Адже не 

тільки об’єктивно необхідні умови повинні визнаватися істотними для 

договору, необхідно враховувати навіть найменші нюанси інтересів людини, 

для того, щоб зробити максимально комфортним для неї виконання договору. 

Особливо це стосується трудового договору – в якому реалізується 

найцінніша природна здатність людини – здатність до праці.   

Загальне вчення про договір та його умови (вимоги), що сформувалося 

з часів римського приватного права, вказує, що: «будь-який договір 

складається з певних елементів, які в своїй сукупності створюють його 

структуру. Усі елементи договору римляни поділяли на дві групи: істотні 

(необхідні), без яких немає самого договору; другорядні (випадкові), без 

яких, договір може існувати, а з'являються вони в договорі лише за бажанням 

обох контрагентів договору» [206]. Це дозволяє зробити висновок, що без 

погодження умов, які для того чи іншого договору, зокрема і для трудового, є 

обов’язковими (необхідними, суттєвими) його укладення є неможливим, але 

це зовсім не означає, що погодження цих умов неминуче веде до укладення 

договору. Таке укладення є можливим тільки у разі, коли сторони, (або, 

принаймні, одна зі сторін) не наполягають на включення до договору будь-

яких додаткових умов.  Інакше взагалі губиться сенс додаткових умов.  
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Дійсно, додаткові (факультативні) умови, в принципі, не обов'язково 

передбачати в договорі, але їх наявність суттєво впливає на права та 

обов'язки сторін і на порядок їх виконання. Якщо хоча б одна зі сторін 

наполягає на включенні таких умов – то, напевно, для неї, вони є значущими, 

суттєвими і вона бачить цей договір як юридичний факт виникнення певних 

правовідносин, що визначить їх зміст, саме з такими умовами. А, отже, її 

воля спрямована на укладення договору з такими умовами. Якщо інша 

потенційна сторона договору не бажає включати до договору таку умову – 

вона для неї не є значущою, суттєвою – то її воля направлена на досягання 

іншого результату. А отже перетинання волі протилежних сторін у єдиній 

спільній точці не відбувається (за винятком випадку кола одна зі сторін 

припаде на пропозицію іншої і змінить своє бачення договору на його зміст). 

Договір, як відомо, є взаємною угодою двох або більше сторін. Отже, коли 

взаємності нема хоча б у деяких деталях - договір не може бути укладеним 

[123; 126].  

До речі, якщо припустити, що погодження обов’язкових умов веде до 

укладення договору, то цікаво, які правові наслідки б мала така ситуація, 

коли потенційні сторони трудового договору дійшли би згоди по усім 

обов’язковим умовам, а у якості додаткової умови трудового договору 

виступала умова про забезпечення працівника якимись соціально-

побутовими пільгами, наприклад житлом, і працівник наполягав би саме на 

цій умові, а роботодавець не міг її забезпечити і тому відмовлявся її 

включити в зміст трудового договору. Ця умова для працівника мала б 

велике значення.. І, можливо навіть саме ця умова для нього була б 

вирішальною – бо йому не було б де жити і без наявності цієї умови у 

договорі він би не хотів, не міг працювати у цього роботодавця. Але, якщо 

визнати, що погодження обов’язкових умов веде до укладення трудового 

договору, не дивлячись на додаткові, – то йому б довелося працювати 

всупереч своїй волі. Але у такому разі мова б йшла про порушення ст. 43 

Конституції України, про примусову працю, що є неприпустимим.  
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Отже, договір може бути укладено тільки у тому разі, коли його 

потенційні сторони дійшли згоди по всім умовам – навіть тим, які 

законодавство не відносить до обов’язкових, - коли волевиявлення сторін 

співпало у  єдиній спільній точці за всіма умовами майбутнього договору. 

Тобто мова йде про те, що додаткові (факультативні) умови - це будь-

які умови, які сторони вважають за потрібне визначити у трудовому договорі. 

Отже, додаткові (факультативні) умови – це умови, існування яких є не 

обов’язковим для трудового договору, але якщо одна зі сторін наполягає на 

їх включенні до трудового договору, то вони набувають характер суттєвих 

умов трудового договору, які повинні бути погодженим сторонами. У 

протилежному випадку укладення трудового договору не відбувається. 

До факультативних умов трудового договору відносяться усі інші 

умови, які не охоплюються поняттям обов’язкових умов. Це можуть бути: 

випробування при прийнятті на роботу; строк дії трудового договору; умова 

про суміщення професій (посад); про надання дитині працівника 

позачергового місця в дитячому дошкільному закладі; про надання 

житлового службового приміщення; додаткова регламентація порядку 

виконання робіт; виділення земельної ділянки під забудову; обмеження 

виїздів у службові відрядження, робіт в певні зміни; надання можливості 

навчатися в інституті на вечірньому відділенні; підвищення кваліфікації; 

умова про нерозголошення комерційної таємниці тощо [106, с. 31]. Усе 

перелічити важко – адже все залежить від фантазії сторін та їх бажання. Тому 

розглянемо деякі, скажімо, найбільш поширені умови. 

 Насамперед, виходячи із чинного КЗпП України, це може бути 

випробування при прийнятті на роботу [137, ст. 26]. Адже ст. 26 чинного 

КЗпП України прямо зазначає «при укладенні трудового договору може бути 

обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності 

працівника роботі, яка йому доручається» [137, ст. 26]. Такий досить 

лаконічний припис законодавця поєднав у собі, по суті, і мету випробування, 

і ключовий елемент порядку його встановлення. У даному випадку таке 
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поєднання є цілком виправданим адже мета випробування – перевірка 

відповідності працівника роботі, яка йому доручається – поєднує у собі 

інтереси обох потенційних сторін трудового договору, а саме: роботодавця - 

перевірити відповідність працівника певній роботі, працівника – визначити 

відповідність роботи, що пропонується, своїм потребам та інтересам [123, с. 

31], [126, с. 153 - 154]. У такому разі логічно, що і порядок встановлення 

такої умови трудового договору, за допомогою якої і можна буде досягти 

реалізації своїх інтересів, також має відображувати волевиявлення обох цих 

сторін . 

Отже, і мета випробування, і порядок його встановлення не тільки  

наочно акцентують увагу на точці перетинання інтересів потенційних сторін 

трудового договору, але й, що є не менш важливим, -  дозволяють 

реалізувати ці інтереси і, взагалі, досягнути мети укладення трудового 

договору. Адже, як справедливо зазначила Н. О. Мельничук, за формою 

випробування є, встановленим на нормативній основі, процесом взаємодії 

сторін, а за змістом – з однієї сторони, перевіркою відповідності працівника 

певній роботі, а з іншої – встановленням відповідності пропонованої роботи 

потребам та інтересам працівника [185, с. 1]. 

Разом з тим, перетинання інтересів у єдиній точці породжує 

виникнення суттєвої проблеми, обумовленої об’єктивними філософськими 

закономірностями та суб’єктною приналежністю цих інтересів. Потенційні 

сторони трудового договору формально протистоять одна одній, кожна 

сторона реалізує свій інтерес, який, тим не менш, тісно пов'язаний з 

інтересом протилежної сторони і, як це не дивно, може реалізуватися тільки 

за рахунок реалізації інтересу іншої. Тобто випробування, як умова 

трудового договору, дозволяє перетнутися і реалізуватися інтересам сторін 

майбутнього трудового договору. Разом з тим, на жаль, його природа, 

обумовлена вказаними протилежностями, породжує при встановленні цієї 

умови у трудовому договорі спірні питання. Мова йде про можливість чи 

неможливість встановлення у трудовому договорі випробування і взагалі про 
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можливість укладення трудового договору у такій ситуації, коли одна 

сторона – роботодавець – наполягає на включенні такої умови до трудового 

договору, а інша – працівник – не погоджується на це. Це питання, яке 

вимагає серйозної уваги адже воно тісно переплітається із проблемами волі 

та її свободи потенційних сторін трудового договору 

Загальновідомо з теорії трудового права, що випробування відноситься 

до додаткових умов трудового договору.  Про це свідчить і ст. 21 КЗпП, яка 

дає легальне визначення трудового договору, а, отже, і охоплює коло 

обов’язкових умов трудового договору; і вище процитована ст. 26 КЗпП 

України, яка встановлює, що випробування може бути обумовлене при 

укладенні трудового договору угодою сторін, що, в свою чергу, свідчить про 

те, що трудовий договір може бути укладено і що він може існувати без цієї 

умови. Але ст. 26 КЗпП свідчить і про те, що встановити випробування 

можна тільки коли обидві потенційні сторони трудового договору згодні 

внести його в якості умови трудового договору. Тобто коли воля однієї 

сторони майбутнього трудового договору – працівника перетнулася з волею 

іншої сторони трудового договору – роботодавця в єдиній точці – саме щодо 

умови про встановлення у трудовому договорі випробування, що об’єднала 

волі та інтереси потенційних сторін щодо включення такої умови в договір. 

Якщо ж погляди сторін на це питання не збігаються і жодна зі сторін не йде 

на компроміс та не припадає до думки іншої – то волевиявлення сторін 

спрямовується у різні напрями, які ніколи не перетнуться – бо сторони мають 

різне бачення одного питання. А це означає, що у такому разі точки 

перетинання волі сторін не існує, а отже ніякої угоди на включення 

випробування у якості умови трудового договору не може існувати. Отже, 

відповідно до ст. 26 КЗпП, випробування не може бути встановлене. Та чи 

може бути укладено трудовий договір у такому випадку?  

О. І. Процевський вважає, що оскільки випробування відноситься до 

додаткових умов трудового договору, то «незгода працівника з цією 

пропозицією не зачіпає змісту досягнутої угоди щодо обов'язкових умов і не 
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впливає на реалізацію працівником можливості своєю працею заробляти собі 

на життя». І далі: «незгода працівника з пропозицією роботодавця про 

включення додаткової умови про випробування у зміст трудового договору 

не може служити підставою відмови у прийнятті на роботу» [249; 254, с. 39 - 

40].  

Дозволю собі не погодитися з точкою зору поважного науковця, 

дотримуючись вже раніше зазначеної позиції, що воля сторін для того, щоб 

укласти між ними договір, має бути погоджена за всіма умовами. Сторони 

повинні мати одне спільне бачення щодо змісту трудового договору – усіх 

умов, які в ньому містяться і які до нього не включені. Договір повинен 

об’єднати волі сторін щодо однакової кількості умов та однакового їх 

наповнення. Тільки у цьому випадку виникне угода як передумова договору і 

сам договір.  

Схематично це можна представити наступним чином. Зміст трудового 

договору представляє собою інтегральну єдність всіх умов (як обов’язкових 

так і додаткових) і уявлення потенційних сторін про потенційний зміст 

трудового договору повинно збігатися щодо обсягу його умов. Тому, якщо у 

якоїсь зі сторін бачення змісту ширше чи вужче ніж у іншої – то угоди не 

виникає – і договір не може бути укладеним. Тому що такий договір 

неодмінно тягне за собою вади щодо свободи волі однієї сторони. 

Угода, як ключовий момент виникнення договору, представляє собою 

повне співпадіння волі та волевиявлення сторін. Це ідеальна модель 

існування свобідних воль сторін. Часткове співпадіння – тобто співпадіння 

щодо неоднакової кількості умов договору, не може привести до угоди, а, 

отже, і до укладення договору. Адже якщо визнати що виникнення договору 

у такому випадку є можливим – то слід визнати, що сторони юридично 

нерівні, що одна сторона може диктувати умови іншій, на що остання 

повинна погоджуватись. А якщо мова йде про нерівність, обов’язок, диктат – 

то свобода волі другої сторони договору перекреслюється. Таким чином, ми 

не можемо вести мову про реалізацію права на працю у законному 
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юридичному просторі, побудованому на конституційному принципі свободи 

праці.   

Тому, якщо роботодавець наполягає на включенні до змісту трудового 

договору умови про випробування, а працівник від неї відмовляється – 

бачення щодо змісту договору у цих потенційних сторін не співпадає, отже, 

співпадіння волі цих сторін не має. Тому і трудовий договір виникнути не 

може. Однак, до речі, необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу тут не 

буде. Означене питання є також важливим у контексті нашого дослідження, 

адже заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу є не тільки 

важливою юридичною гарантією дотримання прав сторін трудового 

договору, яка є запорукою проявлення свобідної волі, але й принципом 

взаємин між потенційними працівником та роботодавцем, на якому ця воля 

ґрунтується. 

Конституція України,  у ст. 43 встановила: кожен має право на працю, 

що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 

обирає або на яку вільно погоджується. Таким чином, Основний закон нашої 

держави визначення основоположного права людини - права на працю - 

побудував на принципі свободи праці. При цьому юридичною гарантією 

реалізації цього принципу є заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на 

роботу. 

Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу не нова проблема для 

трудового права і не е результатом переходу економіки України на ринкові 

відносини. Норми про заборону необґрунтованої відмови в прийнятті на 

роботу містились ще у ч. 1 ст. 9 Основ законодавства СРСР і союзних 

республік про працю [209], відобразились в ч. 1 ст. 22 КЗпП УРСР і 

залишаються у ч. 1 ст. 22 чинного КЗпП України.  

Отже, ч. 1 ст. 22 КЗпП України встановила: «Забороняється 

необґрунтована відмова у прийнятті на роботу». Таким чином, відповідно до 

назви цієї статті «Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового 
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договору», ч. 1 ст. 22 КЗпП встановила юридичний засіб забезпечення 

реалізації права на працю. 

Законодавство не містить визначень ані обґрунтованої, ані 

необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу.  Тому науковці пропонують 

свої визначення. Так, О. І. Процевський, вважає, що: «обґрунтованою відмова 

у прийнятті на роботу вважається лише тоді, коли професійні і ділові якості 

працівника або стан його здоров'я не відповідають вимогам роботи, на яку 

працівник претендує. Наприклад, не може працювати лікарем особа, яка не 

має професійної освіти. Забороняється укладення трудового договору з 

громадянином, якому за медичним висновком робота протипоказана. 

Обґрунтованою буде відмова в укладенні трудового договору з працівником, 

який відмовляється від включення умови про нерозголошення таємниці, 

якщо виконання трудових обов'язків має безпосередній доступ до інформації, 

захищеної законом, тощо» [254, с. 40]. Ю. Дмитренко відзначає, що 

«Роботодавець може відмовити в прийнятті на роботу лише у таких 

випадках: відсутність вакантних місць; недостатність або відсутність 

належної кваліфікації у працівника, який поступає на роботу; обмеження, 

встановлені законодавством щодо прийому на роботу (вік, важкі та шкідливі 

умови праці (неповнолітні, жінки), заборона в судовому порядку обіймати 

певні посади, робота близьких родичів (крім педагогічної, медичної 

діяльності тощо), стан здоров’я тощо); обмеження за медичними 

показниками (коли за станом здоров’я працівник не може виконувати певну 

роботу). У всіх інших випадках відмова вважатиметься порушенням 

законодавства» [84].  

Цілком погоджуюсь із зазначеними думками і на їх підставі, вважаю, 

можна дати наступне визначення необґрунтованої відмови у прийнятті на 

роботу: це відмова, яка ґрунтується не на об’єктивних критеріях, визначених 

у законодавстві. Тобто це відмова, яка будується на суб’єктивних поглядах 

конкретного роботодавця, отже, порушує законні права працівника.  
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 Ю. Дмитренко вважає, що «Гарантії для працівників містяться і у 

змісті поняття «обґрунтована відмова» в прийнятті на роботу» [84]. Не можу 

погодитися з цією думкою, адже як відомо термін «гарантія» походить від 

французького «garantie» і  відповідно до словника В. Даля означає поруку, 

поручительство, заставу, відповідь (з відповіддю), завірення, засвідчення 

[77]. Інакше кажучи, гарантія означає умову, яка забезпечує що-небудь. Так-

от, обґрунтовану відмову можна вважати швидше умовою, яка забезпечує 

право не працівника, а роботодавця. Адже обґрунтування базується на 

визнаних законодавством критеріях невідповідності певних якостей 

працівника щодо конкретної роботи. Отже, відсутність саме тих якостей, які 

передбачає законодавство для можливості отримання роботи є запорукою 

обґрунтування виконання роботодавцем юридичних норм. Що стосується 

працівника – то для нього юридичною гарантією при укладенні трудового 

договору, як це, до речі, і встановлено у ч. 1 ст. 22 КЗпП України [137], є 

саме заборона необґрунтованої відмови. Адже вона означає умову 

забезпечення реалізації права на працю, що встановлена законодавством. 

Звичайно, поняття «обґрунтована» і «необґрунтована» відмова є 

взаємопов’язаними, але їх призначення як юридичних гарантій різниться у 

тому, що перша створена для забезпечення реалізації права роботодавця на 

підбір належного працівника, а остання має своєю метою забезпечити умови 

для можливості дістати роботу працівнику. Це дві сторони однієї медалі, що 

дозволяють дотримувати баланс інтересів сторін трудового договору [124, с. 

171], [125, с. 46].  

Необхідність надання обґрунтованої відмови у прийнятті на роботу 

відповідає сучасному напряму розвитку права взагалі і трудового права 

зокрема. Вона дозволяє роботодавцю відстояти свої інтереси і не порушити 

при цьому права працівників, реалізувати право вибору кращих працівників, 

а, отже, і досягти, завдяки їх якісній роботі, мети, заради якої він створив 

підприємство, установу чи організацію – отримати прибуток. (До речі, ст. 44 

Господарського кодексу України у якості принципів підприємницької 
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діяльності вказує вільний найом підприємцем працівників [69). Для 

працівника це означає, що отримати роботу він може за умови відповідності 

його ділових та професійних якостей вимогам, які встановлені 

законодавством. І перевірка цих якостей відбувається шляхом реалізації 

умови трудового договору про випробування. При чому, варто погодитись із 

думкою В. В. Жернакова, що випробування може вводиться незалежно від 

кваліфікації та досвіду працівника, який приймається на роботу [90]. 

Наполягаючи на включенні до змісту трудового договору умови про 

випробування, роботодавець реалізує своє законне право на вільний найом 

працівника та на підбір такого працівника, який за своїми професійними 

якостями зможе виконувати цю роботу. Встановлення цієї відповідності у 

сучасний період розвитку науки і техніки, застосування різних форм 

організації праці, у більшому ступеню, є можливим тільки після практичної 

перевірки професійних і ділових якостей працівника. Адже запис у трудовій 

книжці, наявність спеціальних свідоцтв, документів про освіту хоча і 

підтверджують певний рівень професійності працівника, але вони не дають 

гарантії, що працівник зможе виконувати роботу на певному обладнанні, у 

певних умовах. Тому залишається лише один вірний спосіб перевірки, 

встановлений законодавцем – випробування працівника. І якщо працівник на 

це не погоджується – відмова йому в укладенні трудового договору є 

обґрунтованою, адже ґрунтується вона на об’єктивних критеріях, визначених 

у законодавстві і не порушує законні права працівника. Обґрунтуванням є 

відмова від випробування, яке передбачене для перевірки професійних та 

ділових якостей працівника. 

Існування обґрунтованої і необґрунтованої відмов є свого роду 

системою стримування і противаг на етапі відносин, що передують 

укладенню трудового договору [124, с. 171]. Адже вона не тільки дозволяє 

реалізувати свої права, але й одночасно не дозволяє обмежити права 

потенційних сторін трудового договору. 
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Щодо проблем свободи волі сторін потенційного трудового договору 

при встановленні випробування, варто також відмітити, що, зважаючи на те, 

що чинним законодавством, хоча й встановлена обов’язкова письмова форма 

трудового договору [137, ст. 24], однак, на практиці, переважно укладається 

усний договір, тому законодавець і встановлює правило, що умова про 

випробування має бути зазначена у наказі (розпорядженні) про прийняття на 

роботу [137, ст. 26]. Таким чином, наказ (розпорядження) про прийняття на 

роботу виступають письмовою формою підтвердження угоди сторін про 

випробування. Отже, цілком справедливо, як відзначає В. В. Жернаков, що 

якщо у наказі (розпорядженні) умова про випробування не зазначена, то 

вважається, що працівник прийнятий на роботу без випробування [90].  

Знов-таки, варто згадати про ст. 9 чинного КЗпП України, відповідно 

до якої не можна навіть за згодою працівника, погіршити його положення у 

порівнянні з чинним законодавством і змінити приписи норм трудового 

законодавства. А саме: у період випробування на працівників повністю 

поширюється законодавство про працю. Випробування не встановлюється 

при прийнятті на роботу: неповнолітніх; молодих робітників після закінчення 

професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після 

закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової 

чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу 

відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи в іншу місцевість; 

у порядку переведення на роботу на інше підприємство; в інших випадках, 

якщо це передбачено законодавством (наприклад, сезонним та тимчасовим 

працівникам) [137, ч. 2, ч. 3 ст. 26]. 

Щодо визначення строку випробування, чинний КЗпП України не 

містить прямого припису ким він визначається. В. В. Жернаков вважає, що 

«хоча умова про випробування встановлюється угодою сторін трудового 

договору, його тривалість визначається роботодавцем у межах максимальних 

строків, визначених законом» [90]. На мій погляд ця позиція спірна – адже, 

видається, строк випробування, охоплюється розумінням поняття «умова про 



 239 

випробування», яка встановлюється за ст. 26 КЗпП України угодою сторін. 

Якщо працівник погоджується на цю умову, то, вочевидь, він проявляє свою 

волю і щодо строку, скільки ця умова буде діяти – тому що її наслідки для 

працівника будуть важливими, бо стосуватимуться вони наявності та 

стабільності реалізації його основного соціально-економічного права – права 

на працю, що також буде означати чи матиме працівник засоби для існування 

чи необхідно буде шукати щось інше. Тому, строк, вважаю, також входить у 

предмет домовленості сторін трудового договору щодо умови про 

встановлення випробування при прийнятті на роботу і, якщо інше не 

встановлено законодавством України, він не може перевищувати трьох 

місяців, а за погодженням з виборним органом первинної профспілкової 

організації - шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу 

робітників не може перевищувати одного місяця [137, ст. 26].  

Строк випробування обчислюється, починаючи з першого дня роботи. 

Його може бути продовжено на кількість днів, протягом яких працівник був 

відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших 

поважних причин [137, ст. 26]. І ось тут – вже, варто погодитись із В. В. 

Жернаковим, згода працівника на продовження випробування не потрібна. 

Оскільки мова йде про перевірку професійних і ділових якостей працівника, 

вирішувати чи вдалося це зробити – чи вистачило на це часу, у випадку коли 

працівник був відсутнім за поважними причинами, має роботодавець – адже 

саме він перевіряє чи зможе працівник виконати роботу на підприємстві, яке 

він очолює. Продовження випробування внаслідок поважної причини є 

правом роботодавця, а не його обов'язком. Рішення про продовження 

випробування оформляється наказом роботодавця, з яким працівник має 

ознайомитися у письмовій формі [90]. 

У проекті ТК України порядок встановлення умови про випробування 

відрізняється від закріпленого КЗпП України. У ст. 38 проекту зазначено, що 

«з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, 

при прийнятті на роботу допускається погодження роботодавцем і 
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працівником умови про випробування. Така умова вважається погодженою, 

якщо домовленість про неї зафіксована в трудовому договорі» [241, ст. 38]. 

Навряд чи таку конструкцію можна вважати вдалою, адже що слід розуміти 

під «погодженням» незрозуміло, а отже є потенційним шляхом до можливих 

порушень прав працівника. При тому, що зміст трудового договору є 

предметом угоди його сторін, як ще повинно відбуватися погодження щодо 

випробування незрозуміло. По крайній мірі, тут має місце словесне 

перевантаження чи-то плутанина. Тому така зміна щодо порядку 

встановлення випробування не угодою, а за погодженням, є неприйнятною. А 

отже, у майбутньому Трудовому кодексі умова випробування повинна 

встановлюватися саме угодою сторін. 

Також, слід відмітити, що ч. 3 ст. 32 проекту ТК України, називаючи 

додаткові умови трудового договору, відносить до них, зокрема, 

випробування, а в абз. 2 вказує на те, що «додаткові умови трудового 

договору можуть бути включені до нього після укладення». І хоча ст. 38 

проекту ТК України має назву «Умова трудового договору про випробування 

під час прийняття на роботу» [241], прямої заборони щодо внесення цієї 

умови після укладення трудового договору у проекті не існує. Тобто, це 

означає, що умову про випробування можна вносити до вже укладеного 

трудового договору. Але тоді випробування взагалі втрачає свій сенс – бо 

його метою є встановлення відповідності працівника виконуваній роботі, що 

потрібно перевірити, але ж якщо договір було укладено без цієї умови – то, 

виходить, працівник влаштовував роботодавця.  

Також виникає ще одне питання: якщо таку умову ініційовано після 

укладення трудового договору, то які юридичні наслідки відмови працівника 

від проходження випробування? Вочевидь, питання риторичне. Тому, 

вважаю, що така норма, якщо вона буде прийнята буде створювати простір 

для порушень прав працівників.  

Думається, у даному питанні слід погодитись із С. Черноус, що умову 

про випробування слід погоджувати лише в процесі укладення трудового 
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договору (точніше в процесі погодження його умов), в іншому випадку, якщо 

дозволити встановлювати таку умову після укладення трудового договору, це 

призведе до зниження рівня гарантій сторін трудового договору [342].  

Тому, пропоную внести до майбутнього Трудового кодексу України 

норму у такій редакції: «Додаткові умови трудового договору, за винятком 

випробування, можуть бути включені до нього після укладення». Зокрема 

викласти у такій редакції абз. 2 ч. 3 ст. 32 проекту ТК України. 

Також пропоную змінити і редакцію ст. 38 проекту ТК України, а у 

майбутньому Трудовому кодексі передбачити норму щодо випробування 

наступним чином:  

«Стаття_ Випробування при прийнятті на роботу: 

При укладенні трудового договору може бути обумовлено угодою 

сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка 

йому доручається. Умова про випробування має міститися у трудовому 

договорі і не може бути внесеною до нього після його укладення.  

У період випробування на працівників поширюється трудове 

законодавство та акти соціального діалогу».  

До додаткових умов трудового договору відносять також умову, яка, як 

відзначає В. С. Дергачов, ще не знайшла свого масового поширення в Україні 

[80], однак, широко застосовується за кордоном  і називається «пакт про 

неконкуренцію». Як зазначає І. Я. Кисельов, він використовується у багатьох 

зарубіжних країнах як один із засобів зберігання комерційної таємниці 

організації [116, с. 103 - 104]. 

Не дивлячись на те, що так званий «пакт про неконкуренцію» для 

України явище нове і нерозповсюджене, очевидність необхідності його 

використання, а, отже,  і правового врегулювання, не викликає сумніву. 

Варто погодитись із О. В. Черкасовим, що, у світлі безперервного розвитку 

економіки і суспільних відносин, в процесі праці використовується 

інтелектуальна власність. В умовах жорсткої конкуренції важливим аспектом 

забезпечення прибутковості та конкурентоспроможності кожного 
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підприємства є необхідність належної охорони і захисту інтелектуальної 

власності [341, с. 114].  

Звісно, варто погодитися із В. С. Дергачовим [80], О. М. Рим [267, с. 1], 

Г. Сляднєвою [292], О. В. Черкасовим [341], що відсутність фактичного 

спеціального правового регулювання конкуренції нормами трудового права 

об’єктивно зумовлює і необхідність здійснення наукових досліджень, з 

метою встановлення ефективних правових механізмів запобігання 

конкуренції у трудових правовідносинах, а також вироблення рекомендацій 

щодо внесення до чинного трудового законодавства відповідних правових 

норм. Саме це обумовлює інтерес до цієї умови. Однак, варто наголосити, що  

у межах цієї роботи нас цікавить не стільки нюанси самої умови, скільки 

проблеми свободи волі сторін трудового договору, які трансформуються в 

правові можливості сторін щодо встановлення цієї умови та наслідків цього. 

Насамперед, слід зазначити про особливість цієї можливої умови 

трудового договору, яка полягає в тому, що це ледь не єдиний випадок, коли 

незахищеним і вразливим є саме роботодавець, а не працівник. У цьому 

випадку ролі сторін трудового договору кардинально змінюються і більш 

сильною, з точки зору можливостей впливу, стороною виступає працівник, і 

навпаки – слабшою, вразливою – роботодавець.  

Роботодавець, в першу чергу, потребує захисту законодавства у цьому 

випадку. Однак, правильним буде відзначити, що і права та законні інтереси 

працівника потребують охорони та захисту з метою недопущення утисків, 

неправомірних дій з боку роботодавця, який, захищаючи власні інтереси, 

може незаконно обмежити простір реалізації права на працю працівника. 

Таким чином, трудове законодавство у цьому випадку повинно містити 

жорсткі правила, які не дозволять охороні прав і інтересів однієї сторони 

трансформуватися у порушення прав та інтересів іншої сторони трудового 

договору.  

 І. Я. Кисельов, аналізуючи зарубіжний досвід, зазначає, що «пакт про 

неконкуренцію» зв’язує працівника певними обов’язками по відношенню до 
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роботодавця не тільки під час дії трудового договору, але й після його 

припинення, при чому ці обов’язки ширше ніж розголошення комерційної 

таємниці. Вони включають заборону протягом деякого часу після звільнення 

(у різних країнах від 1 року до 5 років) найматися на аналогічне 

підприємство, створювати аналогічне підприємство, мати ділові відносини з 

клієнтами минулого роботодавця і розголошувати інформацію, яка 

стосується минулої роботи [116, с. 104]. Тобто мова йде про необхідне 

законодавче обмеження свободи волі працівника, який мав доступ до певної 

таємниці, що захищається законом, як важливого елементу механізму 

охорони та захисту інтересів роботодавця. І проявляється це у обмеженні 

простору реалізації права на працю у тих напрямах, які перетинаються із 

минулою трудовою діяльністю працівника, де він може застосувати 

інформацію, яка складає у минулого роботодавця таємницю, яка захищається 

законом.  

 О. С. Лєгашова, О. Р. Муксинов, характеризуючи цей, так званий, 

«пакт про неконкуренцію» на досвіді Великої Британії, застосовують щодо 

визначення його наповнення термін «обмовка», і пишуть, що у англійському 

праві існують чотири наступні обмовки про не конкуренцію:  

1) Обов’язок про відмову від залучення (non-solicitation). Дане 

зобов’язання забороняє колишньому працівнику залучати до співробітництва 

клієнтів та інших працівників свого роботодавця [161, с. 52]. 

2) Обов’язок про невзаємодію (non-dealing covenants). Дане обмеження 

передбачає заборону колишньому працівнику взаємодіяти з клієнтами / 

контрагентами компанії попереднього роботодавця щодо питань, пов’язаних 

із попередньою роботою [161, с. 52 - 53].  

3) Обов’язок про неконкуренцію (non-competition covenant), який 

полягає у забороні колишньому працівнику будь-яким чином займатися 

конкуруючою діяльністю, у тому числі створювати компанію – прямого 

конкурента минулого роботодавця [161, с. 52, с. 56]. 
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4) Відсторонення від роботи зі збереженням заробітної плати (garden 

leave), так звана «відпустка у саду», яку автори називають особливим типом 

обмежувальних умов. Полягає вона у тому, що час після направлення 

повідомлення про звільнення, працівник за вимогою роботодавця повинен 

провести у оплачуваній відпустці замість здійснення його звичної діяльності 

і не працювати у цей час на конкурента. Метою такого відсторонення є 

видалення працівника з даного сегменту ринку для того, щоб інформація, 

якою він володіє, застаріла [161, с. 52, с. 59]. До речі, саме ця обмовка була 

використана у Росії, як міра захисту щодо колишнього генерального 

директора і президента «СТС-Медіа» Олександра Роднянського. За право 

працювати у конкуруючих компаніях продюсер відмовився від третини акцій 

«СТС-Медіа» та опціонів, що йому належать, тобто мінімум від 45 мільйонів 

доларів  [1]. 

«Пакт про неконкуренцію», як свідчить зарубіжний досвід, обов’язково 

оформлюється у письмовій формі і складає або частину звичайного 

трудового договору або укладається спеціально при прийнятті на роботу або 

при його розірванні. Роботодавець нерідко зобов’язується виплачувати 

працівникам певну грошову суму у вигляді компенсації за тимчасове 

обмеження можливості вільно розпоряджатися здатністю до праці [116]. 

За порушення «пакту про не конкуренцію» працівник, а інколи і 

роботодавець, відповідають шляхом відшкодування шкоди; також можлива 

судова заборона працівнику протягом певного часу укладати трудовий 

договір [116, с. 103 - 104].  

Як відзначають О. М. Рим [267, с. 1], [268, с. 251] Г. Сляднєва [292], 

українське вітчизняне трудове законодавство дотепер не містить спеціальних 

норм, які б визначали правила взаємовідносин працівників і роботодавців у 

сфері конкурентної діяльності. Думається, це є його суттєвою прогалиною, 

яка свідчить про відсутність захисту, важливої для роботодавця, інформації, 

а, отже про вразливість його прав і законних інтересів. Можна знайти лише 

деякі елементи правил взаємовідносин працівників і роботодавців у сфері 
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конкурентної діяльності у загальних нормах, які навіть не оперують таким 

поняттям як «конкуренція», – і стосуються вони тільки зобов’язань щодо 

нерозголошення інформації, що є комерційною та державною таємницями. 

 Виходячи із цих обставин, сьогодні встановити якою повинна бути 

ідеальна модель реалізації свободи волі сторін трудового договору щодо 

конкуренції та визначити всі проблеми, які при цьому виникають, завдання 

важке. Можна говорити про це лише гіпотетично. Однак, констатувати, що 

такі проблеми існують і потребують вирішення можна стовідсотково. 

Як відмічає В. С. Дергачов у сфері охорони комерційної таємниці в 

трудових відносинах існує низка проблем належної нормативно-правової 

регламентації механізмів доступу до комерційної інформації, відсутність 

гарантій захисту, невизначеність шляхів і засобів реалізації права на доступ 

до такої інформації, відсутність чіткого механізму відповідальності за 

правопорушення у сфері захисту комерційної таємниці [79, с. 8, 11].  

Думається, що однією з проблем свободи волі сторін трудового 

договору є, насамперед, взагалі можливість встановлення такої умови, як 

обов’язок працівника щодо збереження комерційної таємниці.  

Взагалі-то, питання комерційної таємниці – це, у переважній більшості, 

питання цивільного, господарського права – адже регулюються вони ЦК 

України [338, ст. ст. 420, 505 - 508], Господарським кодексом України [69, ст. 

162], якими встановлюються питання правового регулювання визначення 

комерційної таємниці як об’єкта інтелектуальної власності, власне, право на 

захист від незаконного використання цієї інформації, поняття комерційної 

таємниці тощо. У трудовому праві питання щодо комерційної таємниці 

виникають лише у контексті виконання працівником своїх трудових 

обов’язків та наслідків невиконання чи неналежного невиконання цих 

обов’язків. Все інше – трудового права не стосується, бо знаходиться за його 

межами. Тому ставити питання про врегулювання захисту комерційної 

таємниці у трудовому законодавстві,  потрібно саме з цих позицій. 
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Укладаючи трудовий договір, визначивши обов’язкові його умови,  

особливо трудову функцію працівника, роботодавець має повідомити  

працівника про те, що його робота буде пов’язана із комерційною 

таємницею. Саме ця специфіка трудової функції і буде визначати 

необхідність внесення у якості додаткової умови трудового договору 

заборону розголошення комерційної таємниці. При чому свобода волі 

роботодавця щодо цієї умови, очевидно, проявлятиметься у пропонуванні її 

встановлення. І якщо працівник погодиться та виявить свою волю, 

погодившись на таку умову, при однаковому баченні інших умов сторонами, 

укладення договору відбудеться. Якщо ж працівник відмовиться – то 

трудового договору укладено не буде. 

При чому, варто відзначити, строк такого обов’язку працівника не 

розголошувати інформацію, що є комерційною таємницею, очевидно, що 

повинен визначатися сторонами трудового договору: логічно, що він повинен  

співпадати із тим часом, протягом якого така інформація буде вважатися 

комерційною таємницею, однак, сторони, за домовленістю, можуть вказати і 

менший строк. 

Якщо мова йде про нерозголошення інформації, яка є державною 

таємницею, то тут обов’язок працівника не розголошувати цю інформацію 

має вимірюватися, з огляду на її публічну складову, строками, 

встановленими Законом України Про державну таємницю в залежності від 

ступеню секретності цієї інформації. Так, цей строк не може перевищувати 

для інформації із ступенем секретності  «особливої важливості» – 30 років, 

для інформації «цілком таємно» - 10 років, для інформації «таємно» - 5 років, 

а, відповідно, можна зробити висновок, що саме стільки років працівники, 

навіть колишні, повинні зберігати державну таємницю [230, ст. 13]. 

Однак, важливо відмітити – що особливість обмеження свободи волі 

працівника щодо заборони розголошувати інформацію, що є комерційною 

або державною таємницею, полягає в тому, що ця заборона, як елемент 

механізму захисту цієї інформації, стосується не тільки наявного статусу 
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працівника, а виходить за його межі. Тобто ця заборона діє не тільки під час 

тривалості трудових відносин із цим роботодавцем, а навіть і після їх 

припинення. 

Що стосується встановлення заборони на влаштування на роботу до 

конкурентів свого минулого роботодавця, яка використовується за кордоном 

– то навряд чи це є можливим і прийнятним для України на даному етапі її 

розвитку, з урахуванням, достатньо негативної, ситуації на ринку праці. 

Встановлення такої норми з огляду на військові події в Україні, які негативно 

відобразилися на житті населення, його працевлаштуванні, було б, у 

найближчі часи, не тільки незаконним  - тому що ігнорувало б положення ст. 

3 Конституції України, а й аморальним.   

Варто відзначити, що сторони, на етапі укладення трудового договору і 

взаємного погодження цієї умови, є свобідними у прояві своєї волі. Вони не 

зв’язані ніякими обов’язками, які можуть на волю впливати, іноді її 

ігноруючи чи обмежуючи. Правовий простір цієї свободи окреслюється 

межами змісту правових норм, які встановлюють за яких умов можливо 

наполягати на внесенні такої умови до трудового договору навіть зараз – 

коли спеціальних трудових норм щодо цього питання не має. Це логічно 

витікає із розуміння трудової функції працівника, хоча, звісно, з метою 

уникнення спірних ситуацій, краще, якщо це питання буде прямо 

врегульовано трудовим законодавством. До речі, така спроба зроблена у 

проекті ТК України [241, ст. 42] 

У проекті ТК України ст. 42 називається «Умови трудового договору 

щодо нерозголошення державної, комерційної таємниці та іншої захищеної 

законом інформації» і передбачає, що: 

«1. У разі прийняття чи переведення на роботу, що передбачає допуск 

до державної таємниці, працівник бере письмове зобов’язання щодо 

збереження державної таємниці. Розголошення державної таємниці тягне за 

собою встановлену законом відповідальність. 
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2. Якщо працівник у зв’язку з виконанням трудових обов’язків має 

доступ до інформації, що відповідно до закону визнана комерційною 

таємницею або іншою захищеною законом інформацією, на вимогу 

роботодавця під час укладення трудового договору до нього включається 

умова про нерозголошення цієї таємниці або інформації в період трудових 

відносин і протягом визначеного сторонами строку після їх припинення, а 

також попередження про відповідальність за її порушення, встановлену 

законом. Ця умова може бути включена до трудового договору пізніше, в разі 

необхідності допуску працівника до такої інформації. 

3. Відмова працівника включити відповідні умови до трудового 

договору за наявності в роботодавця права вимагати їх включення є 

підставою для відмови у прийнятті на роботу, а якщо трудові відносини вже 

виникли - для їх припинення на підставі статті 87 цього Кодексу без 

додержання вимог статті 89 цього Кодексу. 

4. У разі порушення працівником зобов’язань щодо нерозголошення 

комерційної таємниці або іншої захищеної законом інформації він несе 

відповідальність згідно із законом» [241]. 

Отже, як бачимо, такий зміст, по суті, підтверджує наші роздуми щодо 

прояву свободи волі сторін трудового договору. Однак, багато в чому, норма 

носить бланкетний характер і залишає неврегульованими такі важливі 

питання як наслідки розголошення такої таємниці, бо не встановлює яку ж 

саме відповідальність може нести працівник. 

Очевидно, що у час розвитку новітніх технологій науки та техніки саме 

інформація є тією основою, що дозволяє досягати успіхів у підприємницькій 

діяльності. Тому те, що підприємець створював роками і те, що він міг би 

створити, може бути знищеним в один день через необережну балакучість 

працівника. При цьому до матеріальної відповідальності працівника притягти 

є неможливим – бо відповідно до ст. 130 КЗпП України, необхідно довести 

пряму дійсну шкоду, що є навряд чи можливим. Слід погодитися із Г. 

Сляднєвою, що складність цієї ситуації полягає у тому, що при оцінці 
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вартості інформації, що складає комерційну таємницю, мова йде тільки про 

доходи, що можуть бути отримані в майбутньому, у тому, що розмір вартості 

такої інформації не завжди включається в розділ «нематеріальні активи» 

балансу суб’єкту господарювання і крім того нема єдиної методики 

розрахунку її вартості [292]. Тому і довести наявність прямої дійсної шкоди  

роботодавця від розголошення комерційної таємниці працівником є справою 

нездійсненою (хоча Г. Сляднєва, вочевидь, вбачає таку можливість, адже 

відстоює точку зору, що до обмеженої матеріальної відповідальності 

працівника притягти можливо, але не розкриває таємницю як можна віднайти 

в діях працівника, який розголосив комерційну таємницю, спричинення 

прямої дійсної шкоди [292]). Адже розголошення такої інформації може 

призводити до неотриманих прибутків – того, що можна було б отримати, 

використовуючи інформацію, яка складала предмет комерційної таємниці, а 

не до – дійсних прямих збитків.  

Слід погодитись із С. Сусло, що, «моделюючи ситуацію розголошення 

комерційної таємниці працівником і можливість спричинення цими діями 

негативних наслідків для роботодавця, представляється вірним вбачати в 

наслідках розголошення конфіденційних відомостей, в більшості випадків, 

саме упущену вигоду. Реальну ж шкоду такими діями заподіяти практично 

неможливо. Так, зменшення майна може бути незначним і складати величину 

вартості носія інформації, що не є адекватним відшкодуванням. У той же час, 

слід погодитися з думкою про виправданість даного підходу виходячи з 

об'єктивно існуючого нерівності сторін у трудових відносинах, в умовах 

якого спрощення притягнення працівника до матеріальної відповідальності, 

причому відповідальності у формі відшкодування збитків, що включають і 

неодержану вигоду, може сприяти порушенню балансу прав і обов'язків 

сторін, бути однією з причин напруженості у відносинах або привести до 

інших негативних наслідків» [307]. Тому притягнення працівника до 

матеріальної відповідальності у такому разі є неможливим.  
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До речі, таке положення речей надає підстави для запитань до позицій 

тих науковців, які пропонують доповнити перелік підстав повної 

матеріальної відповідальності у трудовому праві таким випадком. Зокрема, 

до О. М. Рим, яка висловила пропозицію доповнити Кодекс законів про 

працю України нормою, якою встановити повну матеріальну 

відповідальність працівника за шкоду, завдану внаслідок неправомірного 

розголошення комерційної таємниці чи порушення умов угоди про 

неконкуренцію [267, с. 4]. Яким чином це можна зробити є незрозумілим, 

адже підстави для застосування повної матеріальної відповідальності у 

такому разі не існує. Така пропозиція суперечить принциповим позиціям 

трудового права, а, отже, є неприйнятною і недопустимою і дуже шкода, що 

науковці ці принципові позиції ігнорують. 

Цікавим є також і те, що деякі науковці у питанні встановлення 

наслідків розголошення комерційної таємниці у трудовому законодавстві 

вважають позитивним досвід Росії [292]. Однак те, що у Росії у Трудовому 

кодексі застосовується поняття обов’язку зберігати комерційну чи держану 

таємницю як факультативної умови трудового договору, ще не свідчить про 

урегульованість цього питання. Адже, не дивлячись на те, що п. 7 ч. 3 ст. 243 

ТК РФ встановлено, що матеріальна відповідальність в повному розмірі 

заподіяної шкоди покладається на працівника, в тому числі, в разі 

розголошення відомостей, що становлять таємницю (державну, службову, 

комерційну або іншу), яка охороняється законом, у випадках, передбачених 

федеральними законами [327], даний вид відповідальності, як раз, і не 

закріплений Федеральним законом Російської Федерації Про комерційну 

таємницю. Відповідно до ст. 14 Федерального закону Російської Федерації 

Про комерційну таємницю», порушення цього Закону тягне за собою 

дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну 

відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації [198]. 

С. Сусло відмічає, що відсутність в ст. 14 Федерального закону 

Російської Федерації Про комерційну таємницю вказівки на можливість 
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притягнення особи, що розголосила комерційну таємницю, до матеріальної 

відповідальності, породило думку про те, що працівники, винні в цьому, 

повинні залучатися до цивільної відповідальності [307]. Варто підкреслити, 

що такі думки свідчать або про незнання або про нерозуміння як норм 

трудового права так і взагалі теорії права, які у теоретичних моментах як в 

Україні так і Росії схожі.  

Справа в тому, що таке складне переплетіння у питанні щодо 

нерозголошення комерційної таємниці норм цивільного, господарського, 

трудового права зумовлює спотворення деякими авторами правильного 

розуміння правового врегулювання відповідальності за це працівника. Так 

російський вчений Е. Гаврилов відзначає неефективність і непродуманість 

матеріальної відповідальності працівника за розголошення комерційної 

таємниці і бачить єдиний вихід із цієї ситуації в укладенні цивільно-правових 

договорів про дотримання працівником певного режиму зберігання і 

нерозголошення комерційної таємниці і відповідальності за її розголошення. 

Такий договір, за його переконанням, повинен укладатися поряд із трудовим 

і бути від нього самостійним [55]. 

Така позиція викликає заперечення, адже обов’язок щодо дотримання 

комерційної таємниці встановлюється трудовим договором, отже 

розголошення комерційної таємниці є наслідком невиконання працівником 

своїх трудових обов’язків – тому відповідальність повинна існувати у межах 

трудового права – бути трудо-правовою. Отже, укладення цивільно-правових 

угод у такому разі, є нічим іншим ніж спробами умисно обійти трудове 

законодавство і порушити права працівників. А тому є неприпустимим.  

Твердження про те, що працівники, винні в розголошенні комерційної 

таємниці, повинні залучатися до цивільної відповідальності на прикладі 

російського законодавства спростовується наступним. Відповідно до ст. 5 ТК 

РФ в разі суперечностей між цим Кодексом та іншими федеральними 

законами, що містять норми трудового права, застосовується чинний Кодекс. 

Якщо прийнятий федеральний закон суперечить цьому Кодексу, то цей 
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федеральний закон застосовується за умови внесення відповідних змін та 

доповнень до цього Кодексу [327]. Тому, очевидно, що місця цивільній 

відповідальності у трудових відносинах не має і тому до внесення змін до ТК 

РФ відповідальність працівника за порушення режиму комерційної таємниці 

може наступати за нормами трудового законодавства. Однак, звісно, за умови 

що є для неї підстава. Але і в ТК РФ у ст. 238 зазначається, що працівник 

зобов'язаний відшкодувати роботодавцю заподіяну йому пряму дійсну 

шкоду. Неотримані доходи (упущена вигода) стягненню з працівника не 

підлягають [327, ст. 238]. І тому знову очевидним є висновок про 

неможливість застосування у цьому випадку повної матеріальної 

відповідальності та й взагалі низьку вірогідність навіть притягнення до 

обмеженої відповідальності. 

Про існуючі проблеми у цьому питанні на досвіді Росії написана стаття 

С. Сусло, в якій детально та комплексно проаналізовано правове 

регулювання встановлення такої умови трудового договору та наслідків її 

невиконання [307]. С. Сусло резюмує своє дослідження так: «роботодавцям 

варто довіряти комерційну таємницю лише перевіреним і надійним 

працівникам, оскільки відшкодування збитку за розголошення комерційної 

таємниці працівником підприємства є «примарним» способом захисту 

порушених прав» [307]. І це дуже влучне висловлювання щодо правового 

регулювання такої додаткової умови трудового договору у чинному 

законодавстві.  

Таким чином, якщо характеризувати можливість врегулювання 

інституту захисту комерційної чи державної таємниці у трудових відносинах 

та можливі наслідки розголошення працівником такої інформації в 

перспективі трудовим законодавством, то виходити слід із наступного. Воля 

сторін трудового договору може бути спрямована на врегулювання питання 

захисту комерційної чи державної таємниці шляхом встановлення обов’язку 

працівника, який буде мати до неї доступ, інформацію, яка охоплюється цією 

таємницею, не розголошувати. Це буде одним із спеціальних трудових 
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обов’язків працівника. Порушення такого обов’язку для працівника, 

відповідно, буде вести до порушення трудової дисципліни, отже, і 

відповідальність у цьому випадку може бути дисциплінарною. Відповідно за 

це – в залежності від тяжкості дисциплінарного проступку та його наслідків - 

може застосовуватися догана чи навіть звільнення, якщо спеціальна підстава 

для цього встановлена трудовим законодавством (у проекті ТК України така 

підстава встановлена п. 2 ч. 2 ст. 93 [241] ). 

Матеріальна відповідальність за це порушення має низьку ймовірність 

виникнення – бо прямої дійсної шкоди такими діями працівника не 

спричиняється. З огляду на існуючі між працівником і роботодавцем трудові 

відносини – цивільна відповідальність за дії, спричинені у цих відносинах не 

може наступати. Однак, не можна виключити, що у разі припинення 

трудових відносин для вже колишнього працівника за дії, якими спричинено 

розголошення охороняємої законом таємниці, за неодержані роботодавцем 

прибутки – цивільно-правова відповідальність може наступати.   

Бачення врегулювання цієї проблеми у майбутньому Трудовому 

кодексі бачиться не тільки в можливості включення такої умови до трудового 

договору, встановленні спеціальної підстави розірвання трудового договору 

за ініціативою роботодавця, але й в конкретизації відповідальності за цей 

проступок. Необхідно чітко встановити до якої відповідальності може бути 

притягнено працівника. Тому слід погодитися із пропозиціями, які існують у 

проекті ТК України в ст. 42, ст. 93. Ч. 4 ст. 42 повинна містити наступний 

припис: «У разі порушення працівником зобов’язань щодо нерозголошення 

комерційної таємниці або іншої захищеної законом інформації він несе 

дисциплінарну відповідальність згідно із трудовим законодавством». Саме 

таку редакцію ч. 4 ст. 42 і пропонується закріпити у проекті ТК України та 

врегулювати так це питання у майбутньому Трудовому кодексі України. 

Як вже відмічалося, до додаткових умов трудового договору може бути 

віднесене будь-що, що сторони захочуть врегулювати, за умови що це не 
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буде суперечити чинному законодавству. Тому розглянути всі ці умови є 

справою нездійсненою адже обсяг роботи не дозволяє це зробити.  

Сучасне правове регулювання додаткових умов трудового договору, 

яким було присвячено детальну увагу у цьому підрозділі, з точки зору прояву 

свободи волі його сторін, дозволяє зробити наступний висновок. Сторони 

трудового договору, володіючи свободою волі, мають широкі можливості 

щодо втілення своїх прагнень у певні правовідносини. Змістом цих 

правовідносин є права і обов’язки сторін трудового договору, як наповнення 

змісту трудового договору обов’язковими і додатковими умовами, що 

виникають на підставі юридично значущої дії – взаємної угоди, яка об’єднує 

волі цих сторін у єдиній точці і, якою виступає трудовий договір. Таким 

чином, трудовий договір, є підставою для трансформації прав та обов’язків 

сторін цієї угоди у суб’єктивні права та обов’язки сторін трудових 

правовідносин. При цьому і права та обов’язки сторін трудового договору, і 

права та обов’язки сторін трудових правовідносин є результатом реалізації їх 

свобідної волі, є проявом їх свободи волі [122, с. 140]. 

На підставі досліджених обов’язкових та додаткових умов трудового 

договору та правових проблем свободи волі його сторін, а також, синтезуючи 

пропозиції по вдосконаленню правового регулювання обов’язкових та 

додаткових умов трудового договору, пропоную у майбутньому Трудовому 

кодексі України передбачити наступну редакцію статті щодо змісту 

трудового договору: 

«Стаття_Зміст трудового договору 

1. У трудовому договорі зазначаються прізвище, ім’я, по батькові 

працівника, найменування роботодавця (прізвище, ім’я, по батькові 

роботодавця - фізичної особи), дата укладення.  

2. Зміст трудового договору складають: 

обов’язкові (необхідні) умови - це ті умови, які сторони зобов’язані 

погодити. Необхідні умови є визначальними для трудового договору і без 

них трудовий договір не може існувати. 
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додаткові умови – які можуть включатися до договору за розсудом 

сторін.  

Обов’язковими (необхідними) умовами трудового договору є: 

1) місце роботи (із зазначенням для роботодавця - юридичної особи 

структурного підрозділу); 

2) час початку дії трудового договору, а у разі укладення трудового 

договору на визначений строк також тривалість цього строку та підстави для 

укладення строкового трудового договору відповідно до цього Кодексу; 

3) трудова функція, яку виконуватиме працівник: найменування 

професії, спеціалізації, кваліфікації, посади відповідно до встановленої 

класифікації професій та кваліфікаційних характеристик; 

4) умови оплати праці (у тому числі розмір тарифної ставки чи окладу 

працівника, доплати, надбавки та іншу елементи заробітної плати, на які 

працівник може претендувати); 

5) режим праці та відпочинку, якщо він відрізняється від загальних 

правил, встановлених у даного роботодавця; 

6) охорона праці; 

7) інші умови, у випадках, передбачених законодавством. 

Якщо при укладенні трудового договору до нього не були включені 

відомості і (або) умови, визначені ч.1, ч.2 цієї статті, це не є підставою для 

визнання трудового договору неукладеним або для його розірвання за 

ініціативою роботодавця. Трудовий договір вважається укладеним і може 

бути доповненим сторонами відсутніми відомостями і (або) умовами. При 

цьому відсутні відомості вносяться безпосередньо в текст трудового 

договору, а відсутні умови визначаються додатком до трудового договору 

або окремою угодою його сторін у письмовій формі, які вважаються 

невід’ємною частиною трудового договору.   

3. У трудовий договір можуть бути включені додаткові умови, які не 

погіршують становище працівника у порівнянні із чинним трудовим 

законодавством, актами соціального діалогу, локальними актами.  
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Додатковими умовами можуть бути: робоче місце, умови праці, 

випробування, застереження щодо нерозголошення комерційної таємниці та 

іншої захищеної законом інформації, професійна підготовка, перепідготовка 

та підвищення кваліфікації працівника, різновиди та умови додаткового 

страхування працівника, соціально-побутові пільги тощо. Додатковими 

умовами можуть встановлюватися обов’язки роботодавця щодо поліпшення 

умов праці, виробничого побуту, умов відпочинку, надання працівникові 

соціально-культурних, соціально-побутових благ. 

Додаткові умови трудового договору, за винятком випробування, 

можуть бути включені до нього після укладення. 

Умови надання роботодавцем матеріальних благ чи послуг (передача 

майна у власність або користування, оплата вартості навчання тощо), а також 

особливості розірвання трудового договору з урахуванням набутої 

кваліфікації працівника, його стажу роботи, вартості наданих матеріальних 

благ тощо визначаються окремою угодою. 

4. Трудове законодавство та акти соціального діалогу визначають права 

і обов’язки працівника і роботодавця, не визначені трудовим договором». 
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Висновки до другого розділу 

 

Трудовий договір як правова форма об’єднання волі його сторін є 

логічною крапкою їх вольового процесу. Якщо воля – це рушійна сила 

прагнення, бажання; свобода волі – це можливість прояву волі, отже, 

можливість втілення, реалізації бажання; право на працю – уособлення 

свободи волі людини, то трудовий договір – це результат, на який була 

скерована воля людини, це кінцева мета вольового процесу реалізації права 

на працю.  

Проведене дослідження свободи волі сторін трудового договору при 

його укладанні, що відбулося на основі аналізу поглядів науковців, 

міжнародних стандартів у сфері праці, положень національного 

законодавства, дозволяє сформулювати наступні висновки і пропозиції: 

1. Визначення права на працю у ст.43 Конституції України свідчить про 

те, що окрім свободи волі та свободи волевиявлення щодо можливостей 

застосування своєї здатності до праці, людина має такі ж самі свободи і щодо 

реалізації свого права на працю у будь-якій, незабороненій законом, формі. 

Це може бути трудовий договір, цивільно-правовий договір, пов’язаний із 

виконанням роботи, підприємницька чи індивідуальна діяльність тощо.  

2. Основною формою реалізації права на працю є трудовий договір. У 

юридичній науці трудовий договір розуміється у декількох аспектах, які 

переплітаються між собою і формують загальне уявлення про нього. 

Розкрити жоден з цих аспектів, а тим більше охарактеризувати специфіку 

трудового договору не можна без з’ясування того, що він представляє собою 

з точки зору вольової проблематики його сторін. Адже воля є джерелом, 

витоком характеристики трудового договору як динамічної форми права на 

працю. Вона зумовлює можливості його сторін щодо виникнення, зміни та 

припинення трудових правовідносин, а свобода волі визначає можливості 

сторін формувати зміст трудового договору. Саме значення трудового 

договору як  угоди, в якій переплелися волі та волевиявлення його сторін; 
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усвідомлення його важливості і навіть фундаментальності щодо усіх інших 

аспектів, визначає можливості трудового договору бути дійсно регулятором 

трудових відносин, формою реалізації права на працю, демократичним 

інститутом трудового права, юридичним фактом трудових правовідносин 

тощо.  

3. Волевиявлення сторін трудового договору, яке шляхом перетинання 

у єдиній точці формує, власне, угоду про працю за певними умовами, яка 

буде підпадати під дію трудового законодавства, має вирішальне значення у 

всіх функціональних можливостях трудового договору, зокрема, і як засобу 

індивідуально-договірного регулювання. Саме угода є платформою для 

надання та використання можливостей сторін у встановленні умов, не 

передбачених законодавством, що і робить можливим існування трудового 

договору як засобу індивідуально-договірного регулювання.  

4. Воля кожної зі сторін потенційного трудового договору повинна 

скеровуватися не тільки на одне й те саме питання, але й повинна вирішувати 

це питання у спосіб, який є прийнятним для обох сторін договору. Таким 

чином, трудовий договір являє собою двічі перетинання двох волевиявлень 

його сторін – працівника та роботодавця. Це означає, що трудовий договір та 

його можливість і дійсність як підстави для виникнення зобов’язань слід 

розуміти саме через проявлення та збіг у спільній точці волі його 

потенційних сторін: працівника та роботодавця.  

5. Природа договору вбачається в угоді сторін, яка, замикаючи їх 

проявлену зовні, свобідно, без чийогось впливу, сформовану власну волю, 

стає формою існування збігу їх волевиявлення і, тим самим, зумовлює 

виникнення трудових правовідносин та їх подальший розвиток. Отже, воля та 

її свобода є квінтесенцією природи трудового договору, а природа трудового 

договору є ключем до відкриття простору взаємних зобов’язань сторін.  

6. Спроби трансплантації у трудове законодавство України норм 

зарубіжних країн про недійсність, неукладення, анулювання трудового 

договору є зайвою і нічого новаційного позитивного для трудового права не 
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несе. Зазначені правові конструкції не відповідають природі трудового 

договору. У даному випадку має місце перетягування концепції недійсності 

правочинів із цивільного права у трудове. Трудове право суттєво 

відрізняється від цивільного, має власну природу та інститути і не має і 

навіть гіпотетично не може мати підстав для запозичення чужих, таких що 

суперечать власній природі, конструкцій і тому, положення щодо недійсності 

трудового договору у цьому контексті вбачаються досить штучними. З 

огляду на це у трудовому праві замість визнання трудового договору 

неукладеним чи анульованим більш прийнятним (і необхідним для 

закріплення у майбутрьому Трудовому кодексі України) є визначення 

конкретних підстав для припинення трудових відносин.  

7. Вільне формування та проявлення волі на укладення трудового 

договору обумовлено тим, що його потенційні сторони знаходяться у стані 

юридичної рівності одна до одної та незалежності одна від одної та будь-кого 

взагалі.  

8. У змісті трудового договору найяскравіше втілилася боротьба 

єдності та протилежностей приватного і публічного, яка ознаменувала 

специфіку цього договору та окреслила простір можливостей його сторін 

щодо його умов, визначивши простір для реалізації їх волі. Сторони 

трудового договору можуть за допомогою угоди, шляхом домовленості, 

вирішити будь-яке питання для того, щоб максимально врахувати свої 

потреби і задовольнити свої інтереси більш сприятливо, ніж це передбачає 

чинне законодавство. Трудове законодавство є базовим началом, від якого 

сторони повинні відштовхуватися при визначенні змісту трудового договору. 

Чинне трудове законодавство передбачає максимальне охоплення своєї 

увагою правового регулювання трудових відносин, у чому виражається його 

призначення: охорона та захист працівника, його прав та законних інтересів. 

Закон не забороняє сторонам впливати на зміст трудового договору. 

Навпаки, він передбачає в межах правового простору, свободу для реалізації 

волі сторін трудового договору. 
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9. Вкрай необхідним у сучасних умовах правового регулювання 

відносин у сфері праці є реалізація механізмів трудового права, які 

розкривають та реалізують його дуальну природу, цивілізаційне значення та 

рухому рівновагу публічно-приватних інтересів. Елементами цього 

механізму є: по-перше, трудове законодавство встановлює низку юридичних 

гарантій щодо охорони та захисту прав працівників, які не можуть бути 

змінені будь-якими угодами сторін. По-друге, мова йде про суттєвий момент, 

який витікає із ст. 9 КЗпП України, і який полягає у забороні вносити до 

договорів про працю, умов, які погіршують становище працівників порівняно 

з законодавством України [137, ст. 9]. По-третє, підприємства, установи, 

організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть 

встановлювати додатково порівняно із законодавством трудові і соціально-

побутові пільги для працівників [137, ст. 9-1]. У сумі це формує принципову 

аксіому трудового права: умови договорів про працю не можуть погіршувати 

становище працівників порівняно з законодавством України, а можуть тільки 

їх покращувати. 

10. Зміст трудового договору трансформується у зміст трудових 

правовідносин, однак, останній повністю ним не вичерпується. У зміст 

трудових правовідносин також, окрім змісту трудового договору входить 

потенційний динамічний зміст, закладений законодавством про працю у 

якості правових можливостей сторін трудових правовідносин щодо їх прав та 

обов’язків, який полягає у адекватних відповідних діях сторін на розвиток 

науки та техніки. 

11. Трудовий договір, є підставою для трансформації прав та обов’язків 

сторін цієї угоди у певний пласт суб’єктивних прав та обов’язків сторін 

трудових правовідносин. При цьому і права та обов’язки сторін трудового 

договору, і права та обов’язки сторін трудових правовідносин, що виникли в 

результаті трансформації зі змісту трудового договору, є результатом 

реалізації їх свобідної волі, є проявом їх свободи волі. 
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12. Зміст трудового договору складають його умови, які діляться на 

безпосередні умови (які виробляються сторонами трудового договору) та 

похідні умови (умови, які встановлює законодавство, акти соціального 

діалогу, локальні акти). Однак, якщо воля сторін щодо умов, про які вони 

безпосередньо домовляються виявляється прямо – безпосередньо, то щодо 

інших  - похідних умов, які передбачаються чинним законодавством, актами 

соціального діалогу, локальними актами – опосередковано – через 

домовленість виконання роботи, обумовлену сторонами у трудовому 

договорі.  

У свою чергу безпосередні умови трудового договору діляться на 

умови обов’язкові (необхідні) або основні і факультативні (додаткові). 

13. Визначення обов’язкових умов трудового договору має відбуватися 

через їх функцію, яка ґрунтується на соціальному призначенні трудового 

права. Обов’язкові умови дозволяють ідентифікувати договір як трудовий та 

відмежувати його від інших договорів, пов’язаних із працею, отже, 

гарантувати сторонам охорону та захист від порушення їх прав. Додаткові 

умови трудового договору, у більшому ступеню, втілюють волю конкретного 

суб’єкта щодо важливих, а, іноді навіть екзистенціальних індивідуальних 

питань. Тому погодження тільки обов’язкових умов трудового договору, 

якщо якась зі сторін відстоює внесення додаткових умов, не може вести до 

його укладення: сторони мають погодити всі умови. І тільки тоді, коли 

вектори їх волі співпадуть у єдиній точці щодо абсолютно усіх умов, можна 

вести мову про укладення договору. У протилежному випадку договір не 

укладається. 

14. Обов’язкові (необхідні) умови трудового договору «формують тіло» 

трудового договору, окреслюють його, відмежовують від усіх інших 

договорів. Обов’язкові (необхідні) умови трудового договору - це ті умови, 

які сторони зобов’язані погодити, бо вони є визначальними для цього 

договору і без них договір не може існувати. Відповідно, саме це визначення 

слід закріпити у майбутньому Трудовому кодексі України. 
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15. Обов’язковими (необхідними) умовами трудового договору є умови 

про місце роботи, трудову функцію працівника, оплату праці, умови оплати 

праці режим праці та відпочинку, якщо він відрізняється від загальних 

правил, встановлених у даного роботодавця, охорона праці. З огляду на 

первинність та вторинність цих умов, можна запропонувати до вживання 

розподіл обов’язкових умов трудового договору на базисні (первинні) (місце 

роботи, трудова функція, оплата праці) та похідні (умови оплати праці; 

режим праці та відпочинку, якщо він відрізняється від загальних правил, 

встановлених у даного роботодавця;  охорона праці). 

16. Простір свободи волі сторін при визначенні обов’язкових умов 

трудового договору окреслюється державою. Держава у цих питаннях 

встановлює юридичні гарантії дотримання прав працівника, які є запорукою 

забезпечення його прав від порушення з боку роботодавця. Погіршувати 

питання регулювання умов та охорони праці, зокрема скасовувати чи 

відмовлятися від них, сторони трудового договору не можуть. Відповідно до 

ст. 9 та 9-1 чинного КЗпП України вони можуть встановити зміст цих умов 

або на рівні існуючого законодавства або покращити їх у порівнянні з 

останнім. Визначення цих умов трудового договору має прямий вплив на 

правові можливості потенційних сторін трудового договору, отже окреслює 

правовий простір свободи волі цих сторін та визначає вектор потенційних 

домовленостей. 

17. Додаткові умови трудового договору - це будь-які умови, які 

сторони бажають внести до його змісту і які не погіршують положення 

працівника у порівнянні з чинним законодавством. Якщо одна зі сторін 

наполягає на включенні такої умови до договору – вона набуває характеру 

істотної – тобто має бути погодженою. При протилежності поглядів сторін на 

необхідність внесення додаткової умови до змісту трудового договору його 

укладення не відбувається адже збіг щодо неоднакової кількості умов 

договору, не може привести до угоди, до укладення договору.  
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18. Пропонується норма до майбутнього Трудового кодексу, зокрема і 

зміна ст. 38 проекту ТК України:  

«Стаття_ Випробування при прийнятті на роботу 

 При укладенні трудового договору може бути обумовлено угодою 

сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка 

йому доручається. Умова про випробування має міститися у трудовому 

договорі і не може бути внесеною до нього після його укладення. У період 

випробування на працівників поширюється трудове законодавство та акти 

соціального діалогу».  

19. Врегулювання обов’язку працівника щодо нерозголошення 

державної або комерційної таємниці у майбутньому Трудовому кодексі 

бачиться не тільки в можливості включення такої умови до трудового 

договору, встановленні спеціальної підстави розірвання трудового договору 

за ініціативою роботодавця, але й в конкретизації відповідальності за цей 

проступок. Необхідно чітко встановити, що працівника за це може бути 

притягнено лише до дисциплінарної відповідальності. Матеріальна 

відповідальність не може бути застосованою. Тому пропонується встановити 

у майбутньому Трудовому кодексі України, зокрема  у ч. 4 ст. 42 його 

проекту наступний припис: «У разі порушення працівником зобов’язань 

щодо нерозголошення комерційної таємниці або іншої захищеної законом 

інформації він несе дисциплінарну відповідальність згідно із трудовим 

законодавством». Саме таку редакцію ч.4 ст. 42 і пропонується закріпити у 

проекті Трудового кодексу чи то врегулювати так це питання у майбутньому 

Трудовому кодексі України. 

20. Пропонується у майбутньому Трудовому кодексі України 

передбачити наступну редакцію статті щодо змісту трудового договору: 

 «Стаття_Зміст трудового договору 

1. У трудовому договорі зазначаються прізвище, ім’я, по батькові 

працівника, найменування роботодавця (прізвище, ім’я, по батькові 

роботодавця - фізичної особи), дата укладення.  
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2. Зміст трудового договору складають: 

обов’язкові (необхідні) умови - це ті умови, які сторони зобов’язані 

погодити. Необхідні умови є визначальними для трудового договору і без 

них трудовий договір не може існувати. 

додаткові умови – які можуть включатися до договору за розсудом 

сторін.  

Обов’язковими (необхідними) умовами трудового договору є: 

1) місце роботи (із зазначенням для роботодавця - юридичної особи 

структурного підрозділу); 

2) час початку дії трудового договору, а у разі укладення трудового 

договору на визначений строк також тривалість цього строку та підстави для 

укладення строкового трудового договору відповідно до цього Кодексу; 

3) трудова функція, яку виконуватиме працівник: найменування 

професії, спеціалізації, кваліфікації, посади відповідно до встановленої 

класифікації професій та кваліфікаційних характеристик; 

4) умови оплати праці (у тому числі розмір тарифної ставки чи окладу 

працівника, доплати, надбавки та іншу елементи заробітної плати, на які 

працівник може претендувати); 

5) режим праці та відпочинку, якщо він відрізняється від загальних 

правил, встановлених у даного роботодавця; 

6) охорона праці; 

7) інші умови, у випадках, передбачених законодавством. 

Якщо при укладенні трудового договору до нього не були включені 

відомості і (або) умови, визначені ч. 1, ч. 2 цієї статті, це не є підставою для 

визнання трудового договору неукладеним або для його розірвання за 

ініціативою роботодавця. Трудовий договір вважається укладеним і може 

бути доповненим сторонами відсутніми відомостями і (або) умовами. При 

цьому відсутні відомості вносяться безпосередньо в текст трудового 

договору, а відсутні умови визначаються додатком до трудового договору 
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або окремою угодою його сторін у письмовій формі, які вважаються 

невід’ємною частиною трудового договору.   

3. У трудовий договір можуть бути включені додаткові умови, які не 

погіршують становище працівника у порівнянні із чинним трудовим 

законодавством, актами соціального діалогу, локальними актами.  

Додатковими умовами можуть бути: робоче місце, умови праці, 

випробування, застереження щодо нерозголошення комерційної таємниці та 

іншої захищеної законом інформації, професійна підготовка, перепідготовка 

та підвищення кваліфікації працівника, різновиди та умови додаткового 

страхування працівника, соціально-побутові пільги тощо. Додатковими 

умовами можуть встановлюватися обов’язки роботодавця щодо поліпшення 

умов праці, виробничого побуту, умов відпочинку, надання працівникові 

соціально-культурних, соціально-побутових благ.  

Додаткові умови трудового договору, за винятком випробування, 

можуть бути включені до нього після укладення.  

Умови надання роботодавцем матеріальних благ чи послуг (передача 

майна у власність або користування, оплата вартості навчання тощо), а також 

особливості розірвання трудового договору з урахуванням набутої 

кваліфікації працівника, його стажу роботи, вартості наданих матеріальних 

благ тощо визначаються окремою угодою. 

4. Трудове законодавство та акти соціального діалогу визначають права 

і обов’язки працівника і роботодавця, не визначені трудовим договором». 
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РОЗДІЛ 3 

Правові проблеми свободи волі сторін трудового договору при його 

зміні 

 

3.1. Принципи трудового права як витоки свободи волі сторін 

трудового договору при його зміні 

 

Стабільність трудових правовідносин як якісна ознака, що притаманна 

трудовим правовідносинам, не означає незмінності трудових обов’язків 

працівника на підприємстві, або, як зазначали В. М. Молодцов,  В. Г. 

Сойфер, його «довічного «прикріплення» до трудової функції, визначеної 

трудовим договором при прийнятті на роботу» [188, с. 11 - 12]. Як прояв 

стійкості соціально-трудових зв’язків стабільність зберігається тим довше, 

чим вище внутрішній динамізм соціальних зв’язків працівника у трудовому 

колективі, який знаходить свій вираз у розширенні загального кола 

можливих напрямів соціального переміщення на підприємстві ( просування 

по роботі, суміщення професій і посад тощо) [188, с. 11 - 12]. Тому динаміка 

трудового договору у вигляді його зміни є невід’ємною складовою 

стабільності трудових правовідносин, яка не дозволяє їм зжити себе, звести 

нанівець, загубити інтерес його сторін одна в одній та у взаємному 

трудовому процесі. 

У попередніх розділах роботи трудовий договір розглянуто як угоду 

про взаємну домовленість щодо певних прав та обов’язків сторін. Ця 

властивість трудового договору є ключовою як з теоретичної так і з 

практичної точки зору. Розуміння природи трудового договору як угоди 

визначає подальшу долю як самого договору так і трудових правовідносин, 

для яких він слугує підставою виникнення. Із загального принципу 

договірного права, в силу якого «договори повинні виконуватися», як 

справедливо зазначає Є. Б. Хохлов, - випливає, що зміна змісту трудового 
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договору можлива в тому ж порядку й у тій же формі, у яких відбувалося 

його укладення [157, с. 172]. 

Отже, все, що сторони вважають за потрібне врегулювати у цій угоді, 

вони вносять до її змісту. Таким чином, зміст трудового договору втілює в 

собі, погоджене угодою, бачення сторін щодо обсягу майбутніх прав та 

обов’язків і того, що вони з себе повинні представляти. Тому зміна змісту 

трудового договору, за загальним правилом, може відбуватися лише за 

взаємною домовленістю його сторін і в односторонньому порядку є 

неприпустимою. Односторонній порядок може використовуватися як 

виключення, в окремих випадках, перелік яких повинен визначатись 

винятково законами, бо він впливає на реалізацію права людини на працю. 

Зрозуміти чому необхідно в одних випадках зміни трудового договору 

мати взаємне волевиявлення, а в інших – достатньо одностороннього 

волевиявлення можна, якщо звернутися до витоків проблем свободи волі 

сторін трудового договору при його зміні. Ці витоки, видається, слід шукати 

у принципах трудового права України, які, як підкреслюють науковці, 

зокрема Н. Д. Гетьманцева, наділені безпосередньою регулятивною 

властивістю [58, с. 107]. 

Як зазначає М. Бойко, «заборона роботодавцеві в односторонньому 

порядку змінювати укладений з працівником трудовий договір є одним із 

способів забезпечення права громадян на вільний вибір діяльності, що 

унеможливлює примусову працю, заборонену статтею 43 Конституції 

України» [24]. Із цією думкою, загалом, слід погодитися адже дійсно, у такій 

забороні, що міститься у ст. ст. 32 - 34 КЗпП України, проявляється охорона 

природного права людини на працю, ключовим елементом визначення і 

реалізації якого, є свобода.  

Однак, видається, більш правильним починати характеристику 

можливостей сторін трудового договору при його зміні саме із свободи. 

Категорія свободи, якщо можна так висловитися, «вплетена» у трудове 

право. Власне, трудове право бере свої витоки із свободи – бо його поява 
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ознаменувалася визнанням людини як єдиного творця духовних і 

матеріальних благ, як соціальної цінності, а не об’єкту товарообороту. Тому, 

видається, не випадково перше місце серед принципів трудового права 

належить принципу свободи праці, який, за виразом О. І. Процевського, 

яскраво виділяється, висвітлюється із змісту ст. 43 Конституції України і ст. 

2 КЗпП України [102, с. 177].  

Л. Ю. Бугров відмічає: свобода праці, відображена в праві, складається 

в результаті двостороннього зв'язку суспільних відносин і правових настанов, 

що їх регулюють: суспільні відносини впливають на право, обумовлюючи 

появу відповідних юридичних правил, а ці правила регламентують як 

предмет регулювання суспільні відносини, додаючи їм форму юридичних 

відносин [36, с. 58].  

За визначенням В. В. Жернакова, свобода праці як свобода трудової 

діяльності знаходить вираження в багатьох положеннях трудового права. 

Свобода залучення до праці є характерною рисою відносин по застосуванню 

праці, що регулюються такими галузями, як трудове та цивільне право, на 

відміну від адміністративно-правових і кримінально-правових відносин, де 

законодавством дозволяється використання праці, не заснованої на вільному 

волевиявленні [90]. 

Як справедливо відмічає О. В. Старчук, свобода праці завжди полягає в 

можливості вибору поведінки, що проявляється в добровільному, свідомому 

обранні конкретних форм застосування праці: добровільному укладанні 

трудового договору, обранні на посаду, призначенні на посаду, прийнятті на 

роботу молодих фахівців, прийнятті на роботу за рахунок броні, враховуючи 

покликання, здібності, освіту й інші особисті якості людини [303, с. 16].  

 Розуміння принципу свободи праці, вченими будується на 

можливостях особи розпоряджатися своїми правами. Так, Т. В. Руських 

вбачає принцип свободи праці в приналежності особі виключної можливості 

розпоряджатися своїми здібностями до праці, вибирати рід діяльності і 

професію [279]. Л. Ю. Бугров вказує на те, що свобода праці в юридичному 
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аспекті це сукупність юридичних форм, що відбивають ступінь свободи в 

суспільних відносинах з приводу праці. Вона включає принципи, декларації, 

інші види норм права; положення, вироблені в результаті правозастосовчої 

діяльності; відповідні таким нормам і положенням юридичні відносини [36, 

с. 15]. 

Отже, вбачається, що для сучасного трудового права, принцип свободи 

праці знаходить свій прояв у рішенні питань залучення до праці, виходячи із 

вільного прийняття рішення носієм здатності до праці: тільки він може 

вирішувати питання чи застосовувати його право на працю чи ні і якщо 

застосовувати, то в якій формі. Втілення цього міжгалузевого принципу у 

трудовому праві полягає в тому, що кожен має виключне право 

розпоряджатися своїми здібностями до праці. Це право реалізується шляхом 

вступу в договірні відносини з роботодавцем. Логічним продовженням у цій 

формулі виступає подальше втілення свободи праці у зміні трудового 

договору: сторони можуть проявити свою волю на зміну угоди і досягнути 

зміни, як правило, тільки за взаємною згодою. Ну і логічною крапкою у 

механізмі свободи праці є певна свобода припинення трудового договору, яке 

є можливим як за згодою сторін, так і за власним бажанням працівника, який 

не бажає більше реалізовувати своє право на працю, принаймні, у даного 

роботодавця.  

Отже, ключовими моментами наведеної характеристики змісту 

принципу свободи праці у межах трудового права є: 1. його визначення як 

виключного права особи розпоряджатися своєю здатністю до праці; 2. його 

визначення як виключного права особи здійснювати вибір виду трудової 

діяльності; 3) існування свободи на всіх стадіях реалізації своєї здатності до 

праці.  

Виключне право людини розпоряджатися своїми здібностями до праці - 

це прояв соціальної і юридичної автономії людини, обумовлений визнанням 

її найвищої цінності в суспільстві і державі, визнанням свободи її волі в сфері 

праці, свободи вибору свого поводження на основі оцінки своїх бажань, 
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нахилів та інтересів. Тому видається спірною позиція авторів, яка, між 

іншим, набула значного поширення в останній час, про те, що свобода праці 

базується на визнанні права власності на робочу силу як товар [36]. 

Ствердження прихильників такої думки про важливі наслідки такої 

новели, пов’язані з можливістю громадянина використовувати або не 

використовувати свою робочу силу, а якщо використовувати, то за власною 

волею, є безпідставними. Як справедливо зазначає В. В. Жернаков, це 

пов’язано з тим, що правовий зміст свободи праці є значно ширшим і не 

може бути обмежений рамками правового поля, що утворюється при 

оперуванні категорією права власності. В основі права працівника самому 

розпоряджатися здібностями до праці лежить не право власності з його 

трьома класичними елементами (володінням, користуванням та 

розпорядженням), а, визнане на міжнародному рівні і, конституційно 

закріплене, право людини на вільний розвиток. Свобода праці, набагато 

ширша категорія, ніж ті, що може являти собою право вільно розпоряджатися 

робочою силою як економічною категорією, якимось майном. Вона базується 

на свободі кожної людини у своєму розвитку (ст. 23 Конституції), а не тільки 

у відносинах з використання праці [91, с. 35].  

Для досягнення цілей даної роботи, встановлення, власне, змісту 

принципів не ставиться за мету. Нам достатньо ключового їх розуміння – і 

щодо принципу свободи праці на етапі зміни трудового договору ключовим є 

його розуміння саме через широкий спектр прав, передбачений для сторін 

трудового договору, які представляють собою можливості вільно вирішувати 

що і як їм потрібно робити на цьому етапі. Однак, варто погодитись із 

думкою В. В. Жернакова, що необмеженої свободи не існує, якщо мова йде 

про людський соціум. Як мінімум межею свободи однієї особи є свобода 

інших [92, с. 91]. Адже, свобода  і вседозволеність – це не одне й те саме. І 

норми права, як вже неодноразово відмічалося у даній роботі, встановлюють 

межі свободи волі сторін трудового договору, для того, щоб забезпечити 

свободу волі контрагента. 
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Свобода праці передбачає наявність принципу свободи трудового 

договору, який виражає суть значної кількості норм, що регулюють 

приймання громадян на роботу, їх переведення і звільнення [250, с. 186].  

Отже, саме ці принципи є стрижнем правого регулювання укладання, зміни 

та припинення трудового договору – вони пронизують норми інституту 

трудового договору від початку його виникнення до припинення і 

визначають можливості його сторін щодо подальшої долі цього договору. 

Сторони самостійно і незалежно, без зовнішнього впливу, вирішують 

питання застосування здатності до праці, вирішуючи укласти трудовий 

договір, і після його укладення можуть його змінити за правилами, які 

регулюють можливості волевиявлення у нормах трудового законодавства і 

які витікають із розуміння договору як угоди.  

А от логічним продовженням свободи праці, свободи трудового 

договору, яка втілюється, зокрема, при зміні трудового договору, є заборона 

примусової праці. Тому принцип заборони примусової праці є логічним 

продовженням принципів свободи праці і свободи трудового договору. І саме 

цей принцип визначає напрям приписів законодавства щодо заборони 

вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Одночасно 

він виступає однією із юридичних гарантій свободи трудового договору, 

необхідність існування яких підкреслюється науковцями, зокрема О. В. 

Старчук [303, с. 16]. 

Поняття примусової праці міститься у Конвенції МОП №29 Про 

примусову чи обов’язкову працю – це будь-яка робота чи служба, що її 

вимагають від якої-небудь особи під загрозою якогось покарання і для якої 

ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг [144, ст. 2, п. 1]. Більш 

того, Конвенція МОП Про скасування примусової праці №105 зазначає, що 

кожен член МОП, який ратифікує цю конвенцію, зобов’язується скасувати 

примусову працю і не вдаватися до будь-якої її форми: як засобу політичного 

впливу чи виховання або як засобу покарання за наявність чи за 

висловлювання політичних поглядів або ідеологічних переконань, 
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протилежних усталеній політичній, соціальній чи економічній системі; як 

метод мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного 

розвитку; як засіб підтримання трудової дисципліни; як засіб покарання за 

участь у страйках; як захід дискримінації за ознаками расової, соціальної та 

національної належності чи віросповідання [146, ст. 1]. 

Україна імплементувала міжнародні та європейські стандарти права на 

працю і визначила його в ст. 43 Конституції України через свободу – вільну 

можливість кожного заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає 

або на яку вільно погоджується, і вона заборонила використання примусової 

праці [149, ст. 43]. Таким чином, Конституція України у ст. 43 заклала 

підґрунтя не тільки для укладення трудового договору, але й для загального 

правила щодо його зміни: вільно обрав роботу чи вільно на неї погодившись, 

працівник реалізував свободу волі і виявив свою волю шляхом укладення 

трудового договору. Однак факт укладення трудового договору не поставив 

крапку на існуванні волі працівника і на її свободі. Отже, якщо працівник має 

бажання змінити трудовий договір – то для цього необхідно отримати згоду 

роботодавця. І навпаки: якщо роботодавець має таке бажання, то за 

загальним правилом, відповідно до природи права на працю, відображеної у 

нормі ст. 43 Конституції України, і природи угоди, яка пов’язує працівника і 

роботодавця, і якою виступає трудовий договір, він повинен отримати згоду 

на зміни від працівника. Адже загальне правило для зміни трудового 

договору ґрунтується на забороні вимагати виконання роботи не обумовленої 

трудовим договором. 

Рекомендація №35 МОП від 28.06.1930 р. призиває держави у 

доповнення до обов’язків, встановлених у Конвенції №29 МОП, уникати 

будь-якого опосередкованого примусу до праці, тобто заходів, які штучно 

встановлюють тиск на населення з метою примусити шукати роботу. 

Зокрема, обкладення населення такими податками, які привели б до того, що 

населення було б вимушено шукати роботу на приватних підприємствах, 

введення таких обмежень на володіння або користування землею, які б 



 273 

створили такі серйозні перешкоди для трудящих, які намагалися заробити 

засоби до життя шляхом самостійної обробки землі: злонавмисне 

розширення загально прийнятого поняття «бродяжництво». Особливо 

пропонується уникати будь-яких обмежень добровільного переміщення 

робочої сили з одного виду зайнятості до іншого або з одного району в 

інший, що могло б мати опосередкованим результатом примус трудящих 

поступати на роботу  до певних галузей господарства або районів [265, ч. 2]. 

Очевидно, що ці заходи призвано уникати тому, що своїм застосуванням 

вони мають мету, всупереч дійсної волі працівника, пристати на пропозиції 

роботи, яку він вільно не обирає чи на яку вільно не погоджується. Він 

змушений скористатися цією пропозицією – бо іншого виходу для отримання 

засобів для існування себе і своєї сім’ї в нього нема.  

Принцип заборони примусової праці, у більшому ступеню, є гарантією 

дотримання прав працівника, бо він встановлює правові орієнтири поведінки 

роботодавця у трудових відносинах. Інакше кажучи, він окреслює формулу 

можливостей, простір виявлення свободи волі роботодавця щодо зміни умов 

трудового договору. Ця формула виглядає так: працівник повинен 

виконувати, доручену йому роботодавцем на підставі трудового договору, 

роботу особисто, як це витікає зі ст. 21, ст. 30 КЗпП України [137], а власник 

або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника 

виконання роботи, не обумовленої трудовим договором [137, ст. 31].  

Таким чином, чинний КЗпП України, в першу чергу, акцентує увагу на 

охороні від посягання головної умови трудового договору – трудової функції. 

Головною умовою трудового договору трудова функція є тому, що вона є 

тим стрижнем, який формує трудовий договір і, по суті, визначає усі інші 

його умови. Оскільки ця умова є умовою трудового договору, тобто 

предметом угоди його сторін, то її зміна, за загальним правилом, так само і 

як зміна будь-яких інших його умов, може відбуватися лише за взаємною 

згодою. 
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Варто відзначити важливий факт, що характеризує свободу волі сторін 

трудового договору на етапі його зміни. Цей факт витікає із норм, в яких 

втілюються принципи свободи праці, свободи трудового договору та 

заборони праці: якщо працівник бажає змінити трудовий договір – то він має 

більше простору для вияву своєї волі адже законодавство не встановлює 

ніяких обмежень щодо можливостей працівника. І тут у повній мірі панує 

принцип свободи праці. Однак, якщо ініціатором змін виступає 

роботодавець, свобода його волі обмежується приписами норм чинного 

трудового законодавства, які забезпечують охорону прав і інтересів 

працівника і виступають юридичними гарантіями цих прав та інтересів. 

Вочевидь, слід погодитись із думкою О. І. Процевського, який відмічає, що 

свобода волі роботодавця обмежується, і у такому обмеженні науковець 

вбачає три головні мети: а) захист реалізації права громадян на працю, б) 

захист економічно слабкої сторони трудового договору – працівника і в) 

захист інтересів держави й суспільства [250, с. 188].  

Досліджуючи проблеми свободи волі сторін трудового договору при 

його зміні, варто також зазначити, що із загального правила є виключення, в 

яких воля працівника зазнає законно допустимих утисків – вона або не має 

взагалі ніякого значення або, в деяких випадках, може його мати. Мова йде 

про різні надзвичайні обставини, які ставлять або можуть поставити під 

загрозу життя та нормальні життєві обставини населення і усунення яких 

повинно відбутися для того, щоб не допустити погрозливих наслідків. Для 

цього, власне, і допускається застосування праці працівників не на роботі, 

яка була обумовлена угодою. При чому, не дивлячись на те, що воля 

працівника в цих обставинах як раз і може зазнавати допустимих утисків, ця 

робота, примусовою не вважається, бо  у даному випадку має місце так звана 

конкуренція прав людини, де пріоритет надається дотриманню більш 

значущих прав людини – права на життя, здоров’я та безпечні умови 

існування.  
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Так Конвенція МОП №29 Про примусову чи обов’язкову працю 

визначає, що термін «примусова чи обов’язкова праця» не охоплює: будь-яку 

роботу чи службу, яка вимагається на підставі законів про обов’язкову 

військову службу та застосовується для робіт суто військового плану; будь-

яку роботу чи службу, яка є частиною звичайних громадянських обов’язків 

громадян цілком самоврядної країни; будь-яку роботу чи службу, яка 

вимагається від будь-якої особи внаслідок вироку, винесеного рішенням 

судового органу, за умови, що ця робота чи служба виконуватиметься під 

наглядом і контролем державної влади і що зазначену особу не буде 

передано в розпорядження приватних осіб, компаній, товариств; будь-яку 

роботу чи службу, яка вимагається в умовах надзвичайних обставин, тобто у 

випадках війни або лиха чи загрози лиха, як от: пожежі, повені, землетруси, 

сильні епідемії чи епізоотії, нашестя шкідливих тварин, комах або паразитів 

рослин, і взагалі обставин, що ставлять або можуть поставити під загрозу 

життя чи нормальні життєві умови всього або частини населення; дрібні 

роботи общинного плану, тобто роботи, виконувані заради прямої корисності 

для колективу, і які через це можуть вважатися звичайними громадськими 

обов’язками членів колективу, за умови, що саме населення чи його 

безпосередні представники мають право висловити свою думку відносно 

доцільності цих робіт [144, п. 2, ст. 2]. 

Очевидно, керуючись настановами цієї Конвенції, Конституція 

України, як Основний закон нашої держави, яка є членом МОП, визначила ті 

види праці, які примусовою не вважаються. Це військова або альтернативна 

(невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за 

вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і 

про надзвичайний стан [149, ст. 43]. 

Таким чином, імплементував міжнародні стандарти щодо загального 

напряму видів робіт, які не вважаються примусовою працею, Конституція 

України встановила і правові основи для використання виключень із 

загального правила щодо зміни трудового договору, коли воля працівника не 
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має братися до уваги, бо мова йде про надзвичайні обставини, які 

потребують негайного вирішення, у тому числі, і за рахунок праці працівника 

на роботі, на яку він безпосередньо своєї волі не виявляв. 

У зміні умов трудового договору також втілюється принцип 

стабільності трудових відносин. На цьому наголошує, зокрема, Т. В. Руських 

[280, с. 130].  

Стабільність трудових правовідносин – це принцип, який закладено в їх 

основу; він відображує їх особливість та специфічність. Отже, він 

притаманний трудовим правовідносинам як таким незалежно від того в 

умовах якої суспільно-економічної формації вони існують. Ще радянська 

дослідниця А. І. Ставцева, наголошувала на тому, що тільки сталість кадрів, 

може забезпечити передумови для всебічного освоєння надскладних 

сучасних технічних засобів і накопичення багатого виробничого досвіду. 

Сталість кадрів за умови високої технічної оснащеності виробництва є 

неодмінною умовою його організації, забезпечення зростання 

продуктивності праці [301, с. 14].  

І в цьому ракурсі з радянських часів нічого не змінилося. І сьогодні 

усталений, згуртований, професійний трудовий колектив є одним із факторів 

впевненого балансування підприємства, установи, організації на хвилях 

простору господарської діяльності. Тому, твердження К. Ю. Мельника, що 

стабільність трудових правовідносин має, передусім, значення для тих, хто 

працює; що працівник здебільшого прагне до постійного трудового зв'язку, 

що передбачає певні блага, отримання яких пов'язано з тривалістю роботи в 

одного роботодавця (просування по роботі, зростання заробітної плати, 

присвоєння чергових спеціальних звань тощо) [184] є спірним. Видається, що 

сьогодні, в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки, треба 

акцентувати увагу на взаємній, однаковій зацікавленості сторін трудового 

договору у стабільності трудових правовідносин: бо тільки 

взаємопогоджений спільний процес має більше шансів досягти успішного 

результату для обох сторін трудового договору – отримувати постійний 
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прибуток від господарської діяльності та отримувати своєчасно заробітну 

плату. Таким чином, у стабільності трудових правовідносин зацікавлені не 

тільки працівники, а й роботодавці в однаковому ступеню. 

Однак, слід погодитися із К. Ю. Мельником, що держава, у свою чергу, 

також має інтерес у стабільності трудових правовідносин. Цей інтерес 

полягає у запоруці соціальної стабільності в суспільстві та зростанні 

національної економіки. Тому, вважає К. Ю. Мельник, на державному рівні 

закріплюються норми, покликані сприяти стабільності трудових 

правовідносин [184]. І дійсно, приписи норм чинного трудового 

законодавства підтверджують цю думку. Так, відповідно до норм КЗпП 

України, роботодавець не має права вимагати від працівника виконання 

роботи, не обумовленої трудовим договором [137, ст. 31]; роботодавець може 

змінити умови трудового договору лише за наявності на те згоди працівника 

[137, ст. 32]. 

Тобто, як вже раніше відмічалося у роботі, оскільки мова йде про 

врегульовані правом відносини, остільки, слід визнати, що сторони цих 

правовідносин, вони ж і сторони трудового договору, мають свободу своєї 

волі щодо долі цих відносин і договору у межах, які окреслені трудовим 

правом. Норми трудового права і у випадку зміни трудового договору 

встановлюють межі правових можливостей його сторін і саме у межах вони 

можуть проявляти свободу своєї волі.  

Українська дослідниця Ю. В. Кернякевич, також, судячи з її робіт, 

вбачає у забороні роботодавцеві в односторонньому порядку змінювати, 

укладений з працівником, трудовий договір принцип стабільності трудових 

відносин, зазначаючи, що в сучасних умовах дуже важко дотримуватися 

цього принципу і зберігати стабільність трудових правовідносин роботодавця 

і працівника, оскільки дуже часто скорочується виробництво, а як наслідок і 

скорочується кількість робочих місць [113, с. 162]. Тобто, відмічаючи один із 

принципів – принцип стабільності трудових правовідносин як загальне 

правило, тим не менше, вченими  враховуються об’єктивні реалії життя, які 
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свідчать про те, що у процесі роботи можуть виникати певні обставини, які 

потребують зміни умов трудового договору. При чому, ініціатором зміни 

умов трудового договору може бути як роботодавець, так і працівник. 

Логічним продовженням втілення розглянутих принципів у зміну 

трудового договору є принцип забезпечення права працівників на захист 

державою їх трудових прав і свобод. Цей принцип має і іншу назву. Зокрема 

О. І. Процевський визначає його, як слідує із його характеристики, як 

принцип реалізації права на працю і захисту громадян від безробіття [250, с. 

194 - 195]. Встановлення більш точного термінологічного визначення 

принципу виходить за межі даної роботи. Однак, зауважу, видається, що 

принцип реалізації права на працю і захисту громадян від безробіття, 

швидше за все, є частиною принципу забезпечення права працівників на 

захист державою їх трудових прав і свобод. Слушною є думка О. І. 

Процевського, що реалізація права на працю, дія принципу свободи праці або 

якогось обов’язку особи фактично означає здійснення вимог цілої системи 

правових норм навіть різних за своєю природою. Саме тому не можна не 

погодитись із думкою О. І. Процевського, що у принципі реалізації права на 

працю і захисту громадян від безробіття є важливі положення: кожен має 

право на вільний вибір роботи; заборона довільно відмовляти громадянину у 

прийнятті на роботу підприємствами, установами, організаціями, що мають 

надати роботу при наявності робочих місць; заборона вимагати роботу, 

необумовлену трудовим договором [250, с. 195].  

З приводу реалізації прав і свобод доречно висловився М. В. Вітрук, 

який відмітив, що можливість, яка міститься у праві або свободі і яка, 

окреслена нормами права, ніколи не перетвориться на реальність без її 

використання особистістю [51, с. 194]. Тобто зміна трудового договору є тією 

дією, яка уособлює використання сторонами трудового договору 

можливостей, закладених у праві. Право, як система норм, санкціонованих 

державою, встановлює межі можливостей для сторін трудового договору, 

визначає простір, де може проявлятися їх свобода волі, застерігаючи за 
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допомогою юридичних гарантій перетин цих меж, де право і свобода 

закінчуються і починається свавілля.  

Таким чином, цей принцип слугує основою для законної зміни 

трудового договору, точніше при використанні можливостей сторонами у 

межах, встановлених законодавством – у випадку суворого дотримання 

правил. У протилежному випадку - держава, використовуючи органи 

вирішення трудових спорів, реалізує функцію захисту порушеного права та 

відновлює справедливість і повертає відносини з простору свавілля до 

правового простору. Це передбачено ч. 1 ст. 235 КЗпП України, яка 

встановлює, що «у разі звільнення без законної підстави або незаконного 

переведення на іншу роботу працівник повинен бути поновлений на 

попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір» [137]. 

Принцип рівності прав і можливостей та заборона дискримінації також 

яскраво проявляється у зміні трудового договору. Цей принцип, за висловом 

О. І. Процевського, належить до основних принципів, закріплених у 

міжнародних актах та нормативно-правових актах національного 

законодавства і він фактично конкретизується в усіх інститутах трудового 

права України, чим наочно підтверджує самостійність цієї галузі [250, с. 204]. 

Рівність у сфері праці, заборона дискримінації працівників 

проголошені у багатьох актах ООН, регіональних актах, зокрема у 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права [186, ст. 2, 

ст. 3], Європейській соціальній хартії (переглянутій) [88, ст. 20]. Але 

найбільше – у актах МОП. Цьому присвячено Конвенцію №111 Про 

дискримінацію в галузі праці і занять, 1958 р. [141], ратифіковану Україною 

04. 08. 1961 р. [299], яка є загальною у питаннях недопущення дискримінації, 

бо її зміст зобов’язує держави визначити та проводити національну політику, 

направлену на заохочення рівності можливостей та звернення у сфері праці 

та занять з метою викоренення всілякої дискримінації. Конвенція МОП 

№111, власне, містить визначення дискримінації, під якою розуміє: будь-яке 

розрізнення, недопущення або перевагу, що робиться за ознакою раси, 
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кольору шкіри, статі, релігії, політичних переконань, іноземного походження 

або соціального походження і призводить до знищення або порушення 

рівності можливостей чи поводження в галузі праці та занять; будь-яке інше 

розрізнення, недопущення або перевагу, що призводить до знищення або 

порушення рівності можливостей чи поводження в галузі праці та занять і 

визначається відповідним членом МОП після консультації з 

представницькими організаціями роботодавців і працівників, де такі є, та з 

іншими відповідними органами [141, ст. 1]. 

При цьому, Конвенція №111 визначає, що будь-яке розрізнення, 

недопущення або перевага відносно певної  роботи,  що ґрунтується на її 

специфічних вимогах, дискримінацією не вважається [141, ст. 2]. 

Також питання заборони дискримінації та надання рівних можливостей 

регулюються Конвенцією №117 Про основні цілі та норми соціальної 

політики [143], Конвенцією №156 Про рівне ставлення і рівні можливості для 

трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками [142], 

ратифіковану Україною 11. 04. 2000 р. [300], Рекомендацією №165 Щодо 

рівних можливостей та рівного ставлення до працівників чоловіків і жінок: 

працівники із сімейними обов'язками [266], Рекомендацією №162 Щодо 

літніх працівників [264]. Ці документи доповнюють положення Конвенції 

№111, яка забороняє дискримінацію за ознаками раси, кольору шкіри, статі, 

релігії, політичних переконань, іноземного або соціального походження і 

зазначають, що держави можуть розширити перелік мотивів, за якими не 

допускається дискримінація. 

Разом з тим, заходи соціального захисту, направлені на задоволення 

особливих потреб осіб, які за ознаками статі, віку, фізичної неповноцінності, 

сімейних обставин або соціального чи культурного рівня визнаються такими, 

що потребують особливого захисту або допомоги, не розглядаються 

міжнародними актами як дискримінація. Так, Конвенція №111 зазначає, що 

«особливі  заходи щодо захисту чи допомоги, передбачені в інших ухвалених 
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Міжнародною конференцією праці конвенціях та рекомендаціях, не 

вважаються за дискримінацію» [141, ст. 5]. 

Україна імплементувала міжнародні стандарти щодо заборони 

дискримінації прав людини взагалі та трудових прав зокрема. Так ст. 24 

Конституції України встановлено: громадяни мають рівні конституційні 

права і свободи і є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи 

обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Рівність прав жінки і 

чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей 

у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і 

професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами 

щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; 

створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з 

материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою 

материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та 

інших пільг вагітним жінкам і матерям [149, ст. 24].  

Конституційна норма стала, поряд із міжнародними стандартами, 

фундаментом для визначення принципу трудового права щодо рівності прав і 

можливостей та заборони дискримінації. Цей фундамент конкретизовано у 

ст. 22 чинного КЗпП України, яка називається «Гарантії при укладанні, зміні 

та припиненні трудового договору». Ця стаття визначає наступне: 

забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. Відповідно до 

Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи 

встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та 

припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і 

майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, 

політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці 

чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання 
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не допускається. Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника 

можуть встановлюватись законодавством України [137, ст. 22].  

Тобто, це означає, що кожен повинен мати рівні можливості в 

реалізації свого права на працю у формі трудового договору; при чому як на 

моменті його укладення, так і при його зміні чи припиненні. Ніхто не може 

бути обмежений у трудових правах чи одержувати які-небудь переваги в 

їхній реалізації в залежності від суб’єктивних обставин, не пов'язаних з 

діловими якостями працівника і результатами його праці. Тобто відмовити 

громадянину в укладенні трудового договору можна тільки на об’єктивних 

підставах, які свідчать про те, що цей працівник не зможе виконувати роботу; 

змінити трудовий договір можна тільки на підставах, передбачених законом 

та, дотримуючись встановленого порядку. 

До речі, у проекті ТК України ст. 3 «Недопущення дискримінації у 

сфері праці» регулює це питання з точки зору диференційованих критеріїв 

дискримінації більш детально, одночасно, узагальнюючи сферу її 

застосування замість градації укладення, зміни та припинення трудового 

договору, сферою праці. А саме: «забороняється будь-яка дискримінація у 

сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, 

пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного, 

соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, 

підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового 

стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці 

чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру 

звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання 

підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими 

ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання. 

Дискримінація за ознакою статі включає сексуальні домагання, що 

виражаються у діях сексуального характеру, поводження (включаючи жести, 
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вирази і фізичний контакт), що є загрозливим, образливим, таким, що піддає 

експлуатації або змушує до сексуальних відносин» [241, ст. 3, ч. 1]. 

Позитивним також слід визнати імплементацію міжнародних приписів 

щодо загального напряму диференціації правового регулювання праці деяких 

категорій працівників, які об’єктивно потребують підтримки держави щодо 

сприяння їм у отриманні, збереженні роботи та встановлення особливої 

охорони їх праці. Так у проекті зазначено: «не вважаються дискримінацією у 

сфері праці передбачені цим Кодексом та законами обмеження прав і 

можливостей або надання переваг працівникам залежно від певних видів 

робіт, які стосуються віку, рівня освіти, стану здоров’я, статі, інших 

відповідних обставин, а також необхідності посиленого соціального та 

правового захисту деяких категорій осіб. Законами і статутами 

господарських товариств (крім акціонерних), виробничих кооперативів, 

фермерських господарств, громадських організацій можуть встановлюватися 

переваги для їх засновників (учасників) і членів при наданні роботи, 

переведенні на іншу роботу та залишенні на роботі у разі вивільнення» [241, 

ст. 3, ч.2]. 

І дуже слушним видається встановлення прямого припису для осіб, які 

вважають, що вони зазнали дискримінації у сфері праці щодо їх права 

звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, 

відшкодування матеріальної та моральної шкоди [241, ст.3, ч. 3]. 

Але я вважаю, що у такому детальному визначенні цієї юридичної 

гарантії, яка уособлює та деталізує принцип трудового права, не вистачає 

логічної крапки, якою повинна виступати відповідальність за порушення її 

приписів. Тому пропоную доповнити ст. 3 проекту ТК України ч. 4, і у 

майбутньому Трудовому кодексі вирішити цю проблему наступним чином: 

«Роботодавці, які допустили дискримінацію у сфері праці, притягаються до 

відповідальності відповідно до чинного законодавства». 

Взагалі-то, у науці трудового права єдиного бачення щодо кількості 

принципів та їх змісту єдиного бачення не існує. Можливо, крапку у 
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дискусіях з цього приводу поставить майбутній Трудовий кодекс України, 

проект якого містить окрему статтю, яка визначає основні засади правового 

регулювання трудових відносин. Ст. 2 проекту ТК визначає, що правове 

регулювання трудових відносин здійснюється на засадах: 

1) свободи праці, що включає право на працю, яку кожен вільно обирає 

або на яку вільно погоджується; 

2) заборони примусової праці; 

3) заборони дитячої праці; 

4) недопущення дискримінації у сфері праці та забезпечення особам, 

які зазнали такої дискримінації, права на звернення до суду щодо визнання 

факту дискримінації та її усунення, а також відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок дискримінації; 

5) забезпечення повної і продуктивної зайнятості працівників та їх 

захисту від безробіття; 

6) забезпечення права працівників і роботодавців на свободу 

об’єднання для захисту своїх прав та інтересів; 

7) поєднання державного і договірного регулювання трудових 

відносин; 

8) рівності прав і можливостей працівників, у тому числі гендерної 

рівності, шляхом забезпечення єдності та диференціації умов праці; 

9) забезпечення працівникам державних гарантій у сфері праці; 

10) гарантування працівникам своєчасної та в повному розмірі виплати 

заробітної плати, що забезпечує достатній життєвий рівень; 

11) створення належних, безпечних і здорових умов праці та 

відпочинку; 

12) створення працівникам рівних можливостей щодо їх професійного 

зростання, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації; 

13) забезпечення права працівників на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування; 
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14) гарантування права на розв’язання індивідуальних і колективних 

трудових спорів, у тому числі забезпечення права працівників на страйк; 

15) забезпечення судового захисту трудових прав, честі та гідності 

учасників трудових відносин; 

16) здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового 

законодавства; 

17) сприяння веденню колективних п 

18) відповідальності сторін колективних трудових правовідносин за 

взятими на себе зобов’язаннями; 

19) захисту від незаконного звільнення [241, ст. 2]. 

Слід відмітити, що у редакції цього проекту, що подана на офіційному 

сайті Верховної Ради України, п.17 ст.2, як можна тільки-но було побачити, 

містить помилку: незакінчене речення, - яку необхідно виправити у 

подальшому. Вочевидь, у даному випадку мова повинна йти про сприяння 

веденню колективних преговорів. 

Ці засади претендують на визначення принципів трудового права адже 

відображують вихідні положення трудового права. Однак, щодо права на 

існування їх у якості самостійних принципів питання залишаються. Розкрити 

їх усі навряд чи є можливим у межах підрозділу, та це і не поставлено за 

мету. Вбачається, що багато з них є продовженням, деталізацією один одного 

(зокрема принцип гарантування працівникам своєчасної та в повному розмірі 

виплати заробітної плати, що забезпечує достатній життєвий рівень, принцип 

гарантування права на розв’язання індивідуальних і колективних трудових 

спорів, у тому числі забезпечення права працівників на страйк є різновидами 

принципу забезпечення працівникам державних гарантій у сфері праці; а 

принцип створення працівникам рівних можливостей щодо їх професійного 

зростання, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації є частиною 

принципу рівності прав і можливостей працівників, у тому числі гендерної 

рівності, шляхом забезпечення єдності та диференціації умов праці тощо). А 

тому, у питанні зміни трудового договору, у якості призми характеристики 
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свободи волі сторін трудового договору, було обрано або беззаперечні або 

найменш дискусійні принципи, які, видається, виступають джерелом витоків 

дослідження проблем свободи волі сторін трудового договору при його зміні 

і формують межі правового простору для їх можливостей.  

Дослідження принципів трудового права як витоків свободи волі сторін 

трудового договору при його зміні дозволяє зробити висновок, що динаміка 

відносин сторін трудового договору є реалізацію, передбачених для них 

законодавством та угодою прав і обов’язків, яка відбувається за правилами, 

встановленими чинним законодавством. Ці правила ґрунтуються на 

деталізації правових можливостей сторін трудового договору при його зміні, 

які виступають межами їх свободи волі. Саме завдяки цим правилам 

формується правовий простір свободи волі сторін трудового договору і 

забезпечується охорона та захист їх прав і законних інтересів.  

 

3.2. Правові можливості сторін трудового договору при його зміні 

 

Означивши правові витоки окреслення меж свободи волі сторін 

трудового договору при його зміні, охарактеризуємо безпосередньо як 

проявляється свобода волі сторін трудового договору при його зміні. У 

чинному КЗпП України поняття «зміна трудового договору» чи «зміна умов 

трудового договору» ( у трудовому праві ці поняття використовуються як 

тотожні) не використовується.  

Якщо звернутися до сучасного тлумачного словнику української мови, 

то слово «зміна» тлумачиться як перехід, перетворення чого-небудь у щось 

якісно інше, змінювання [5]. З огляду на це, К. Ю. Мельник пропонує 

розуміти під зміною трудового договору перехід, перетворення однієї або 

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

ініціативою працівника, роботодавця або третіх осіб [184]. Окремі вчені, 

зокрема В. С. Венедиктов [43], Я. А. Одовічена [202], Н. Д. Гетьманцева [60], 
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як синонім терміна «зміна трудового договору» використовують термін 

«новація трудового договору». 

Як відмічає К. Ю. Мельник, новація (від лат. novatio - «зміна, 

оновлення») як правовий інститут зародилась і набула поширення ще в 

римському праві, яке визначало її як договір, що припиняє наявне 

зобов'язання шляхом заміни його іншим. Юристи середньовічних держав 

перейняли практику застосування новації, а дещо пізніше цей інститут було 

закріплено в кодифікованих актах цивільного законодавства багатьох країн 

[184]. Такий термін закріплено і в цивільному законодавстві України - у ч. 2 

ст. 604 ЦК України. Ч. 2 ст. 604 ЦК України визначає, що зобов'язання 

припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов'язання 

новим зобов'язанням між тими ж сторонами (новація) [338, ст. 604, ч. 2]. 

Тобто мова йде про те, що у просторі, визначеному цивільно-правовими 

нормами, сторони не тільки змінюють своє первісне зобов’язання, а й про те, 

що на підставі угоди виникає нове зобов’язання, чим одночасно 

припиняється існування попереднього. 

Взагалі-то, як можна було побачити під час дослідження у даній роботі, 

останнім часом, у трудове право вчені намагаються перенести конструкції, 

притаманні цивільному праву. Зокрема, це стосується визнання трудового 

договору недійсним чи неукладеним тощо. Можливо, на перший погляд,  

нічого страшного у цьому і нема. Але, думається, насправді, це свідчить про 

погрозливі тенденції у динаміці права. Таке перенесення не має під собою 

ніякого обґрунтування, воно не переслідує вдосконалення правового 

регулювання відносин у сфері праці (адже протилежність у підході до 

регулювання відносин цивільного і трудового права сьогодні, як підтверджує 

історичний досвід цього питання, очевидна як ніколи) і не має нагальної 

необхідності. Це зміни заради змін – і нічого іншого. Нічого суттєвого 

правовому регулювання відносин у сфері праці вони не дають. А, отже, їх 

перспективи у трудовому праві є доволі сумнівними, власне, як і доля самого 

трудового права як галузі, витоки якої містяться у постулаті про визнання 
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людини найвищою соціальною цінністю, якщо, все ж-таки, ці зміни будуть 

сприйнятими та легалізованими. 

У теорії трудового права до зміни трудового договору чи зміни умов 

трудового договору традиційно відносять зміну істотних умов праці, 

переведення та переміщення [25, c. 269], [66], [325, с. 213 - 221]. У проекті 

ТК України, на жаль, не скористались досягненнями науки трудового права, і 

у ст. 67, яка має назву «Види зміни умов трудового договору», зазначено, що 

«умови трудового договору можуть змінюватися внаслідок: 1) переміщення; 

2) переведення на іншу роботу. Зміна найменування посади, яку обіймає 

працівник, без зміни обов’язків, що покладаються на працівника не 

вважається зміною умов трудового договору і не вимагає згоди на це 

працівника» [241, ст. 67]. Таким чином, проект ТК України «загубив» зміну 

істотних умов праці. Безперечно, позитивним це «надбання» назвати не 

можна, адже воно порушує не тільки теоретичні настанови трудового права, 

але й, якщо така редакція буде прийнята, порушить права працівників, 

звужуючи їх у порівнянні із існуючими, що є неприпустимим за 

Конституцією України [149, ст. 22]. Бо за ст. 32 чинного КЗпП України при 

зміні істотних умов праці встановлено строк попередження працівника за 2 

місяці. Відповідно, ліквідуючи поняття «зміна істотних умов праці», 

ліквідується і цей елемент механізму, у чому, на мій погляд, і вбачається 

звуження прав працівників у порівнянні із чинним законодавством. Тому, 

такі зміни, видається, є неприпустимими, і ст. 67 проекту ТК України 

необхідно доповнити п. 3 – зміною істотних умов праці. Відповідно, у 

майбутньому Трудовому кодексі слід залишити усі три, зараз існуючі, 

різновиди зміни трудового договору 

Варто зауважити, що у науці пропонується застосовувати і інші 

терміни замість видів зміни трудового договору. Так, вітчизняні науковці Г. 

С. Гончарова, В. В. Жернаков, С. М. Прилипко використовують термін 

«форми зміни трудового договору», характеризуючи зміну істотних умов 

праці [282, с. 84]. Однак, у даному випадку справедливою видається думка Л. 
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Ю. Бугрова, що «форма у діалектичному мисленні визначається змістом, 

саме змісту притаманно виступати як процесу у діалектичному сенсі. Звідси 

витікає спірність використання конструкції «форма» у тих юридичних 

сентенціях, у яких вимагається високий ступінь узагальнення і в яких 

необхідно підкреслити саме змістовний аспект» [37, с. 17]. 

Українська дослідниця Ю. В. Кернякевич застосовує термін «способи 

зміни трудового договору» [112, с. 11]. Російський вчений Л. Ю. Бугров 

також пропонує його до застосування. Він вважає, що термін «види» хоч і є 

вже усталеним для російської юриспруденції, але формальна логіка у праві, 

яка має виключно важливе значення, визнає види у ракурсі родо-видового 

розподілу, а про роди у юриспруденції Росії взагалі не прийнято 

стверджувати. Тому термін «види зміни трудового договору», за його 

словами, теоретично не є бездефектним. Л. Ю. Бугров обґрунтовує логічність 

використання терміну «спосіб» його філологічним значенням, яке означає 

дію (систему дій), що застосовується при здійсненні чого-небудь. Адже 

модифікації зміни трудового договору в епіцентрі як раз мають своєрідність 

процедурних правил. [37, с. 17]. Думається, раціональне зерно у таких 

думках є, але воно вимагає більш глибокого дослідження, вже за межами 

даної роботи.  

Питанням зміни умов трудового договору за ініціативою працівника 

чинне законодавство уваги, на жаль, не приділяє. Вочевидь, такий стан речей 

пояснити можна тим, що саме роботодавець організує роботу підприємства, 

установи, організації, забезпечує працівника роботою, а, отже, саме йому, 

виконуючи свою функцію у трудових правовідносинах та й у господарських 

відносинах також, доводиться, у переважній більшості випадків, 

використовувати зміну трудового договору. Його ініціатива змінити 

трудовий договір продиктована його функціями у виробничому процесі і 

ґрунтується на об’єктивних даних по забезпеченню безперервної, стабільної, 

успішної роботи підприємства, установи, організації. Отже, мета 

врегулювання саме таких змін трудового договору – де ініціатором виступає 
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роботодавець – це врахування практичних реалій життя та надання 

сприятливого юридичного підґрунтя для належного проведення цих змін, 

коли б була максимально виключена можливість порушення прав та 

законних інтересів працівників, зокрема природного права на працю. 

Отже, є всі підстави для погодження із думкою В. В. Жернакова, що у 

трудовому праві свобода роботодавця об’єктивно обмежується в силу 

закладених у принципах трудового права положеннях (наприклад, про 

соціальну сутність трудового права, підвищений захист прав і інтересів 

окремих суб’єктів трудового права – жінок, неповнолітніх тощо) [92, с. 92]. 

Для працівника обмеження його свободи є незначним, таким, що можна 

назвати знехтуваним адже у випадку ініціювання ним змін трудового 

договору, законодавство не встановлює ніяких додаткових умов-обмежень – 

ні об’єктивних причин, які повинні викликати ініціювання таких змін, ні 

певного порядку їх проведення. Достатньо лише виявити ініціативу і 

отримати згоду роботодавця. 

На превеликий жаль, у проекті ТК України також не відображена 

можливість працівника змінити умови трудового договору. Звісно, це не 

означає практичну неможливість це зробити – але, видається, така 

відсутність, все ж-таки, є прогалиною законодавства. Майбутній Трудовий 

кодекс України, як кодифікований акт, що покликаний визначати засади і 

гарантії здійснення людиною права на працю, повинен будуватися на 

концепції балансу інтересів сторін трудового договору, а тому повинен 

містити вихідні позиції для реалізації свободи волі обох сторін трудового 

договору. Відповідно до існуючих об’єктивних передумов, стосовно 

можливостей роботодавця повинно встановлюватися і правове підґрунтя і 

порядок проведення таких змін; стосовно можливостей працівника достатньо 

закріплення правового підгрунтя. Але, у будь-якому разі, таке правове 

підґрунтя повинно закріплюватися у кодексі. 

Тому, вважаю, у майбутньому Трудовому кодексі повинно міститися 

правило, за яким би була закріплена однакова можливість впливу сторін 
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трудового договору на його долю. Отже, пропонується у майбутньому 

Трудовому кодексі, (у проекті ТК України у ст.67 ч.1) у главі, що регулює 

зміни трудового договору, встановити норму наступного змісту: «Сторони 

трудового договору мають право його змінювати».  

Статтею 32 КЗпП України передбачено, що у зв'язку зі змінами в 

організації виробництва та праці роботодавцю надано право змінювати 

істотні умови праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, 

кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та 

розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування 

неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і 

найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не 

пізніше ніж за два місяці [137, ст. 32, ч.4].  

Таким чином, зміна істотних умов праці допускається лише за 

наявності об'єктивних обставин, які підпадають під визначення «зміни в 

організації виробництва і праці». Тобто зміни в організації виробництва і 

праці співвідносяться із змінами істотних умов праці як причина та наслідок: 

якщо немає причини, то і не може бути наслідку.  

Такий висновок підтверджується і судовою практикою. Так Особа _1 

подав позов до ТОВ «Шахта Садова», який обґрунтовує тим, що з 20.08.2003 

р. він працював на посаді підземного прохідника на ТОВ «Шахта Садова» з 

повним робочим днем. 26.06.13 р. він був звільнений за п. 2 ст. 40 КЗпП 

України за станом здоров’я. В порушення вимог ст. 32 ч. 1, 2, 103 КЗпП 

України, відповідач самовільно, без відібрання заяви та згоди позивача 

наказом  від 08.02.13 р. № 25/1 ОД перевів його на неповний робочий день з 

окладом 0,5 ставки, про що позивач дізнався тільки 21.08.13 р. з отриманої 

довідки про зарплатню. Позивач просив визнати наказ про переведення на 

іншу роботу незаконним, стягнути середній заробіток за час дії наказу про 

незаконне переведення в 4 436,93 грн.  

Суд визнав, що позовні вимоги підлягають задоволенню, бо 

встановлено, що відповідачем не надано доказів того, що Особа_1 
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ознайомлений з наказом № 25/1 ОД від 08.02.13 р. по шахті «Садова» про 

переведення на неповний робочий час, оскільки витребуваний судом наказ не 

містить підпису будь-кого, в тому числі й позивача, про ознайомлення з ним, 

заяви про згоду на переведення від Особа_1 не надано. Суд визнав 

порушення відповідачем ст. ст. 32, 103 КЗпП України, що обґрунтовує 

вимоги позивача щодо стягнення середнього заробітку за час незаконного 

переведення. Приймаючі до уваги, що з жовтня 2012 р. до грудня 2012 р. 

заробітна платня взагалі не нараховувалася, суд погодився з позивачем щодо 

розрахунку середнього заробітку за період з 01.04.12 р. до 30.09.12 р., який 

складає 4 436,93 грн., оскільки інших доказів та розрахунків відповідач не 

надав. 

Керуючись ст. ст. 10, 15, 30, 60, 62, 213 – 215 ЦПК України [339], ст. ст. 

32 ч. 1, 3 ст. 103 КЗпП України, Алчевський міський суд Луганської області 

визнав наказ по ТОВ «Шахта Садова» № 25/1 ОД від 08.02.2013 р. про 

переведення на неповний робочий день працівників незаконним; зобов’язав 

ТОВ «Шахта «Садова» сплатити Особа_1 середній заробіток  в 4 436,93 грн у 

зв’язку з незаконним переведенням та стягнути з ТОВ «Шахта Садова» 

судові витрати в 229.40 грн. [271].  

Отже, можна зробити висновок, що свобода волі роботодавця у 

випадку змін істотних умов праці суттєво обмежується нормами 

законодавства. Метою такого обмеження виступає встановлення балансу 

інтересів сторін трудового договору та реалізація охоронної функції 

трудового права. І закономірним засобом досягнення цієї мети і виступає 

детальна регламентація дій роботодавця.  

Визначення змін в організації виробництва і праці, деякою мірою, 

міститься у п.1 ст. 40 КЗпП України. Під змінами в організації виробництва і 

праці розуміється, у тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або 

перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення 

чисельності або штату працівників. Цей перелік продовжує Пленум 

Верховного Суду України у своїй Постанові Про практику розгляду судами 
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трудових спорів № 9 від 6 листопада 1992 р., який у п. 10 визначив, що 

«припинення трудового договору за п. 6 ст. 36 КЗпП  при відмові працівника 

від продовження роботи зі зміненими істотними умовами праці може бути 

визнане обґрунтованим, якщо зміна істотних умов праці при провадженні 

роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою викликана 

змінами в організації виробництва і праці (раціоналізацією робочих місць, 

введенням нових  форм  організації праці,  у тому числі перехід на бригадну 

форму організації праці, і, навпаки, впровадженням передових методів, 

технологій тощо). Відмова працівника укласти контракт може бути  

підставою для припинення трудового договору за п. 6 ст. 36 КЗпП у тому 

разі, коли відповідно до  законодавства  така  форма  трудового договору для 

даного працівника була обов'язкова» [234, п. 10]. Таким чином, змінами в 

організації виробництва і праці слід вважати і всі ці явища. Також до цього 

переліку, важаю, слід віднести і необхідність укладення договору про повну 

матеріальну відповідальність. Адже ч. 5 п. 19 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України № 9 від 6 листопада 1992 р. встановлює, що у 

відповідності до п. 1 ст. 40 КЗпП України, тобто на підставі змін в організації 

виробництва і праці, може бути розірвано трудовий договір при відмові 

працівника укласти договір про повну матеріальну  відповідальність з 

поважних причин (або коли раніше виконання обов'язків за трудовим 

договором не вимагало  укладення договору  про  повну  матеріальну  

відповідальність) [234, п. 19]. 

Таким чином, логіка законодавця і Пленуму Верховного Суду України 

у визначенні обставин, які підпадають під визначення змін в організації 

виробництва і праці, полягає у наступному: для зміни істотних умов праці 

повинні існувати такі об'єктивні обставини, запровадження яких зумовлює 

необхідність внесення змін до змісту трудового договору окремих 

працівників.  

Наступним елементом порядку проведення змін істотних умов праці, 

який окреслює простір свободи волі роботодавця, є попередження 
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працівника про це не пізніше ніж за два місяці [137, ст. 32, ч. 4]. Цей елемент 

є так само у однаковому ступеню важливим, як і причина зміни істотних 

умов праці. Про це свідчить припис п. 31 Постанови Пленуму Верховного 

Суду України Про практику розгляду судами трудових спорів № 9 від 6 

листопада 1992 р., де мова йдеться про правові наслідки недотримання 

встановленого законодавством порядку проведення змін істотних умов 

праці. За п. 31 Постанови Пленуму Верховного Суду України допускається 

зміна істотних умов праці за умови, що це викликано змінами в організації 

виробництва і праці та що про ці зміни працівник був повідомлений не 

пізніше ніж за 2 місяці. Якщо при розгляді трудового спору буде 

встановлено, що зміна істотних умов трудового договору проведена не у 

зв'язку зі зміною в організації виробництва і праці на підприємстві, в 

установі, організації, то така зміна з урахуванням конкретних обставин може 

бути визнана судом неправомірною з покладенням на власника або 

уповноважений ним орган обов'язку поновити працівникові попередні умови 

праці [234, п. 31]. 

Таким чином, можна зробити висновок: у випадку зміни істотних 

умов праці свобода волі роботодавця може проявлятися тільки у межах 

простору, визначеного нормами чинного законодавства. Одного бажання 

роботодавця для змін істотних умов праці не достатньо: повинні бути 

об’єктивні обставини, які зумовлюють неможливість існування трудового 

договору у тому стані, який був визначений при його укладенні. Тому якщо 

працівник погоджується на такі зміни – він залишається працювати в 

нових, змінених істотних умовах праці. А якщо працівник не погоджується 

на зміну істотних умов праці, то допускається його звільнення за п. 6 ст. 36 

КЗпП України [137]. 

На підставі дослідження щодо розуміння поняття «зміна істотних умов 

праці», пропонується проект ТК України доповнити статтею, наступного 

характеру: «У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема, 

ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням 
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підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату 

працівників, запровадженням нової техніки та технології виробництва, 

раціоналізації робочих місць, нових форм організації праці, допускається 

зміна істотних умов праці (системи та розміру оплати праці, режиму роботи, 

встановлення чи скасування неповного робочого дня, змісту трудової функції 

працівника, суміщення професій (посад), зміну розрядів, інших умов праці, 

визначених у колективному договорі) при продовженні працівником роботи 

за тією самою трудовою функцією». Відповідна норма також пропонується і 

до майбутнього Трудового кодексу України. 

Іншим різновидом зміни трудового договору є переведення працівника 

на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором. У науці трудового 

права переведення класифікуються за декількома критеріями. В залежності 

від суб’єкта, який ініціює переведення, останнє можна поділити на 

переведення за ініціативою працівника і за ініціативою роботодавця. За 

територіальною ознакою переведення поділяють на: переведення в межах 

підприємства, установи, організації у того ж власника для виконання іншої 

роботи, не обумовленої трудовим договором: переведення на інше 

підприємство, в установу, організацію, до іншого власника; переведення на 

роботу в іншу місцевість, у тому числі разом з підприємством, установою, 

організацією. В залежності від тривалості переведення можна класифікувати 

на постійні та тимчасові [25, с. 275 - 279]. 

З точки зору виявлення особливостей прояву свободи волі, що є 

завданням у даній роботі для досягнення поставленої в ній мети, інтерес 

представляє класифікація в залежності від суб’єкта, який ініціює переведення 

та в залежності від тривалості переведення. Адже саме у різновидах 

переведення за цими критеріями, визначена специфіка юридичних 

можливостей суб’єкта трудового договору, яка і уособлює свободу волі 

останнього, окреслюючи простір свободи волі та межі її реалізації.  

Взагалі-то, інтерес представляє форма припису, яка використовується у 

чинному КЗпП України щодо переведення. Скрізь використовується 
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безособова форма припису на кшталт: «переведення допускається … за 

згодою працівника» [137, ст. ст. 32, 33, 34, 170, 178]. Тобто, КЗпП України 

прямо не вказує хто виступає ініціатором переведення: працівник чи 

роботодавець. Однак, КЗпП України дає підстави для висновку, що 

ініціатором таких переведень виступає роботодавець, а працівник лише 

пристає на пропозицію (або ж відмовляється).  

Ще одним підтвердженням такого висновку виступає і те, що 

відповідно до чинного законодавства, зокрема ст. ст.21, 141, 153 КЗпП 

України, саме на власнику або уповноваженому ним органі лежать обов’язки 

правильної організації праці працівників, неухильного дотримання 

законодавства про працю і правил охорони праці, створювання умов для 

зростання продуктивності праці, забезпечення безпечних і нешкідливих умов 

праці [137]. Тобто саме роботодавець повинен вирішувати питання 

правильної організації праці підприємства, для того щоб забезпечити його 

ефективну роботу, зростаючу заробітну плату працівників та охорону їх 

праці.  

За загальним правилом, встановленим у ч. 1 ст. 32 КЗпП України, у ч. 1 

ст. 33 КЗпП України, у ч. 2 ст. 34, переведення як постійні так і тимчасові, 

зокрема у разі простою, допускаються за згодою працівника [137]. Тобто 

законодавство встановлює загальне правило щодо переведення за формулою 

взаємного погодженого волевиявлення сторін. Переведення без згоди 

працівника на іншу роботу є незаконним, за виключенням випадків, коли 

існує загроза життю чи нормальним життєвим умовам людей. Це 

підтверджується судовою практикою. Так Ковельський міськрайонний суд 

Волинської області, розглянувши справу за позовом ОСОБА_1 до 

Відокремленого підрозділу «Ковельська дистанція колії» Державного 

територіально-галузевого об'єднання «Львівська залізниця» та Державного 

територіально-галузевого об'єднання «Львівська залізниця»,   дійшов 

висновку про  доведеність позивачем заявленої позовної вимоги про 
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неправомірність наказу про переведення через відсутність  попередньої згоди 

позивача на таке переведення. 

Суд встановив, що ОСОБА_1 звернувся до суду із позовом, в якому 

просив визнати незаконним та скасувати наказ №2/ос від 06.01.2014 р. по 

відокремленому підрозділу  «Ковельська дистанція колії» Державного 

територіально-галузевого об'єднання «Львівська залізниця» про переведення 

його з посади машиніста залізнично-будівельних машин 6 розряду на посаду 

слюсаря з ремонту колійних машин та механізмів 2 розряду, посилаючись на 

те, що будь-яких змін в організації виробництва та праці  чи скорочення 

чисельності штату не відбулось, а його переведення на іншу посаду 

проведено в порушення вимог ч.1 ст. 32 КЗпП України України без його 

згоди.  

В судовому засіданні позивач ОСОБА_1 пояснив, що в жовтні 2013 р. 

був ознайомлений з наказом № 408 від 24.10.2013 р. про наступне 

переведення на іншу посаду з метою раціонального використання робочого 

часу машиністами залізнично-будівельних машин при відсутності обсягів 

роботи в зимовий період та на час ремонту машин, а також попереджений 

про наступне звільнення по п.6 ст. 36 КЗпП України в разі відмови від такого 

переведення. Про свою незгоду з такими діями керівництва він повідомив 

письмово, зробивши відповідну відмітку у вище вказаному наказі. 12 січня 

2014 р. його ознайомили з наказом про переведення, при його підписанні він 

повторно заперечив правомірність дій керівництва, скористався правом на 

щорічну відпустку за попередній період, під час якої звернувся до суду з 

відповідним позовом, а після повернення з відпустки відмовився від 

виконання роботи на посаді слюсаря 2 розряду. Позивач просив заявлені 

позовні вимоги задовольнити  в повному обсязі. 

Представник відповідача ВО «Ковельська дистанція колії» ДТГО 

«Львівська залізниця» І. П. Березюк проти позову заперечив та пояснив, що 

вказане державне підприємство працює в рамках затвердженої Постановою 

Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. №1390 Державної цільової 
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програми реформування залізничного транспорту на 2010-2015 роки, яка 

передбачає раціональне використання бюджетних коштів. Машина ВПРС 

0223, на якій працює позивач, використовується в основному лише в теплу 

пору року і за своїм технічним станом вона потребує частого ремонту, 

зокрема у 2012 р. з 251 робочого дня  машина працювала лише  59 днів та 25 

днів перебувала на ремонті. З метою економії коштів на зимовий період 

машиністам залізнично-будівельних машин було запропоновано переведення 

на посади машиністів - кочегарів, позивач відмовився від такого переведення, 

тоді було прийнято рішення про створення посад слюсарів та переведення 

машиністів на ці посади, адже посада слюсаря є менш оплачуваною та 

підприємство має потребу у виконанні  саме таких слюсарних  робіт у 

зимовий період. Підписання позивачем наказу про переведення від 06 січня 

2014 р. було розцінено як згода на таке переведення. А тому подальшу 

відмову позивача  від виконання роботи слюсаря та оскарження наказу про 

переведення  представник відповідача вважає безпідставною. У задоволенні 

позову просить відмовити.  

Представник ДТГО «Львівська залізниця» Д. Р. Якубович проти позову 

заперечив та пояснив, що переведення позивача на іншу посаду мало місце 

на підставі ч.1 ст. 32 КЗпП України за його згодою. Обумовлено таке 

переведення  простоєм залізнично будівельних машин та відсутністю 

необхідних обсягів робіт в зимовий період, здійснено з метою запобігання 

вивільнення працівників  та скорочення штату. Про зміни в організації праці 

позивачу було повідомлено своєчасно за 2 місяці. Позивач підписав наказ 

про переведення, висловивши таким чином свою згоду на переведення, окрім 

того, 13 лютого 2014 р. скористався відпусткою без збереження заробітної 

плати як слюсар 2 розряду, а тому вимоги позивача про незаконність 

оскаржуваного наказу вважає  безпідставними. Також просить відмовити у 

задоволенні позову в частині стягнення моральної шкоди через недоведеність 

позивачем даної позовної вимоги.     
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Суд, прийшов до наступного висновку. Відповідно до ст. 21 КЗпП 

України при прийнятті на роботу сторони за взаємною згодою визначають 

зміст трудової функції працівника. В подальшому  будь-які зміни 

допускаються лише в межах та в порядку  передбаченому законодавством. 

Зокрема, частина перша ст. 32 КЗпП України передбачає переведення 

працівника на іншу роботу на тому ж підприємстві лише за його згодою. 

29 жовтня 2013 р. його попереджено про  наступне переведення на 

посаду слюсаря 2 розряду у зв'язку із зміною істотних умов праці відповідно 

до наказу по відокремленому підрозділу від 24.10.2013 р. №408 Про 

раціональне використання робочого часу. 

Згідно з наказом №2/ос від 06 січня 2014 року ОСОБА_1 переведено з 

посади машиніста залізнично-будівельних машин 6 розряду на іншу посаду - 

слюсаря з ремонту колійних машин та механізмів 2 розряду, підставою 

переведення зазначений наказ №408 від 24.10.2013 р., та згода працівника.  

З наведеного вбачається, що мало місце переведення позивача на іншу 

роботу, тобто на іншу посаду, яка є відмінною від посади машиніста, про що 

зазначено в Класифікаторі професій, а також у штатному розписі 

підприємства та у посадових інструкціях машиніста та слюсаря. В судовому 

засіданні представники відповідача визнали ту обставину, що переведення 

мало місце на іншу посаду, тобто посаду не обумовлену первинним трудовим 

договором, а також те, що переведення мало місце на підставі ч. 1 ст. 32 

КЗпП України, тобто за згодою працівника. 

Таким чином, суд не вирішував питання наявності чи відсутності змін в 

організації виробництва і праці, які мали б значення при зміні істотних умов 

праці  в порядку ч. 3 ст. 32 КЗпП України при продовженні роботи за тією ж 

спеціальністю, кваліфікацією та професією, а досліджував лише обставини 

наявності чи відсутності попередньої згоди позивача на переведення на іншу 

роботу. 

Законодавець не визначає яким чином повинна бути отримана згода 

працівника на переведення, однак, така згода має відповідає дійсному 
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волевиявленню працівника та однозначно сприйматись сторонами трудового 

договору. Як вбачається з матеріалів справи, позивачем оспорюваний наказ 

від 06 січня 2014 р. підписаний  лише 12 січня 2014 р. Як пояснив позивач, 

підписавши наказ, він таким чином не висловив згоду на переведення, а 

засвідчив лише факт ознайомлення з цим наказом. Допитана в судовому 

засіданні свідок ОСОБА_6 підтвердила ці обставини та показала, що 

підписуючи наказ  ОСОБА_1 заперечував проти переведення та ставив свій 

підпис в порядку ознайомлення з його змістом. 

Всупереч вимог ст. 10, 60 ЦПК України [339]  представниками 

відповідачів не надано суду будь-яких доказів на підтвердження наявності 

попередньої згоди позивача на переведення на іншу роботу. В той же час, 

відсутність такої згоди підтверджується  послідовністю дій позивача, 

зокрема, під час ознайомлення з наказом №408 від 24.10.2013 р. про 

майбутнє переведення він вказав «не згоден». 

Після винесення оскаржуваного наказу про переведення позивач 

скористався правом на відпустку як машиніст -  згідно з наказом №2 від 

06.01.2014 р. йому як машиністу залізнично-будівельних машин 6 розряду 

надана щорічна та додаткова відпустка на період з 13.01.2014 р. по 12.02.2014 

р. З позовом до суду про відновлення свого порушеного права він звернувся 

27 січня 2014  р., про що свідчить відмітка канцелярії суду. 

Після виходу на роботу до виконання обов'язків слюсаря з 

ремонту  колійних машин та механізмів не приступав, що не заперечується 

представниками відповідачів та підтверджується протоколом оперативної 

наради від 19.02.2014 р., згідно з яким ОСОБА_1 відмовився від 

проходження інструктажу з охорони праці та виконання дорученої роботи. 

Керуючись ст. ст. 21, 32, 114, 235 України, ст. ст. 10, 11, 60, 209, 212, 

213, 214, 215, 218, 367 ЦПК України [339],  суд вирішив позов задовольнити 

частково і скасувати наказ №2/ос від 06 січня 2014 р. по відокремленому 

підрозділу «Ковельська дистанція колії» Державного територіально-

галузевого об'єднання «Львівська залізниця» про переведення ОСОБА_1 з 
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посади машиніста залізнично-будівельних машин 6 розряду на посаду 

слюсаря з ремонту колійних машин та механізмів 2 розряду. Поновити 

ОСОБА_1 на посаді машиніста залізнично-будівельних машин 6 розряду 

відокремленого підрозділу «Ковельська дистанція колії» Державного 

територіально-галузевого об'єднання «Львівська залізниця» з 06 січня 2014 

р. Стягнути з Державного територіально-галузевого об'єднання «Львівська 

залізниця» в особі відокремленого підрозділу «Ковельська дистанція колії» 

на користь держави судовий збір в розмірі 243,60 грн [275]. 

Варто відзначити, що простір свободи волі сторін при переведенні на 

іншу роботу є достатньо широким, адже крім обов’язкового взаємного 

погодження сторонами переведення, закон не встановлює ніяких обмежень 

стосовно факторів чи причин, які зумовлюють ініціативу його здійснення. 

Єдина різниця у реалізації свободи волі сторін трудового договору між 

постійними та тимчасовими переведеннями буде полягати в тому, що 

постійні переведення повинні відбуватися на підставі взаємної домовленості 

сторін трудового договору щодо конкретної умови трудового договору та її 

нового наповнення, а тимчасові переведення, окрім цього, ще й повинні бути 

наслідком домовленості сторін щодо конкретного часу, на який вони 

здійснюються. При чому, при тимчасовому переведенні на іншу роботу у разі 

простою, свобода волі сторін щодо визначення строку переведення 

обмежується наступними законодавчими приписами: «у разі простою 

працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності 

і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації 

на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в 

тій самій місцевості на строк до одного місяця» [137, ст. 34, ч. 2].  

Отже, закон встановлює максимальні межі такого строку, а сторони 

мають можливості встановити конкретний строк переведення, який не може 

вийти за ці межі. Такими максимальними межами, як можна побачити, при 

тимчасовому переведенні на тому ж підприємстві є весь час простою, а при 

переведенні на інше підприємство – 1 місяць [137, ст. 34, ч. 2].  
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Очевидно, витоки такого широкого простору свободи волі сторін слід 

шукати у юридично закріпленому праві на працю та праві роботодавця на 

підбір працівників. Так само, як і на етапі укладення трудового договору, 

сторони мають ці права протягом тривалості дії укладеного трудового 

договору. Ці права характеризують достатньо широкі можливості сторін як 

на етапі до укладення трудового договору, так і після. При цьому сторони 

мають свободу у реалізації їх волі, їх права на працю і права на підбір 

працівників, але настільки, наскільки це не загрожує порушенню права одна 

одної. Таким чином досягається баланс інтересів сторін трудового договору, 

а система трудових відносин, що витікають із трудового договору може 

функціонувати у стані рухомої рівноваги, забезпечуючи стабільність цих 

відносин, взаємну повагу до прав і інтересів один одного та їх охорону.  

Зміна умов, передбачених трудовим договором, який виступив угодою, 

що пов’язала волевиявлення сторін, відбувається за загальним правилом на 

тих же підставах, на яких виникла ця угода. Цілком логічно, що існуюча 

угода поставила сторони і подальшу долю їх правовідносин, що витікають з 

цієї угоди, у взаємозалежність одна від одної, об’єднавши їх долю за цими 

правовідносинами у єдину. Отже, якщо доля у сторін єдина – то обидві 

сторони мають у ній інтерес, а тому справедливо, що і вирішувати питання 

про зміни щодо цієї долі слід разом і тільки за взаємною домовленістю. 

Особливий інтерес з точки зору дослідження свободи волі сторін 

трудового договору, представляють тимчасові переведення працівників на 

іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, які може проводити 

роботодавець для відвернення або ліквідації обставин, які ставлять або 

можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей. Ці 

переведення є виключеннями із загального правила, бо проводяться вони 

незалежно від волі працівника. Про це свідчить ч. 2 ст. 33 КЗпП України, яка 

містить наступний припис: «власник або уповноважений ним орган має 

право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не 

обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не 
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протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або 

ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, 

а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя 

чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але 

не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою» [137, ст. 33, ч. 

2]. 

Витоки встановлення такого виключення, коли воля працівника не має 

значення, видається, слід шукати у ст. 3 Конституції України, яка встановила 

орієнтири у діяльності держави, визначив ними забезпечення прав і свобод 

людини [149, ст. 3]. Зокрема мова йде про конституційні право на життя і 

обов’язок держави захищати це право людини [149, ст. 27], право на охорону 

здоров’я [149, ст. 49], право на безпечне для життя і здоров’я довкілля [149, 

ст. 50]. Таким чином, держава визначила для себе обов’язком забезпечення 

цих прав. І тому, залишити без своєї уваги випадки, коли ці права громадян 

можуть бути порушені, внаслідок чого може постраждати людина та її 

здоров’я, держава не може, бо у неї є відповідний конституційний обов’язок 

ці права забезпечувати. Забезпечити право на працю, ключовим елементом 

якого є свобода, держава також повинна [149. ст. 43]. Але у випадках, коли 

під загрозу потрапляє життя і здоров’я людини, право на працю, як було 

відзначено у попередньому підрозділі, відходить на друге місце. Пріоритет 

має життя і здоров’я. Тому законодавство і допускає випадки ігнорування 

волі працівника, деякого ігнорування його права на працю, і передбачає 

можливості у таких випадках проводити роботодавцю переведення без згоди 

працівника. 

У продовження обґрунтування витоків такого вирішення питання не 

можна не зазначити, що у відображенні чіткого і злагодженого механізму 

динаміки прояву свободи волі сторонами трудового договору у випадку його 

зміни шляхом переведення, важливим є і той факт, що переведення, у 

випадку обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи 

нормальні життєві умови людей, відбувається у чіткій відповідності до 
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міжнародних та українських конституційних стандартів заборони примусової 

праці. Як було розглянуто у попередньому підрозділі, ратифікована 

Україною Конвенція МОП № 29 Про примусову чи обов’язкову працю 

визначає, що слід розуміти під примусовою чи обов’язковою працею [144, ст. 

2, ч. 1] та які випадки є виключеннями із цього визначення [144, ст. 2, ч. 2]. 

Ці випадки, хоча формально і містять ознаки примусової праці, такою не 

являються, бо їх застосування є або наслідком відповідальності людини за 

правопорушення, або викликано необхідністю виконання робіт на користь 

суспільства тощо. Цю формулу імплементувала і українська Конституція 

[149, ст. 43], встановив правові основи для використання виключень із 

загального правила щодо зміни трудового договору, коли воля працівника не 

має братися до уваги, бо мова йде про надзвичайні обставини, які 

потребують негайного вирішення, у тому числі і за рахунок праці працівника 

на роботі, на яку він безпосередньо своєї волі не виявляв. 

Розглянувши випадки, передбачені ч.2 ст. 33 КЗпП України, у яких 

дозволяється тимчасове переведення працівника без його згоди на 

необумовлену трудовим договором роботу, дійсно, слід визнати, що в цих 

обставинах, воля працівника відходить на друге місце. Адже відвернення або 

ліквідація стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також 

інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи 

нормальні життєві умови людей є важливішим питанням ніж реалізація права 

на працю однієї людини, невирішення якого може мати катастрофічні 

наслідки для великої кількості людей.  

Досліджуючи проблеми свободи волі сторін трудового договору при 

переведеннях без згоди працівника, не можна оминути увагою доволі цікаву 

думку М. Г. Александрова, висловлену у 1948 р. Адже ця думка ґрунтується 

на можливостях прояву волі сторін трудового договору при здійсненні таких 

переведень. М. Г. Александров вивів за межі поняття «зміни умов трудового 

договору» переведення без згоди працівника, які здійснювалися за 

тогочасним законодавством (Кодекс законів про працю РСФРР 1922р.) у разі 
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простою чи виробничої необхідності. М. Г. Александров вирізняв у складі 

адміністративного права керівництва «безумовне право» - право давати 

трудові завдання, які відносяться до трудової функції працівника і «умовне 

право», тобто право давати трудові завдання, які не відносяться до трудової 

функції працівника, яке обумовлюється наявністю особливої виробничої 

необхідності чи простоєм. Так от переведення без згоди працівника у разі 

простою чи виробничої необхідності пояснювалося так званим «умовним 

правом» роботодавця, визнавалося М. Г. Александровим обов’язком 

працівника, який виникає «в силу закону, зокрема, й із усілякого трудового 

договору» і складало обов’язкову умову трудових правовідносин. 

Обґрунтування такого положення речей М. Г. Александровим як раз і 

робилося адміністративним правом керівництва давати працівнику трудові 

завдання, які не відносяться до його трудової функції [7, с. 274 - 278]. 

До речі, сучасний російський науковець Л. Ю. Бугров, вважає цю 

думку актуальною і зараз для російського трудового права [37, с. 23], адже 

російське законодавство і зараз дозволяє проведення переведень без згоди 

працівника не тільки у випадках, коли є загроза життю, здоров’ю людей, їх 

нормальним життєвим умовам, але і у випадку простоїв [327, ст. 72-2]. 

Однак, Л. Ю. Бугров іде далі у роздумах адже він розповсюджує точку зору 

щодо таких права роботодавця та обов’язку працівника на всі випадки «коли 

будь-яка із сторін вимушена діяти незалежно від її волі в силу законних 

приписів» [37, с. 23].  

Думається, що така точка зору має підстави для існування, адже вона 

логічно витікає із розуміння змісту трудового договору, і додатково, з 

юридичної точки зору, обґрунтовує можливість і допустимість переведень у 

виключних випадках без згоди працівника. До речі, в українському 

законодавстві, на відміну від російського, вже з 1999 р. переведення на іншу 

роботу в разі простою здійснюється виключно за згодою працівника [229, 

п.2] і тому для українського права це питання має вужчу сферу застосування 
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– тільки у випадку з обставинами, які ставлять або можуть поставити під 

загрозу життя чи нормальні життєві умови людей (ст. 33 КЗпП України).  

Тому правове регулювання тимчасових переведень працівника при 

простої українським законодавством є більш прогресивним ніж російське. 

Підхід російського законодавця до переведень у разі простою без згоди 

працівника є проявом недемократичного підходу до правового регулювання 

прав і свобод працівників. Він був зрозумілим і обґрунтованим у часи, коли 

про це писав М. Г. Александров, і використовувався у КЗпП 1922 р УСРР, а 

потім УРСР чи КЗпП 1922 р РСФРР, а потім РРФСР. Відповідаючи духу 

часу, ці кодекси хоча і допускали приватноправові основи, але у чітко 

визначених державою межах. «Тодішня ленінська концепція непу 

встановлювала жорсткі межі дії ринкових засад, повністю відмовлялася від 

ідеї ринкового лібералізму і робила акцент на соціальну орієнтацію 

економіки шляхом активного використання державних важелів» [154, с.  

200]. Виходячи із державної ідеології, людина була лише «гвинтиком» 

державного механізму, а держава була роботодавцем. Зараз, у сучасних 

державах XXI століття, які претендують називатися цивілізованими, такий 

підхід виправдати не можна. Він не відповідає і міжнародним стандартам, 

закладеним у Конвенції МОП №29 [144, ст. 2], яку Російська Федерація 

ратифікувала 23 червня 1956 р. [298], адже простій не підпадає під 

виключення з поняття «примусова чи обов’язкова праця», а отже, вочевидь, 

переведення без згоди працівника у випадку простою повністю вкладається у 

розуміння поняття «примусова чи обов’язкова праця». 

Однак, повернемося до питання про можливість виведення переведень 

без згоди працівника за межі поняття «зміни трудового договору». З точки 

зору логіки, на перший погляд, дійсно, видається це правильно. Адже у 

підрозділі 2.2 даної роботи було визначено, що зміст трудового договору 

складають умови, що безпосередньо випрацьовуються сторонами і умови, які 

встановлюються законодавством. При чому останні – стають частиною 

змісту трудового договору незалежно від прояву волі сторін щодо них. Вони 
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є свого роду безкоштовним додатком до умов безпосередніх. Однак, 

видається, те, що сторони погодилися укласти трудовий договір, зробили 

предметом безпосередньої своєї угоди важливі для себе умови, а також 

отримали і умови, які визначені законодавством; уклали цю угоду, означає, 

що з усіма умовами трудового договору його сторони погодилися, тобто 

зміст договору безпосередньо чи опосередковано став предметом угоди 

сторін.  

У свою чергу, для випадку, що розглядається, це означає, що сторони 

висловили свою згоду, а, отже, і свою волю, на те, що в деяких випадках, 

визначених законодавством, вони погоджуються із тим, що у випадку 

необхідності, їх воля може бути дещо обмежена за умови надання їм чітких 

гарантій дотримання їх прав. І вони таку можливість добровільно 

допускають. Тому, при більш глибокому осмисленні питання про 

переведення без згоди працівника у передбачених законом випадках, слід 

зазначити, що ці переведення охоплюються поняттям «зміна трудового 

договору», бо саме можливість зміни договору у деяких, передбачених 

законом випадках, і була обумовлено угодою сторін за взаємним 

замовчуванням при укладанні трудового договору.  

Важливо відмітити, що ст. 33 КЗпП України не містить вичерпного 

переліку обставин, в яких переведення допускається без згоди працівника. 

Однак, це не шлях до зловживання правом зі сторони роботодавця. Бо таке 

переведення, як витікає з ч. 2 ст. 33 КЗпП України, може мати місце тільки 

виключно у тих обставинах, які ставлять або можуть поставити під загрозу 

життя чи нормальні життєві умови людей. Ніякі інші обставини не можуть 

бути застосованими для переведення на необумовлену трудовим договором 

роботу без згоди працівника, адже припис ч. 2 ст. 33 КЗпП України , як було 

раніше показано, ґрунтується на конкуренції благ, де першість, безумовно, 

отримує найбільш значуще благо: захист життя та здоров’я людини. 

Крім того, видається. що воля роботодавця на переведення у таких 

обставинах, продиктована не турботою про власний бізнес, а намаганням 
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порятунку життя та здоров’я людей. До речі, у цьому випадку правового 

врегулювання ситуації простежується ще одна грань трудового права, яка 

полягає у досягненні балансу інтересів не тільки між сторонами трудового 

договору, але й інтересами суспільства також, бо сторони трудового 

договору існують у цьому суспільстві, є його частиною. 

Окрім окреслення простору свободи волі роботодавця і працівника 

певними обставинами, в яких значення має воля роботодавця, важливим 

елементом цієї лінії виступає припис законодавця, що роботодавець може 

здійснити переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, 

якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я [137, ст. 33, ч. 

2]. Це імперативний припис, знехтування яким не допускається. 

Останньою умовою, що окреслює простір свободи волі сторін 

трудового договору є строк, на який можуть здійснюватися такі переведення. 

Відповідно до ч. 2 ст. 33 КЗпП України цей строк триває до одного місяця 

[137, ст. 33, ч. 2]. 

Важливо також акцентувати увагу на так званому «виключенні з 

виключення», яке передбачене ч. 3 ст. 33 КЗпП України [137, ст. 33, ч.3]. У 

випадках, зазначених у ч. 2 ст. 33 КЗпП України, забороняється тимчасове 

переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-

інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти 

років без їх згоди. Тобто воля цих категорій працівників, зважаючи на 

об’єктивні їх особливості, що зумовлюють підвищену для них охорону праці, 

навіть у випадку таких, погрожуючих життю та здоров’ю обставин, не 

ігнорується. Ці категорії працівників самі потребують підвищеного захисту, 

а, отже, вони можуть бути переведеними, на необумовлену трудовим 

договором роботу, лише за їх згодою. Тобто їх свобода волі, у випадках, 

передбачених ч. 2 ст. 33 КЗпП України, не  зазнає законодавчого утиску на 

відміну від інших працівників. 

У контексті цього дослідження варто відмітити той факт, що жодна 

норма не встановлює припис за яким ініціатива переведення на легшу роботу 
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може виходити від працівника. Хоча, Н. Б. Болотіна, у підрозділі підручника 

«Трудове право України», який називається «Переведення з ініціативи 

працівника» дотримується іншої думки. Вона відносить до таких переведень 

переведення на легшу роботу за станом здоров’я [25, с. 278 - 279].  

Навряд чи можна погодитись з такою думкою адже, як тільки-но було 

розглянуто, і форма припису статей КЗпП України, зокрема ст. ст. 21, 153, 

184, і обов’язки роботодавця, зокрема щодо додержання правил охорони 

праці і чинного законодавства [137, ст. 21, ст. 141] покладають всю 

відповідальність за створення умов праці, необхідних для виконання роботи, 

які б відповідали законодавству про працю, на роботодавця. Більш того, 

припис ст. 170 КЗпП України, за яким «працівників, які потребують за 

станом здоров’я надання легшої роботи, власник або уповноважений ним 

орган повинен перевести, за їх згодою, на таку роботу у відповідності з 

медичним висновком тимчасово або без обмеження строку» [137, ст. 170] 

також свідчить про обов’язок роботодавця щодо переведення працівника. 

При чому бажання працівника, його волевиявлення щодо виникнення 

прямого наслідку медичного висновку про необхідність переведення на іншу 

роботу, і, власне, щодо факту переведення не враховується і не потрібне. 

Волевиявлення працівника є необхідним не для факту необхідності 

переведення, а для згоди щодо нової роботи, яка є істотним фактором 

реалізації права на працю, обов’язковою умовою трудового договору. 

Переведення на легшу роботу є прямим беззаперечним наслідком 

медичного висновку про подальшу неможливість даному працівнику 

виконувати роботу, обумовлену трудовим договором. І роботодавець цей 

факт не може проігнорувати. Бо у протилежному випадку він порушить 

чинне законодавство.  

Видається, Н. Б. Болотіною у цьому випадку змішуються поняття 

«право працівника на переведення на легшу роботу» і «ініціатива проведення 

переведення». Адже працівник відповідно до чинного законодавства дійсно і 

беззаперечно має право на переведення на легшу роботу за медичним 
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висновком, у випадку, коли робота, яка була обумовлена трудовим 

договором, загрожує його здоров’ю та життю. Це право логічно витікає із 

конституційного права працівника на належні, безпечні і здорові умови праці 

[149, ст. 43], права на справедливі та сприятливі умови праці, передбаченого 

Загальною декларацією прав людини [95, ст. 23], Міжнародним пактом про 

економічні, соціальні та культурні права [186, ст. 7], права на здорові і 

безпечні умови праці, передбаченого ст.2 КЗпП України [137, ст. 2]. Однак, 

це право є суб’єктивним, бо забезпечується воно виконанням обов’язків 

роботодавцем щодо цього права, передбачених КЗпП України [137, ст. 21, ст. 

141, ст. 153, ст. 170]. І саме цей обов’язок не дозволяє віддати питання про 

ініціювання переведення на відкуп працівника.  

Тому роботодавець не може мовчазно спостерігати і не втручатися у 

ситуацію коли працівнику за станом здоров’я, робота, яка раніше була 

обумовлена трудовим договором, стала протипоказана, а працівник не 

проявляє ініціативи на таке переведення. Не від волевиявлення працівника 

повинно залежати вирішення цієї ситуації з проявом ініціативи про 

переведення. Роботодавець повинен ініціювати переведення на іншу роботу, 

яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, у 

такому випадку від моменту, коли йому стане відомим про медичні висновки 

щодо протипоказань роботи працівнику. Хоча, звісно, працівник може сам 

ініціювати таке переведення – заборони цьому не має. Але, однозначно,  – 

при наявності такого медичного висновку працівник не може навіть за 

власним бажанням, за своєю волею, продовжувати працювати на цій роботі. І 

відповідальність за здійснення цього правила покладається на роботодавця. 

Працівник має бути переведеним, або, якщо його не влаштовує 

запропонована робота – то звільненим за п. 2 ст. 40 КЗпП України. І це 

підтверджується ч. 2 п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 

9 від 06.11.1992 р. Про практику розгляду судами трудових спорів, у якій 

зазначено: «працівник, який відмовився від переведення на більш легку 

роботу, якої він відповідно до медичного висновку потребував за станом 
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здоров’я, не може бути звільнений за п. 3 чи п. 4 ст. 40 КЗпП. Власник або 

уповноважений ним орган можуть у зв’язку з цим розірвати трудовий договір 

за п. 2 ст. 40 КЗпП, якщо наявні передбачені умови» [234, п. 24]. 

На жаль, проект ТК України не тільки не змінює на краще ситуацію з 

переведеннями на легшу роботу, а й навіть суттєво погіршує її.  І прикро, що 

цьому не приділяється достатньої уваги науковцями, у дослідженнях яких 

проблеми переведень у перспективі вирішуються здебільшого за рахунок 

необхідності встановлення обов’язкової письмової форми згоди на 

переведення [219] або констатації видів зміни трудового договору [15] із 

висновками про покращення правового регулювання цього питання у проекті 

ТК України. 

Так, ч. 2 ст. 70 проекту ТК України встановлює: «за наявності 

медичного висновку на підставі заяви працівника роботодавець зобов’язаний 

перевести працівника на легшу роботу або на роботу з іншими умовами праці 

без обмеження строку відповідно до медичного висновку. Роботодавець не 

має права відмовити працівникові в переведенні на іншу роботу відповідно 

до медичного висновку за наявності такої роботи або можливості створити 

відповідне робоче місце. У разі виникнення потреби в набутті іншої професії 

навчання працівника здійснюється за заявкою роботодавця центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, його територіальних органів, а на 

роботодавця покладається обов’язок надати роботу відповідно до 

спеціальності та кваліфікації, отриманої працівником [241, ст. 70, ч. 2]. 

По-перше, погіршення ситуації очевидне тому, що проект ТК України 

ставить переведення на легшу роботу в залежність від волевиявлення 

працівника адже вказує, що саме на підставі заяви працівника роботодавець 

повинен здійснити переведення. Одразу виникає запитання: а якщо 

працівник не виявляє свою волю на переведення на легшу роботу, що 

робити? Якісь наслідки щодо охорони його здоров’я будуть? Відповіді у 

проекті не міститься. Такими приписами не тільки не вирішується на краще 
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ситуація щодо охорони здоров’я працівника, - вона погіршується, але й 

розривається чітка і логічна система охорони праці, що є неприпустимою 

помилкою, яка, із впевненістю можна стверджувати, після легалізації такого 

припису, призведе до фатальних наслідків.  

Підставою для такого висновку є та ситуація, яка нині склалася в 

Україні, коли кількість людей, які через конфлікт на Донбасі вимушені були 

покинути свої домівки, зросла у липні 2014 р. до 230 тисяч. Серед них 

кількість українців, які шукають притулку в інших регіонах України, 

наближалася до 100 тисяч, за заявою речника Управління ООН з питань 

біженців Дена Макнортона [205]. А за даними, які оприлюднив помічник 

генсека ООН з політичних питань у листопаді 2014 р., майже мільйон людей 

були вимушені полишити домівки і стати переселенцями внаслідок бойових 

дій на Донбасі [174]. Враховуючи складну соціально-економічну ситуацію і 

до конфлікту, а тим більше після, запити щодо роботи превалюють над 

пропозиціями і забезпечити всіх роботою можливості не має. Тому людина 

змушена буде навіть під загрозою шкідливого впливу на своє здоров’я, 

залишатися працювати в цих умовах. Вона навряд чи напише заяву з 

проханням переведення, тим більше, що наступний припис ч.2 ст.70 проекту 

ТК України майже стовідсотково буде визначати наслідки для працівника, 

якому за медичними висновками необхідна легша робота, і який напише таку 

заяву. Адже мова йде про те, що  «роботодавець не має права відмовити 

працівникові в переведенні на іншу роботу відповідно до медичного 

висновку за наявності такої роботи або можливості створити відповідне 

робоче місце» » [241, ст. 70, ч. 2,]. 

Знов-таки, враховуючи реалії сьогодення, чи багато можливостей у 

роботодавця створювати нове робоче місце? Може такі можливості і є, але 

форма припису ч. 2 ст. 70 чітко дає зрозуміти: нема можливості – не треба 

ламати голову над тим, щоб переводити працівника. І що тоді? Які наслідки? 

Вочевидь, не дивлячись на пряму відповідь щодо наслідків у цій статті, мова 

повинна йти про звільнення працівника. 
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Тому, проект ТК України у питанні щодо переведення на легшу роботу 

не сприяє покращенню правового регулювання переведень: навпаки, він 

суттєво заплутує його і ставить під загрозу дотримання прав та законних 

інтересів працівників. Вирішення проблеми переведення на легшу роботу за 

медичними показаннями, видається, ще попереду. І пропозиція зміни 

існуючого порядку  у чинному КЗпП України полягає, видається, по-перше у 

врегулюванні можливостей щодо волевиявлення сторін трудового договору 

на переведення на легшу роботу. А саме: треба прямо передбачити 

можливість ініціювання переведення обома сторонами трудового договору; 

щоб законодавчо було встановлено, що ініціювати переведення можуть як 

працівник, так і роботодавець. Для цього у майбутньому Трудовому кодексі 

України, а зараз у проекті ТК України, необхідно змінити редакцію ст. 69, у 

якій частиною другою слід визнати наступний припис: «Сторони трудового 

договору мають рівне право ініціювати переведення». Відповідно ч. 2 ст. 69 

слід визнати ч. 3. 

По-друге, необхідно змінити редакцію ст. 70 проекту ТК України, яка 

містить припис, що постійне переведення на легшу роботу за наявності 

медичного висновку здійснюється на підставі заяви працівника. 

Пропонується виключити із її ч.2 слова «на підставі заяви працівника», щоб 

припис статті носив імперативний характер для роботодавця щодо вирішення 

ситуації, і тим самим вкладався у єдину систему правового регулювання 

охорони праці і захисту прав працівника. 

Розгляд проблем свободи волі сторін при зміні трудового договору був 

би неповний, якщо не торкнутися цих проблем при переміщенні працівника 

адже, як було відмічено на початку підрозділу, переміщення також 

охоплюється поняттям зміни трудового договору. Ч. 2 ст. 32 КЗпП України 

визначає: «не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди 

працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації 

на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, 

доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, 
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кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором» [137, ст. 32, ч.2]. Із 

такого припису складається враження, що законодавством межі свободи волі 

роботодавця при здійсненні переміщення працівника не встановлюються – 

адже мало того, що порядок проведення переміщення не регламентується, 

так ще й свобода волі працівника при цьому серйозно потерпає, бо його 

згоди на переміщення не потрібно. Однак це не так. І при детальному аналізі 

переміщення це враження спростовується. 

 Справа в тому, що коли мова йде про переміщення, то, як правило, 

зміст права на працю, форми та умов його реалізації не зачіпається. Це 

наочно простежується із припису ч. 2 ст. 32 КЗпП України, де акцент 

робиться на тому, що при переміщенні змінюватися можуть неістотні, з 

точки зору реалізації права на працю, умови: робоче місце, структурний 

підрозділ у тій же місцевості, механізм або агрегат, на якому продовжується 

виконуватися робота у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, 

обумовлена трудовим договором. Тобто змінюється те, що не було 

предметом домовленості сторін трудового договору (це, до речі, і 

підтверджує думку про те, що, отже, істотного значення для сторін воно не 

мало, бо інакше – у протилежному випадку – вони б цю умову погодили). 

Воно існує за межами домовленості, а отже може змінюватися і без згоди на 

це працівника. 

Щодо причин, які зумовлюють переміщення, то чинне законодавство 

на них не акцентує увагу (що, безперечно, є суттєвою прогалиною, яка 

повинна бути ліквідованою). Але очевидно, що вони повинні бути 

об’єктивними і пов’язувати їх необхідно з інтересами виробництва, 

злагоджений процес якого зможе забезпечити реалізацію інтересів сторін 

трудового договору, які разом об’єднуються у спільну мету: успішне і 

стабільне функціонування підприємства, установи, організації. Суб’єктивізм 

роботодавця тут виключено – власні симпатії та антипатії, настрій тощо не 

можуть вести до переміщення. Така думка підтверджується роз’ясненням, 

даним Постановою Пленуму Верховної Суду України від 6 листопада 1992 р. 
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№ 9 Про практику розгляду судами трудових спорів у п. 31, яким зазначено: 

«…переміщення не може бути без мотивним, не обумовленим інтересами 

виробництва» [234, п. 31]. Тому прояв свободи волі роботодавця відносно 

переміщення працівника повинен також відбуватися у просторі меж, 

встановлених чинним законодавством. І інтереси виробництва як фактор, 

який обумовлює переміщення, є першим елементом, який окреслює простір 

свободи волі роботодавця. 

Наступним елементом є вимога ч. 3 ст. 32 КЗпП України, яка 

встановлює, що «власник або уповноважений ним орган не має права 

переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я». 

Наявність цієї вимоги пояснюється тими самими причинами, що і при 

переведенні: трудовий процес не може шкодити здоров’ю працівника – це 

аксіома трудового права і одного з його інститутів – інституту охорони праці, 

і яка реалізується в їх нормах: ст. ст. 2, 21, 153 КЗпП України тощо шляхом 

встановлення суб’єктивних прав працівників і обов’язків роботодавця. Тому 

роботодавець не може здійснювати дії, наслідком яких може стати 

негативний вплив на здоров’я працівника, бо ці дії є порушенням його 

обов’язків, які, при наявності необхідних підстав, можуть бути кваліфіковані 

як злочин за ст. 172 КК України (грубе порушення законодавства про працю), 

ст. 271 КК України (порушення вимог законодавства про охорону праці) 

[152], а отже привести до кримінальної відповідальності роботодавця. 

Слід погодитись із думкою львівських авторів підручника «Трудове 

право України: академічний курс» під ред. П. Д. Пилипенка, що проблема 

переміщення працівників, що відбувається без їх згоди, потребує 

переосмислення в умовах ринкової економіки з метою посилення гарантій 

трудових прав найманих працівників. Вони зазначають: «якщо робоче місце 

чи структурний підрозділ, де працює працівник, обумовлені сторонами у 

трудовому договорі під час його укладення і стали тим самим істотними 

умовами останнього, то зміна робочого місця не може відбуватися в 

односторонньому порядку. Як і будь-яка інша істотна умова трудового 
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договору, умова про робоче місце повинна мати належне їй юридичне 

значення» [325, с. 220]. У зв’язку з цим вони пропонують при наступній 

кодифікації трудового законодавства переглянути загальні підходи до 

визначення переміщення працівників, встановивши правило про отримання 

згоди працівника на переміщення його на інше робоче місце, вважаючи, що 

такий порядок суттєво посилив би загальні договірні засади, що лежать в 

основі принципів свободи трудового договору [325, с. 220]. 

Вочевидь, така пропозиція заслуговує на увагу. Переміщення у випадку 

фіксації робочого місця у трудовому договорі, як слушно зауважує Л. Ю. 

Бугров, повинно відбуватися за правилами переведень [37, с. 24].  

Однак, думається, пропозиція львівських авторів підручника «Трудове 

право України: академічний курс» під ред. П. Д. Пилипенка потребує 

конкретизації щодо необхідності отримання згоди працівника на 

переміщення не взагалі, а у випадках, коли умова про робоче місце, інший 

структурний підрозділ, роботу на певному механізмі тощо знайшла своє, 

попереднє переміщенню, відображення у трудовому договорі. Якщо ж у 

трудовому договорі цій умові сторони уваги не приділили, то предметом 

домовленості вона не є, а отже на реалізацію права на працю вона не впливає. 

Тому змінювати її є можливим без згоди працівника. 

З цієї позиції слушною є редакція ст. 68 проекту ТК України, в якій 

врегульовано переміщення та його порядок. Відповідно, саме ця стаття, 

своїми приписами окреслює потенційну свободу волі сторін трудового 

договору за майбутнім трудовим законодавством у випадку переміщення. Ст. 

68 визначає: «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 істотних умов трудового 

договору. 
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У разі якщо при цьому 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), переміщення дозволяється лише за письмовою 

згодою працівника. У разі відсутності такої згоди працівника трудовий 

договір припиняється на підставі статті 87 цього Кодексу» [241, ст. 68]. 

Як можна побачити, проект ТК України пішов у забезпеченні прав 

працівника далі, і крім встановлення згоди працівника на переміщення у 

випадку, коли у трудовому договорі визначено робоче місце, структурний 

підрозділ тощо він встановив необхідність її отримання також і у випадку 

зміни умов транспортної доступності. Безперечно, це є позитивною 

пропозицією, адже транспортна доступність є дуже важливою умовою 

обрання громадянином де саме він бажає застосувати свою здатність до 

праці. Хоча наслідки відмови працівника від такого переміщення у проекті 

ТК України викликають зауваження. Мова йде про ст. 87 проекту ТК 

України, яка, власне, і регулює ці наслідки і має назву: «Право роботодавця 

на розірвання трудового договору у зв’язку із скороченням». Процитуємо її:  

«1. За наявності умов економічного, технологічного, структурного, 

організаційного характеру (ліквідація, злиття, поділ, перетворення, 

перепрофілювання, зміни в організації виробництва та праці, скорочення 

чисельності або штату працівників) трудовий договір може бути розірваний у  

зв’язку із скороченням.  

2. При проведенні скорочення чисельності працівників роботодавець 

має право в межах однорідних професій і посад здійснити перестановку 

(перегрупування) працівників і перевести більш кваліфікованого працівника, 

посада якого скорочується, за його згодою на іншу посаду, звільнивши з неї з 

цих підстав менш кваліфікованого працівника. [241, ст. 87]. 

Редакція ст. 87 проекту ТК України викликає багато питань. По-перше, 

право розірвати трудовий договір у роботодавця настає у зв’язку із 

скороченням чого? По-друге: чому скорочення, як лише один із можливих 
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випадків зміни в організації виробництва і праці дає назву статті, яка за своїм 

змістом дозволяє розірвати трудовий договір у всіх можливих випадках 

зміни в організації виробництва і праці? І, по-третє, щодо безпосередньо 

наслідків відмови працівника від переміщення: ст. 87, регулюючи випадки 

розірвання трудового договору у зв’язку зі змінами в організації виробництва 

і праці, логічно розповсюджує свій вплив на ті випадки відмови працівників 

на зміну трудового договору, які є наслідками зміни в організації 

виробництва та праці. А такими випадками, в теорії трудового права, так і в 

чинному законодавстві (ст. 32 КЗпП України [137, ст. 32]), є виключно зміни 

істотних умов праці. Ні переведення, ні переміщення не є наслідками зміни в 

організації виробництва і праці. Тому, яким чином ст. 87 може передбачати 

наслідки відмови від подальшої роботи при зміні в організації виробництва і 

праці для переміщення? Думається, що це не вірно ні з логічної, ні з 

теоретичної, ні з практичної точки зору, бо веде до плутанини, роз’єднання 

елементів системи правового регулювання трудових відносин, отже, не 

сприяє вдосконаленню останнього. 

Рішення проблеми правового врегулювання наслідків відмови 

працівника від переміщення у випадках, коли роботодавцю необхідно 

отримувати його згоду, бачиться у встановленні окремої статті, яка б 

передбачала можливість розірвання трудового договору у разі такого 

переміщення, як частини статті про розірвання трудового договору внаслідок 

відмови працівника від продовження роботи за зміненим трудовим 

договором. Бо проект ТК України «загубив» таку підставу своєю логікою чи 

швидше її відсутністю. У зв’язку з цим пропонується така редакція цієї 

норми у майбутньому ТК України, та у проекті ТК України : 

« Стаття_ 

У разі, якщо працівник не погоджується із запропонованим  йому 

роботодавцем переміщенням, переведенням на роботу в іншу місцевість 

разом із підприємством, установою, організацією, продовженням роботи у 

зв’язку із зміною істотних умов праці трудовий договір припиняється». 
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Таким чином, проаналізувавши правове регулювання зміни трудового 

договору у проекті Трудового кодексу, на жаль, можна констатувати, що 

ніяких вагомих коректив проект ТК не вносить, навпаки, він суттєво заплутує 

вирішення питань, пов’язаних із дотриманням прав сторін, а тому вимагає 

ретельного перегляду і доопрацювання. 

Для повноти дослідження, щоб розставити усі крапки над «і», не можна 

нічого не сказати про таке правове явище як відсторонення. Слід погодитися 

із В. О. Процевським, що відсторонення є самостійним правовим явищем і не 

може охопитися змістом понять «зміна трудового договору» чи «припинення 

трудового договору» [247, с. 5 - 26]. Такої ж думки дотримуються і М. В. 

Молодцов, С. Ю. Головіна [187, с. 184]. Дійсно, при відстороненні має місце 

призупинення виконання працівником своїх трудових обов'язків за рішенням 

уповноважених на це компетентних органів, що, як правило, відбувається з 

одночасним призупиненням виплати йому заробітної плати. А тому, визнати 

відсторонення зміною трудового договору неможна: умови трудового 

договору не змінюються, він призупиняється (адже робота не виконується, 

внаслідок законного недопущення працівника роботодавцем до виконання 

його трудової функції), і його умови, таким чином, також призупиняються.  

Припиненням трудового договору відсторонення також вважати не 

можна, адже трудовий договір не припиняється – працівника не звільняють з 

роботи, не видають наказу про його звільнення, він лише тимчасово до 

роботи не допускається. 

Таким чином, відповідно до меж даного дослідження, питання 

відсторонення у безпосередній предмет дисертації не входить, а отже 

детально зупинятися на ньому ми не будемо. Однак, зазначимо, що, слід 

погодитися із В. О. Процевським, що відсторонення від роботи є тим 

правовим явищем, яке може передувати зміні умов трудового договору [247, 

с. 95]. Таким чином, з філософської точки зору, відсторонення є  правовою 

причиною, а зміна трудового договору – може бути правовим наслідком 

відсторонення від роботи, який повинен відбуватися за усіма правилами 
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чинного законодавства, зокрема щодо надання згоди на зміну трудового 

договору працівником. Отже, відсторонення від роботи завжди є тимчасовим 

заходом, проміжною стадією, яка закінчиться або поновленням дії трудового 

договору і поверненням на попередню роботу, або зміною трудового 

договору, або навіть його припиненням. 

Підводячи підсумок наприкінці даного розділу, слід зазначити, що 

після укладення трудового договору юридична незалежність його сторін 

трансформувалася у відносини субординації та залежності. Слід погодитись 

із думкою В. В. Жернакова, що підкорення у трудових правовідносинах 

будується не на владі ( у цьому сенсі свавіллі) керівників процесу праці, а на 

необхідності трудового правопорядку (якому підлягають не тільки 

працівники-виконавці, а й працівники-керівники) [92, с. 92]. Трудовий 

договір, як угода, визначена ст. 21 КЗпП України, обумовив виникнення 

зобов’язання працівника виконувати роботу, визначену цією угодою, з 

підляганням внутрішньому трудовому розпорядку [137, ст. 21] та обов’язок 

своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого 

ним органу [137, ст. 139]. Таким чином, трудовий договір окреслив правовий 

простір взаємодії його сторін та визначив їх правові можливості. Ці правові 

можливості ґрунтуються на принциповому положенні ст. 58 Конституції 

України: «Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження 

чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу 

настає юридична відповідальність» [149, ст. 58]. Саме воно задає вектори 

розвитку трудових правовідносин, динаміки трудового договору і визначає 

лінію можливої поведінки сторін: роботодавець видає законні накази, а 

працівник повинен ці накази виконувати. Тобто простір взаємодії сторін 

трудового договору окреслюється законодавством і, власне, трудовим 

договором: сторони можуть мати та реалізовувати права і обов’язки, чинити 

дії одна до одної, які встановлені їх трудовим договором та які не заборонені 

законом. 
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Висновки до третього розділу                                                                   

 

Зміст трудового договору втілює в собі бачення його сторін, погоджене 

угодою, щодо обсягу майбутніх прав та обов’язків і того, що вони з себе 

повинні представляти. При цьому існуюча свобода волі сторін трудового 

договору дозволяє змінювати зміст останнього за правилами, встановленими 

у чинному законодавстві. Ці правила зазначають, що зміна змісту трудового 

договору може відбуватися лише за взаємною домовленістю його сторін і в 

односторонньому порядку є неприпустимою. Односторонній порядок може 

використовуватися лише як виключення, в окремих випадках, перелік яких 

повинен визначатись винятково законами, бо він впливає на реалізацію права 

людини на працю. 

Проведене дослідження проблем свободи волі сторін трудового 

договору при його зміні, що відбулося на основі аналізу поглядів науковців, 

міжнародних стандартів у сфері праці, положень національного 

законодавства, дозволяє сформулювати наступні висновки: 

1. Витоками свободи волі сторін трудового договору при його зміні є 

принципи трудового права. 

2.  Принципи свободи праці та свободи трудового договору є стрижнем 

правого регулювання зміни трудового договору і визначають можливості 

його сторін щодо подальшої долі цього договору. Сторони самостійно і 

незалежно, без зовнішнього впливу, вирішують питання застосування 

здатності до праці, вирішуючи укласти трудовий договір і після його 

укладення можуть його змінити за правилами, які регулюють можливості 

волевиявлення у нормах трудового законодавства і які витікають із розуміння 

договору як угоди.  

3. Логічним продовженням принципів свободи праці і свободи 

трудового договору є принцип заборони примусової праці, який визначає 

напрям приписів законодавства щодо заборони вимагати виконання роботи, 

не обумовленої трудовим договором. Також, одночасно, він виступає однією 
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із юридичних гарантій принципу свободи трудового договору. Принцип 

заборони примусової праці, у більшому ступеню, є гарантією дотримання 

прав працівника, бо він встановлює правові орієнтири поведінки роботодавця 

у трудових відносинах. Він окреслює формулу можливостей, простір 

виявлення свободи волі роботодавця щодо зміни умов трудового договору. 

Ця формула виглядає так: працівник повинен виконувати, доручену йому 

роботодавцем на підставі трудового договору, роботу особисто, як це витікає 

із ст. 21, ст. 30 КЗпП України [137], а власник або уповноважений ним орган 

не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої 

трудовим договором [137, ст. 31].  

4. Якщо працівник бажає змінити трудовий договір – то він має більше 

простору для вияву своєї волі адже законодавство не встановлює ніяких 

обмежень щодо можливостей працівника. Тут у повній мірі панує принцип 

свободи праці. Однак, якщо ініціатором змін виступає роботодавець, свобода 

його волі обмежується приписами норм чинного трудового законодавства, 

які забезпечують охорону прав і інтересів працівника, і виступають 

юридичними гарантіями цих прав та інтересів. Свобода волі роботодавця 

обмежується і таке обмеження має на меті: охорону та захист інтересів 

працівника, держави та суспільства; охорону та захист реалізації права 

людини на працю.  

5. Із загального правила і підходу до визначення прояву волі сторін 

трудового договору при його зміні є виключення, в яких воля працівника 

зазнає законно допустимих утисків – вона або не має взагалі ніякого 

значення або має законно допустимі обмеження. Мова йде про різні 

надзвичайні обставини, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя 

та нормальні життєві обставини населення і усунення яких повинно 

відбутися для того, щоб не допустити погрозливих наслідків. При чому, не 

дивлячись на те, що воля працівника в цих обставинах як раз і може 

зазнавати допустимих утисків, ця робота, примусовою не вважається, бо 
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мова йде про дотримання більш значущих прав людини – права на життя, 

здоров’я та безпечні умови існування. 

6. Заборона роботодавцеві в односторонньому порядку змінювати 

трудовий договір, укладений з працівником, є загальним правилом, яке 

відображує принцип стабільності трудових відносин, і, відповідно до якого, 

зміна умов трудового договору, визначених сторонами, допускається тільки 

за згодою сторін. 

7. Зміна трудового договору є тією дією, яка уособлює використання 

сторонами трудового договору можливостей, закладених у праві. Право, як 

система норм, санкціонованих державою, встановлює межі можливостей для 

сторін трудового договору, визначає простір, де може проявлятися їх свобода 

волі, застерігаючи за допомогою юридичних гарантій перетин цих меж, де 

право і свобода закінчуються і починається свавілля. І тому принцип 

забезпечення реалізації права на працю та захисту громадян України від 

безробіття також є витоком для зміни трудового договору, бо заборона 

вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, по суті, є 

частиною змісту принципу забезпечення реалізації права на працю і захисту 

від безробіття. 

8. Принцип рівності прав і можливостей та заборони дискримінації 

також яскраво проявляється у зміні трудового договору. Кожен повинен мати 

рівні можливості в реалізації свого права на працю у формі трудового 

договору; при чому як на момент його укладення, так і при його зміні чи 

припиненні. Ніхто не може бути обмежений у трудових правах чи 

одержувати які-небудь переваги в їхній реалізації в залежності від 

суб’єктивних обставин, не пов'язаних з діловими якостями працівника і 

результатами його праці. Змінити трудовий договір можна тільки на 

підставах, передбачених законом, дотримуючись встановленого порядку. 

Пропонується доповнити ст. 3 проекту Трудового кодексу України ч. 4, 

встановити у майбутньому Трудовому кодексі норму: «Роботодавці, які 
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допустили дискримінацію у сфері праці, притягаються до відповідальності 

відповідно до чинного законодавства». 

9. Динаміка відносин сторін трудового договору є реалізацію, 

передбачених для них законодавством та угодою, прав і обов’язків, яка 

відбувається за правилами, встановленими чинним законодавством. Ці 

правила ґрунтуються на деталізації правових можливостей сторін трудового 

договору при його зміні, які виступають межами їх свободи волі. Саме 

завдяки цим правилам формується правовий простір свободи волі сторін 

трудового договору і забезпечується охорона та захист їх прав і законних 

інтересів.  

10. Пропонується у майбутньому Трудовому кодексі, у проекті 

Трудового кодексу, у главі, що регулює зміни трудового договору,  

встановити окрему норму наступного змісту: «Сторони трудового договору 

мають право його змінювати». 

11. Свобода волі роботодавця у випадку змін істотних умов праці 

суттєво обмежується нормами законодавства, що є закономірним засобом 

встановлення балансу інтересів сторін трудового договору та реалізації 

охоронної функції трудового права. 

Простір свободи волі роботодавця при зміні істотних умов праці 

окреслюється наступними законодавчими правилами: існування об’єктивних 

обставин – зміни в організації виробництва і праці, які, зумовлюють 

необхідність проведення змін істотних умов праці; попередження працівника 

про зміни істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці; 

12. Пропонується наступна редакція статті у майбутньому Трудовому 

кодексі:  

«У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема, 

ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням 

підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату 

працівників, запровадженням нової техніки та технології виробництва, 

раціоналізації робочих місць, нових форм організації праці, допускається 
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зміна істотних умов праці (системи та розміру оплати праці, режиму роботи, 

встановлення чи скасування неповного робочого дня, змісту трудової функції 

працівника, суміщення професій (посад), зміну розрядів, інших умов праці, 

визначених у колективному договорі) при продовженні працівником роботи 

за тією самою трудовою функцією». 

13. Простір свободи волі сторін при переведенні є достатньо широким. 

Крім обов’язкового взаємного погодження сторонами переведення, закон не 

встановлює ніяких обмежень стосовно факторів чи причин, які зумовлюють 

ініціативу його здійснення. Єдина різниця у реалізації свободи волі сторін 

трудового договору між постійними та тимчасовими переведеннями буде 

полягати в тому, що постійні переведення повинні відбуватися на підставі 

взаємного погодження волі сторонами трудового договору щодо конкретної 

умови трудового договору та її нового наповнення, а тимчасові переведення 

окрім цього ще повинні бути наслідком домовленості сторін щодо 

конкретного часу, на який вони здійснюються.  

14. Виключенням із загального правила щодо прояву свободи волі 

сторін трудового договору є тимчасові переведення працівників на іншу 

роботу, не обумовлену трудовим договором, які може проводити 

роботодавець для відвернення або ліквідації обставин, які ставлять або 

можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей. Ці 

переведення є виключеннями тому, що проводяться вони не залежно від волі 

працівника. Простір свободи волі роботодавця у даному випадку 

обмежується лише приписом, що здійснити переведення на іншу роботу, не 

обумовлену трудовим договором, він може тільки, якщо вона не 

протипоказана працівникові за станом здоров’я. 

Як виключення з виключення  слід розглядати тимчасове переведення 

на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину 

віком до шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років, яке без  їх 

згоди не допускається. Простір свободи волі роботодавця у даному випадку 

обмежується лише приписом, що здійснити переведення на іншу роботу, не 



 326 

обумовлену трудовим договором, він може тільки, якщо вона не 

протипоказана працівникові за станом здоров’я. 

Волевиявлення роботодавця на переведення у таких обставинах, 

продиктовано не турботою про власний бізнес чи якимись суб’єктивними 

інтересами, а намаганням порятунку життя та здоров’я людей. На цьому 

випадку правового врегулювання ситуації простежується ще одна грань 

трудового права, яка полягає у досягненні балансу інтересів не тільки між 

сторонами трудового договору, але й інтересами суспільства також, бо 

сторони трудового договору існують у цьому суспільстві, є його частиною. 

15. Переведення працівника на легшу роботу, яке здійснюється на 

підставі медичного висновку, може бути як наслідком його ініціювання 

працівником, так і роботодавцем. Однак, в будь-якому випадку (навіть коли 

від працівника не поступає заяви на таке переведення), таке переведення на 

легшу роботу є наслідком надання медичного висновку щодо неможливості 

подальшого продовження застосування праці працівника на даній роботі. Для 

роботодавця є обов’язком припинити використання праці працівника на 

роботі, яка за медичним висновком негативно відбивається на його здоров’ї, і 

воля працівника тут не має значення. Значення вона має щодо праці на новій 

роботі, на яку працівник може або погодитися, або від якої може 

відмовитися, з подальшим звільненням за виявленою невідповідністю 

працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, 

який перешкоджає продовженню даної роботи (п. 2 ст. 40 чинного КЗпП 

України).   

16. У майбутньому Трудовому кодексі України, а зараз у проекті ТК 

України, необхідно змінити редакцію ст. 69, у якій частиною другою слід 

визнати наступний припис: «Сторони трудового договору мають рівне право 

ініціювати переведення». Відповідно ч. 2 ст. 69 слід визнати ч. 3. 

17. Пропонується виключити із ч. 2 ст. 70 проекту ТК України слова 

«на підставі заяви працівника», щоб припис статті носив імперативний 

характер для роботодавця щодо вирішення ситуації і тим самим вкладався у 
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єдину систему правового регулювання охорони праці і захисту прав 

працівника. Така ж редакція має міститися і у майбутньому Трудовому 

кодексі України. 

18. При переміщенні працівника значення має тільки воля роботодавця, 

прояв якої скеровується законодавчими приписами. Простір свободи волі 

роботодавця окреслюється: інтересами виробництва, як факторами, які 

зумовлюють необхідність переміщення; забороною переміщати працівника 

на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я. Воля працівника при 

цьому абсолютно не враховується 

Однак, якщо робоче місце чи структурний підрозділ, де працює 

працівник, обумовлені сторонами у трудовому договорі під час його 

укладення і стали тим самим істотними умовами останнього, то зміна 

робочого місця не може відбуватися в односторонньому порядку. Потрібно 

погоджене волевиявлення сторін трудового договору. 

19. Пропонується доповнити проект ТК України, майбутній Трудовий 

кодекс України спеціальною підставою розірвання трудового договору: 

« Стаття_ 

У разі, якщо працівник не погоджується із запропонованим  йому 

роботодавцем переміщенням, переведенням на роботу в іншу місцевість 

разом із підприємством, установою, організацією, продовженням роботи у 

зв’язку із зміною істотних умов праці трудовий договір припиняється». 

20. Різновиди зміни трудового договору є поняттями, досить умовними. 

Межі цих понять можуть суттєво рухатися, а зміст, і, відповідно, порядок 

зміни – змінюватися. У одному випадку одна й та сама зміна трудового 

договору може бути зміною істотних умов праці, а у іншому – переведенням: 

у одному випадку може мати місце переміщення, а у іншому це буде 

переведенням. Тому у кожному випадку треба ретельно аналізувати 

обставини, які стають причиною зміни трудового договору і самі зміни, для 

того щоб визначити порядок їх зміни у відповідності до чинного 

законодавства про працю. 
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РОЗДІЛ 4 

 Правові проблеми свободи волі сторін трудового договору 

при його припиненні  

 

4.1. Теоретичні засади прояву свободи волі сторін трудового 

договору при його припиненні 

 

Припинення є логічною крапкою у існуванні трудового договору, яке 

починається з його укладення, продовжується у його динаміці з можливістю 

зміни його умов і, відповідно, закінчується із припиненням. У припиненні 

трудового договору також втілюється принцип свободи праці, принцип 

свободи трудового договору, які, власне, і характеризують волю та 

волевиявлення людини при реалізації права на працю. 

Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана, відмічають, що принцип свободи 

трудового договору проявляється у можливості припинити трудові 

правовідносини, що виникли в результаті укладення трудового договору [15, 

с. 156]. Т. В. Руських відмічає дещо обмежену сферу дії цього принципу, 

акцентуючи увагу на тому, що в силу сутності принципу свободи договору, 

будь-який договір може бути розірвано, якщо він перестав відповідати 

інтересам сторін, які його уклали [280, с. 152]. Однак, видається, все ж-таки, 

термінологічно, рацію мають наші вітчизняні дослідниці Ю. В. Баранюк, С. 

В. Дріжчана адже не тільки сторони мають право вирішувати долю трудового 

договору і останній може припинятися не тільки внаслідок розірвання. За 

трудовим законодавством такі повноваження, у деяких випадках, мають і 

треті особи.  

Взагалі-то, трудове право України як галузь права ґрунтується на 

фундаментальних засадах теорії права. Теорія права відмічає наявність 

юридичних фактів чисельних і багатогранних у сучасному світі, тому і 

класифікує їх за різними критеріями: за вольовим критерієм, юридичними 

наслідками, складом, тривалістю дії [8, с. 163-192]. 
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У нашому дослідженні нас цікавить класифікація юридичних фактів за 

вольовим критерієм, за яким юридичні факти поділяються на юридичні дії та 

юридичні події. Юридичні дії - це факти, які породжують, змінюють або 

припиняють правовідносини на основі волевиявлення людей. Юридичні події 

- це такі факти, які породжують, змінюють або припиняють правовідносини 

незалежно від волі людей [8, с. 163 - 170].  

І дії, і події мають місце для припинення трудового договору. Тому 

воля та волевиявлення мають визначальне значення навіть на етапі 

виникнення моменту, який може привести до припинення трудового 

договору адже вони дозволяють правильно визначити що буде відбуватися із 

трудовим договором і як правильно, з теоретичної точки зору, це явище 

назвати, а, отже, з практичної, правильно його реалізувати. 

Такий висновок випливає із теоретичного надбання науки трудового 

права, в якій категорії волі та волевиявлення було покладено в основу 

термінологічного розмежування понять, які застосовуються для визначення 

закінчення трудового договору та відносин, які з нього витікають. Так, у 

трудовому праві цей випадок характеризують, як зазначають науковці, три 

поняття: припинення, розірвання та звільнення [25, с. 281; 227, с. 364; 248, с. 

108 - 109; 323, с. 279 - 280; 325, с. 221].  

С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко визначають припинення трудового 

договору як закінчення дії трудових правовідносин працівника із 

роботодавцем у всіх випадках, передбачених законодавством про працю. 

Розірванням трудового договору вони вважають припинення трудових 

правовідносин одностороннім волевиявленням (чи роботодавця, чи 

працівника, чи осіб, які не є стороною трудового договору). Термін  

«звільнення» вживається щодо працівника і за змістом є синонімом терміну 

«припинення трудового договору» [227, с. 364].   

Як відмічає В. О. Процевський припинення трудового договору є 

найширшим поняттям, що охоплює всі випадки закінчення трудового 

договору (за угодою сторін, вибуття зі складу підприємства у зв’язку зі 
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смертю, закінченням строку трудового договору тощо) Термін «розірвання 

трудового договору» виражає волю його сторін, тобто ініціативу тієї чи іншої 

сторони або волю певного органу, який не виступає його стороною 

(виборний орган первинної профспілкової організації, військкомат тощо). 

Звільнення з роботи в усіх випадках тотожне з терміном припинення 

трудового договору і йому притаманна сама процедура  технічного 

оформлення припинення трудових правовідносин [248, с. 108 - 109]. 

Аналогічне визначення дають автори київського підручнику «Трудове 

право України: академічний курс» під ред. Н. М. Хуторян [323, с. 279 - 280]. 

Думається, що таке визначення звільнення є заплутаним. Очевидно, що мова, 

все ж таки, повинна йти не про тотожність поняття «звільнення» поняттю 

«припинення», а про можливість застосування терміну «звільнення» до всіх 

випадків припинення трудового договору. Видається, саме це автори і мали 

на увазі. 

Тому, більш прийнятним є визначення колективу львівських авторів 

підручника «Трудове право України: академічний курс» під ред. П. Д. 

Пилипенка [325, с. 221] і Н. Б. Болотіної [25, с. 281], які термін «звільнення» 

пов’язують, передусім, з процедурою технічного оформлення, вже 

припинених трудових правовідносин, і зазначають, що його застосовують до 

усіх випадків припинення трудового договору.   

На жаль, теоретичні надбання науки трудового права не знайшли 

повного відображення у проекті ТК України, який не сприйняв таке 

розмежування та співвідношення понять. У ньому термін «припинення» 

використано як загальне родове поняття до усіх випадків припинення 

трудового договору, однак, термін «розірвання» застосовується і до усіх 

випадків припинення [241, ст. 80], випадків припинення за ініціативою однієї 

із сторін [241, ст. ст.84, 87] і за угодою сторін [241, ст. 83 ].  

Видається, що це помилкове бачення цього питання і нехтувати 

здобутками науки не слід адже під розірванням у тлумачних словниках 

розуміється дія за значенням «розірвати» [308]. Тобто, вочевидь, ця дія 
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повинна виходити від когось і воля іншого суб’єкта при цьому значення не 

має, чого не можна сказати про угоду сторін, яка є підставою для припинення 

договору і сутність якої складає взаємна домовленість сторін, тобто їх 

погоджене волевиявлення. Тому ця помилка у проекті ТК України повинна 

бути ліквідована і потрапити до майбутнього Трудового кодексу не повинна. 

Щодо терміну «звільнення», то у проекті ТК України ним також, як і в 

сучасній теорії трудового права, характеризуються технічні нюанси 

проведення припинення трудового договору [241, ст. 89, 106].  

Воля та волевиявлення є визначальними критеріями, за якими можна 

класифікувати підстави припинення трудового договору на припинення 

трудового договору за угодою сторін, розірвання трудового договору за 

ініціативою працівника, розірвання трудового договору за ініціативою 

роботодавця, розірвання трудового договору за ініціативою третіх осіб та 

припинення трудового договору внаслідок подій [89, с. 128; 15, с. 159]. Такий 

висновок вченим дозволяє зробити ч. 1 ст. 36 КЗпП України, яка встановлює, 

що підставами припинення трудового договору є: 

1) угода сторін; 

2) закінчення строку (пункти 2 і 3 ст. 23), крім випадків, коли трудові 

відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх 

припинення; 

3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на 

альтернативну (невійськову) службу; 

4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 38, 39), з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 40, 41) або на 

вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво 

трудовим колективом органу (ст. 45); 

5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в 

установу, організацію або перехід на виборну посаду; 
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6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість 

разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від 

продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці; 

7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено 

(крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до 

позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість 

продовження даної роботи; 

7-1) укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам 

Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які 

звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її 

припинення; 

7-2) з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади»; 

8) підстави, передбачені контрактом [137, ст. 36]. 

Позитивно, що і у проекті ТК України рецепійовано таку класифікацію 

[241, ст. 81]. 

Важливо відмітити, що у чинному КЗпП України прямо не встановлено 

загальних правил, що визначають правові можливості сторін трудового 

договору при його припиненні, а, отже, і характеризують загальний простір 

свободи їх волі. У проекті ТК України ця прогалина ліквідована і є ст. 80 під 

назвою «Умови припинення трудових відносин», яка визначає: «Трудові 

відносини можуть бути припинені тільки на підставах, у порядку і на умовах, 

визначених цим Кодексом та законами. Трудовий договір може бути 

розірваний лише за однією з підстав. Працівник не може бути звільненим без 

поважних причин» [241, ст. 80]. Зміст цієї статті, як раз, і зібрав воєдине 

вихідні позиції припинення трудового договору, узагальнивши юридичні 

гарантії при припиненні трудового договору, що існують у чинному КЗпП 

України, окресливши простір свободи волі його сторін. Саме ці умови є 

точками, які окреслюють контури простору свободи волі сторін трудового 

договору при його припиненні.  
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Так, чинний КЗпП України у ст. 5-1, яка має назву «Гарантії 

забезпечення права громадян на працю» визначив, що держава гарантує 

працездатним громадянам, які постійно проживають на території України, 

зокрема, правовий захист від незаконного звільнення [137]. Ст. 235 КЗпП 

України у ч. 1 встановила: у разі звільнення без законної підстави або 

незаконного переведення на іншу роботу, у тому числі у зв’язку з 

повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання 

корупції» іншою особою, працівник повинен бути поновлений на попередній 

роботі органом, який розглядає трудовий спір [137].  

Таким чином, ст. 5-1 та ч. 1 ст. 235 КЗпп України окреслили підґрунтя 

механізму дії юридичної гарантії права на працю, що полягає у тому, що 

держава встановлює виключний перелік підстав для припинення трудового 

договору і навіть сторони не можуть його доповнювати. Отже, це означає, що 

звільнити працівника можна тільки на підставах, передбачених у 

законодавстві, і тільки у тому разі, коли ця підстава має місце у конкретному 

випадку.  

Інакше кажучи, у нормах трудового права, які пронизує охоронна 

функція цієї галузі права, закладено як справедливе вирішення питання про 

звільнення працівника, так і потенційний захист у випадках несправедливого 

звільнення. 

Із цього можна зробити  наступний висновок: умова про те, що трудові 

відносини можуть бути припинені тільки на підставах, у порядку і на умовах, 

визначених чинними законами, встановлює кордони простору, якими 

забезпечується свобода волі обох сторін трудового договору. Одночасно ця 

умова є елементом механізму забезпечення права на працю працівника – 

економічно більш слабкої сторони трудового договору, складовою 

юридичної гарантії правового захисту від незаконного звільнення.  

Російським вченим С. П. Мавриним висловлювалося думка, що «про 

свободу трудового договору можна і потрібно говорити в загальному плані 

тільки стосовно стадії його укладення. Що ж стосується розірвання 
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трудового договору, то тут, в силу принципу свободи праці, свободою 

розірвання трудового договору володіють лише працівники, але ніяк не 

роботодавці. Інакше кажучи, принцип свободи трудового договору не може 

бути в повному обсязі і без низки спеціальних застережень застосовано до 

сфери трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин, в сьогоднішній 

Росії - цей принцип як принцип свободи договору діє повною мірою у 

відносинах, регульованих нормами іншої галузі - цивільного права» [170].  

Як вже відмічалося, трудове право України має багато подібного із 

трудовим правом Росії, враховуючи особливості його формування. І тому, 

думається, що, деякою мірою, можна застосувати думку С. П. Маврина для 

українського трудового права. Однак, погодитися із цією думкою повністю 

неможна, так само, як і повністю їй заперечити, бо, незважаючи на важливий 

слушний момент про те, що дійсно окреслює свободу волі сторін при його 

припиненні, в ній автором, на мій погляд, допущено суттєву помилку.  

Справа в тому, що свобода це не поняття безмежності чи то 

необмеженості, які є тотожними свавіллю, а робити висновок про те, що 

роботодавці не володіють свободою при розірванні трудового договору, тому 

що «принцип свободи трудового договору не може бути в повному обсязі і 

без низки спеціальних застережень застосовано до сфери трудових і 

безпосередньо пов'язаних з ними відносин» невірно. Адже низка умов при 

реалізації свободи трудового договору не перекреслює взагалі цієї свободи – 

навпаки, вона дає їй певний вектор прояву, розвитку, спрямований на 

охорону економічно слабкої іншої сторони трудового договору і такий прояв 

свободи – це особливість трудового права, яке є специфічною унікальною 

галуззю, де, до речі, всі категорії унікальні, виходячи із своєрідності галузі. 

Адже жодна галузь права не зуміла об’єднати у собі такі протилежності як 

публічні та приватні інтереси та ще й таким чином, щоб досягти рухомої їх 

рівноваги у вигляді, принаймні, прагнення до балансу інтересів не тільки 

сторін трудового договору, але й держави та суспільства.  
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Крім того, думка що свободою розірвання трудового договору 

володіють лише працівники, з огляду на те, що С. П. Маврин вважає, що про 

свободу не можна вести мову у випадку, коли існують її, так звані ним, 

обмеження у вигляді законодавчо встановлених умов при здійсненні 

розірвання, також не відповідає дійсності і ґрунтується, видається, на 

помилках. Адже і при розірванні трудового договору за ініціативою 

працівника, закон встановлює обов’язкові умови, яких працівник повинен 

дотриматися, щоб уможливити прояв своєї волі на розірвання трудового 

договору таким чином, щоб не спричинити шкоди інтересам роботодавця. 

Наприклад, такою умовою виступає письмове попередження роботодавця 

про розірвання за два тижні [137, ст. 38, ч.1] чи неможливість відкликати 

свою заяву про звільнення у випадку коли на місце працівника запрошено 

іншого працівника. якому не може бути відмовлено в укладенні трудового 

договору [137, ст. 38, ч. 2] тощо. 

До речі, погодитись із тим, що у цивільному праві існує абсолютна 

свобода договору також навряд чи можливо. Можливо, що вона такою 

здається у порівнянні із трудовим правом, але і у нормах цивільного права є 

також умови, які впливають на ступінь свободи сторін договору. Так Д. 

Євдокимов справедливо відзначає, що «свобода договору могла б стати 

абсолютною лише за умови, що усі акти цивільного законодавства 

складалися б виключно з диспозитивних і факультативних норм, що є 

об’єктивно неможливим на сучасному етапі суспільного розвитку. Саме тому 

цивільне законодавство окреслює її межі, які за своєю природою є 

виключеннями із загального принципу свободи договору. Як правило, такі 

обмеження встановлюються в інтересах суспільства, економічно слабшої 

сторони договору або кредитора» [87]. Відповідно, обмеженням свободи 

укладення договору є покладення на певну особу обов’язку укласти його у 

встановлених законом випадках. Таким чином, здійснюється виняток із 

принципу недопустимості примусу до укладення договору не інакше як у 

судовому порядку. Прикладами обов’язкових договорів можна вважати 
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публічний договір, основний договір, укладений на виконання попереднього, 

договір з особою, що виграла торги, договори поставки чи підряду для 

державних потреб, соціальної оренди житлових приміщень, банківського 

рахунку, договір, заснований на державному замовленні [87]. Отже, як 

бачимо, і в цивільному праві свобода договору не є абсолютною. 

Видається, міркування про прояви свободи у тій чи іншій галузі права 

слід починати, насамперед, із розуміння правового регулювання та його 

призначення у сучасному світі. Слід погодитися із влучними твердженнями 

В. О. Процевського, що «якщо прийняти за відправну точку поняття 

правового регулювання як один із засобів державного впливу на суспільні 

відносини з метою їх упорядкування в інтересах людини, суспільства і 

держави, то основним його чинником слід визнати норми права. Саме норми 

права визначають модель поведінки суб’єктів суспільних відносин, саме вони 

визначають можливість і необхідність такої поведінки суб’єктів, яку держава 

і суспільство вважають потрібною в тих чи інших умовах» [246, с. 144]. 

Дійсно, справа в тому, що право – регулятор поведінки суб’єктів, що 

його призначенням і метою появи у суспільстві було саме встановлення цим 

суспільством певних правил поведінки, які забезпечать чітку систему 

організації в суспільстві, не дозволять порушити звичний хід речей, 

справедливість, яку на цей, певний час, саме у такому вигляді, бачить 

суспільство, а якщо таке порушення все ж відбудеться – то ці норми будуть 

мати змогу відновити справедливість. Отже, так чи інакше, право своїми 

нормами встановлює певні межі простору, де справедливість не повинна 

порушуватися, а якщо порушиться – то буде мати змогу відновитися за 

рахунок цих норм. Тому жодна галузь права і не може надати абсолютну, 

нічим необмежену, свободу дій суб’єктам – інакше вся організація, звичний 

порядок речей, справедливість буде зруйновано.  

Що стосується правового регулювання нормами трудового права, то 

слід згадати справедливий вислів О. І. Процевського, який відмічає наступне: 

«працею і тільки працею людини створюються матеріальні та духовні 
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цінності, завдяки яким існує і може існувати суспільство. Тому абсолютно 

об’єктивно і закономірно держава, а вона створена тим же суспільством, має 

приймати такі нормативно-правові акти, які б регулювали трудову діяльність 

людей в інтересах суспільства. У цій історичній ґенезі і бере початок сутність 

правового регулювання трудових відносин. Тому носія унікальної природної 

здатності до праці – тобто людину, що виконує трудову діяльність, держава 

має стимулювати і охороняти усіма притаманними цивілізованому 

суспільству правовими засобами» [250, с. 19 - 20]. 

Також, слід погодитися із В. О. Процевським в тому, що «для суб’єктів 

трудового договору, а також і для суб’єктів трудових правовідносин 

реалізація, здійснення норм права означає не що інше, як вплив 

законодавства про працю на життя суспільства. Таким чином під впливом 

норм трудового права, реалізація яких здійснюється через вольову, свідому 

діяльність учасників трудового процесу, виникають правовідносини. 

Визначення їх змісту, тобто прав та обов’язків суб’єктів трудового процесу, 

свідчить про досягнення мети правового регулювання. Звідси можна 

стверджувати, що реалізація сторонами трудового договору норм трудового 

права свідчить про досягнення мети, яка була закладена у зміст реалізованої 

правової норми. Інакше кажучи, правило поведінки, яке було сформульоване 

у правовому приписі норми, досягло свого результату і таким чином 

виконало свою соціальну регулятивну функцію» [246, с. 144]. 

Тому, саме призначення трудового права як, насамперед, соціальної 

галузі права, положення якої виходять з того, що людина, яка має здатність 

до праці і реалізує її, є єдиним творцем матеріальних та духовних благ, які 

дозволяють існувати та розвиватися людській цивілізації, природно і логічно 

обумовлює наявність свободи договору, свободи волі обох сторін трудового 

договору, але не безмежні, які можуть перейти у свавілля, а такі, які 

відповідають охороні та захисту публічно-приватних інтересів та балансу 

між ними.  
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4.2. Правові можливості сторін трудового договору при його 

припиненні     

                                                                                                        

 В умовах побудови в Україні громадянського суспільства особливого 

значення набувають питання правового регулювання припинення трудового 

договору за угодою сторін. Адже саме у цій підставі найбільш наочно 

проявляється питання співвідношення волі сторін трудового договору. 

Ст. 36 КЗпП є загальною нормою, яка встановлює можливі випадки 

припинення трудового договору. Угода сторін передбачена у якості підстави 

припинення трудового договору п. 1 ст. 36 чинного КЗпП. Сучасний 

тлумачний словник української мови визначає угоду – як взаємну 

домовленість щодо чогось; договір, за яким встановлюються взаємні 

зобов’язання стосовно чого-небудь; згоду між кимсь на основі взаємної 

вигоди [308, с. 874]. Тобто, мова йде про те, що ця домовленість об’єднує в 

собі волі сторін, які беруть в ній участь. Вона являє собою своєрідну точку 

перетинання взаємних інтересів, які об’єднуються спільною метою, на 

досягнення якої спрямовано волевиявлення сторін. Цією спільною метою 

виступає результат, що переслідується обома сторонами трудового договору 

і який, одночасно, виступає предметом цієї домовленості.  

Якщо перенести цю своєрідну формулу у площину трудових 

правовідносин, а точніше на той їх етап, коли вони ще існують, але сторони 

вже мають намір їх припинити, то угода сторін як підстава припинення 

трудового договору конкретизує об’єктивне право людини на працю, 

передбачене ст .43 Конституції, трансформує його в суб’єктивне в аспекті 

можливості прийняття рішення щодо вибору працівника не реалізовувати 

право на працю у цього роботодавця. Також угода сторін виступає і точкою 

перетинання взаємних інтересів працівника і роботодавця щодо припинення 

спільної діяльності: роботи один з одним, що, в свою чергу, принесе 

очевидну вигоду і одному й іншому. 
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Угода сторін як підстава для припинення трудового договору, напевне, 

є найбільш вдалою конструкцією для припинення взаємодії сторін у трудовій 

сфері. З огляду на початок цієї взаємодії, який зумовлюється також угодою, 

яку було покладено в основу трудового договору, логічно, що і припинення 

має відбуватися за угодою. Тобто, за законами логіки, це найбільш 

цивілізований, правильний з точки зору чистоти конструкції трудового 

договору як угоди, шлях. Адже в ідеалі сторони погоджуються припинити 

відносини без взаємних претензій і спорів. 

При цьому актуальним є встановлення змісту волі та волевиявлення 

сторін трудового договору. Для цього важливим є те, що сторони повинні не 

тільки виявити своє волевиявлення на припинення трудового договору, але й 

ще повинні домовитися про підставу, за якою припиняться трудові 

правовідносини. Цей аспект окреслення простору прояву свободи волі сторін 

трудового договору є особливо суттєвим у тих випадках, коли важко 

встановити, що мало місце: розірвання трудового договору за ініціативою 

працівника у випадках, коли роботодавець погодився його звільнити без 

відпрацювання строку попередження, чи звільнення за угодою сторін.  

Пленум Верховного Суду України дає роз’яснення з цього приводу: 

«сама по собі згода власника або уповноваженого ним органу задовольнити 

прохання працівника про звільнення до закінчення строку попередження не 

означає, що трудовий договір припинено за п. 1 ст. 36  КЗпП,  якщо не було 

домовленості сторін про цю підставу припинення трудового договору. В 

останньому випадку звільнення вважається проведеним з ініціативи 

працівника (ст. 38 КЗпП)» [234, п. 8]. Вчені-практики, зокрема Г. І. 

Давиденко, також відмічають, що за п. 1 ст. 36 КЗпП України можна 

припинити трудовий договір за наявності саме такої домовленості між 

працівником і роботодавцем [76, с. 29].  

Видається, Верховний Суд України при висловленні цієї позиції також 

керувався тлумаченням поняття «угода» і, тому відобразив свою думку щодо 

відмежування п. 1 ст. 36 КЗпП від ст. 38 КЗпП саме таким чином – 
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ґрунтуючись на існуванні взаємної домовленості щодо припинення 

трудового договору за певною підставою. Однієї згоди роботодавця 

припинити трудовий договір з подачі працівника не достатньо для п. 1 ст. 36 

КЗпП України. Для цієї підстави необхідно знайти факт домовленості сторін 

щодо підстави припинення договору, який оформив волевиявлення сторін на 

припинення трудового договору за взаємною угодою. Тому неможна 

погодитися з практичною порадою В. Гончаренко, яка вказує, що «якщо 

працівник подав заяву про звільнення за власним бажанням, то при згоді на 

це з боку роботодавця звільнення може бути оформлено за угодою сторін 

незалежно від того, чи пропрацював працівник два тижні після строку 

попередження чи ні. Щоб уникнути всякого роду непорозумінь в таких 

випадках роботодавцю слід запропонувати зміну змісту заяви, роз'яснивши 

йому при цьому, що роботодавець не заперечує проти звільнення. Якщо 

працівник не побажає змінити зміст заяви, роботодавець повинен накласти на 

заяві резолюцію такого змісту: «Не заперечую проти звільнення», що буде 

свідчити про наявність угоди сторін і дасть можливість відрізняти звільнення 

за власним бажанням від звільнення за угодою сторін. Якщо ж роботодавець 

заперечує проти звільнення працівника взагалі, то він не повинен в резолюції 

писати «Не заперечую». В таких випадках слід писати «Видати наказ 

відповідно до поданої заяви про звільнення за власним бажанням» [64, с. 78 - 

79].   

Це, зазначене тлумачення, щонайменш, викликає подив – адже воно не 

тільки вводе в оману роботодавців та юристів, але й викривляє принципи, на 

яких побудовано трудове право взагалі та питання правового регулювання 

трудового договору зокрема. І ось чому. 

Відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП підставою припинення трудового 

договору є угода сторін. Саме цей юридичний факт, який визначає вільну, 

взаємну домовленість про припинення трудового договору за підставою 

«угода сторін» і буде мати значення для можливості припинення трудових 

відносин. Слід акцентувати увагу на тому, що норми права щодо цього 
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випадку врегулювали тільки сам юридичний факт, який припиняє трудовий 

договір – бо вказали тільки на юридичну підставу припинення. Все інше – 

зокрема ініціювання припинення трудового договору за цією підставою, 

строк у який припиняється договір - залишилося за межами права. І це 

трапилось не тому, що законодавець нерозважливо підійшов до вирішення 

цього питання, а тому що дійсно в даному випадку не має значення кому 

належала ініціатива припинити трудові відносини.  

Взагалі-то, важко собі уявити ситуацію, коли одна й та сама думка 

приходить на розум до двох і більше суб’єктів в один той самий момент. 

Навряд чи таке можливо. А тому обов’язково хтось є ініціатором припинення 

трудового договору, а хтось особою, яка погоджується з такою пропозицією. 

Як першим так і другим суб’єктом можуть бути і працівник, і роботодавець. І 

законодавець не встановлює обмежень на виявлення ініціативи – бо знов-

таки, – це не має суттєвого значення для припинення трудового договору. 

Адже ця ініціатива однієї сторони на припинення трудового договору за 

підставою «угода сторін» повинна знайти позитивний відгук від іншої 

сторони. Підкреслюю: не ініціатива взагалі припинити договір, а ініціатива 

припинити договір за підставою «угода сторін». Потрібно щоб відбувся факт 

угоди сторін – тієї точки, яка поєднує волевиявлення спрямовані на одне й те 

саме - на припинення трудового договору за підставою «угода сторін». І саме 

цей факт отримує юридичне значення і стає тим механізмом, який  запускає 

юридичні наслідки у вигляді припинення трудових відносин за підставою 

«угода сторін».   

Не викликає заперечень те, що працівник, який написав заяву про 

звільнення за власним бажанням дійсно може змінити підставу, за якою він 

бажає звільнитися. Адже приписи ст. 38 КЗпП дозволяють працівнику 

протягом двох тижнів попередження про звільнення відкликати свою заяву. 

Це також означає і те, що право на працю, як вільна можливість реалізувати 

свою здатність до праці, продовжує існувати для такого працівника, а, отже, 

він користується усіма правами (та обов’язками), передбаченими чинним 



 342 

законодавством. Зокрема він може запропонувати роботодавцю припинити 

трудовий договір за угодою сторін, про що написати нову заяву. Тоді остання 

заява – яка є актом волевиявлення працівника на припинення трудового 

договору за угодою сторін і буде мати юридичну силу. У цьому випадку 

ініціатором на припинення трудового договору за угодою сторін буде 

вважатися працівник, а його заява – буде формою, в якій буде висловлене 

його волевиявлення на цю підставу припинення трудового договору. А 

роботодавець, якщо підпише цю заяву, наклавши на неї резолюцію будь-

якого змісту – чи «не заперечую» чи  «видати наказ» буде особою, яка 

погоджується з пропозицією про припинення трудового договору за угодою 

сторін. При цьому резолюція – буде формою, в якій існуватиме 

волевиявлення роботодавця на припинення трудового договору за угодою 

сторін. Бо накладення резолюції про згоду на те, що зазначено у заяві, 

зроблене будь-якими словами, буде, у будь-якому випадку, актом 

волевиявлення згоди на те, що запропонувала ініціативна сторона у своїй 

заяві.  

Якщо ж працівник у заяві про звільнення написав «прошу звільнити за 

власним бажанням» - то якого б змісту позитивну резолюцію роботодавець 

не наклав – це буде означати тільки одне – він погоджується з тим, що 

трудовий договір буде припинено за ініціативою працівника. Бо навіть з 

точки зору формальної логіки не можна уявити собі наявність угоди сторін, 

коли одна сторона виказує свою волю на одне, а інша сторона зовсім на інше. 

У цьому випадку вектори волевиявлення сторін спрямовуються у різні 

сторони, вони не перетинаються і навіть не можуть перетнутися у одній 

точці. А якщо точки перетинання волевиявлення не існує то як може існувати 

угода сторін? І саме на цьому наголошує у вказаній Постанові Пленум 

Верховного Суду України у п.8 [234, п. 8].  

Отже, ключовим моментом у визначенні поняття «угода сторін про 

припинення трудових відносин за п. 1 ст. 36 КЗпП» є факт домовленості 

щодо припинення трудового договору саме за підставою «угода сторін» і цей 
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момент є другою точкою, яка окреслює простір свободи волі сторін 

трудового договору при його припиненні за п. 1 ст. 36 КЗпП України. 

Таким чином, у трудовому праві угода сторін як підстава припинення 

трудових відносин, буде мати місце лише у тому випадку, коли і працівник, і 

роботодавець спрямують свої волі та волевиявлення не лише на припинення 

трудового договору як форми реалізації права на працю, а на припинення 

трудового договору саме за підставою «угода сторін».  

При цьому важливо відмітити, що воля та волевиявлення сторін 

трудового договору на припинення трудового договору за угодою сторін є 

свобідними: вплинути на них не можна. Сторони повинні самі дійти 

висновку щодо припинення трудового договору за цією підставою і 

примусити їх до цього не можливо. Угода сторін як підстава припинення 

трудового договору, так само як і, власне, трудовий договір, є юридичною 

формою існування природного права людини, у яке вмішуватися ніхто не має 

права. Бо у цивілізованій державі природне право не протиставляється 

позитивному і навпаки. Позитивне право лише делікатно оформлює 

природне право, надаючи йому сприятливий ґрунт для реалізації. І угода є 

найбільш природною формою для об’єднання реалізації природних прав. 

Тому як ініціатива однієї сторони припинити трудовий договір за цією 

підставою, так і позитивна чи негативна відповідь сторони трудового 

договору на пропозицію іншої сторони щодо припинення трудового договору 

за угодою сторін є природними правами сторін, лише закріпленими законом, 

а не обов’язками. Сторони самі повинні вирішити питання і виявити свою 

волю і примусити їх до якогось рішення неможливо. Така позиція 

підтверджується і судовою практикою. Так, Ковпаківський районний суд м. 

Суми, розглянувши цивільну справу  за позовом   ОСОБА_1 до Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Сумидорспецбуд», в якому позивачка просила 

зобов'язати відповідача звільнити її з займаної посади за угодою сторін за п. 

1 ст. 36 КЗпП України, з належним оформленням та видачею трудової 

книжки, встановив наступне. Позивачка 29.10.2013 р. подала роботодавцю 
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заяву про своє  звільнення  з займаної посади з 31.10.2013 р.  за угодою 

сторін - за п. 1 ст. 36 КЗпП України. Однак, наказу про її звільнення видано 

не було, належним чином не була оформлена та видана їй трудова книжка, 

що позивач вважає грубим порушенням відповідачем вимог чинного 

трудового законодавства.  

Суд, вивчивши і оцінивши надані докази прийшов до висновку, що 

позов  підлягає частковому задоволенню, враховуючи наступні  підстави. 

Відповідно до вимог ст. 21 КЗпП України, трудовий договір є угодою між 

працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник 

зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 

необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 

колективним договором і угодою сторін. 

П. 1  ч. 1 ст. 36 КЗпП України  передбачає одну з підстав розірвання 

трудового  договору  як угода сторін. Встановлено, що позивачка згідно з 

наказом № 1-к о/с від 31.12.2006 року прийнята на роботу  до ТОВ 

«Сумидорспецбуд» за переведенням з об'єднання «Сумиагродорбуд» на 

посаду бухгалтера-касира, інспектора кадрів, секретарем-машиністкою та 

працює до теперішнього часу. 

Із копії заяви від 29.10.2013 р. вбачається, що ОСОБА_1 просить ТОВ 

«Сумидорспецбуд» звільнити її з займаної посади 31.10.2013 р. за угодою 

сторін згідно з п. 1 ст. 36 КЗпП України. Однак, 

адміністрацією  товариства  заяву позивачки ОСОБА_1 про припинення 

трудового договору на підставі ч. 1  ст. 36 КЗпП України  - за угодою сторін, 

розглянуто не було і не видано наказ про її звільнення.  

Враховуючи зазначене, суд дійшов висновку, що право позивачки на 

волевиявлення щодо свого звільнення порушене та підлягає захисту в 
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судовому порядку. Однак, необхідно зазначити, що суд  не може перейняти 

на себе права роботодавця на зобов'язання звільнення працівника  з підстав  і, 

як просить позивачка, - за  угодою  сторін, бо це його право, а не обов'язок 

розірвати  трудову угоду  з працівником   саме  за  п. 1 ст. 36 КЗпП України.  

Так як подана працівником заява про звільнення не розглянута, суд 

може тільки зобов'язати роботодавця  таку заяву розглянути і прийняти 

відповідне рішення. 

Керуючись ст. 21, п. 1 ст. 36 КЗпП України,  ст. ст. 10, 11, 60, 88, 208, 

213 – 215, 218 ЦПК України, суд вирішив позовні вимоги ОСОБА_1  -

задовольнити частково. Зобов'язати адміністрацію ТОВ «Сумидорспецбуд» 

розглянути заяву ОСОБА_1 від 29.10.2013 р. щодо її звільнення  на підставі 

п. 1  ст. 36 КЗпП України - за угодою сторін,  а по результатам розгляду 

заяви оформити  і видати їй трудову книжку [276].  

Отже, очевидно, що сторони повинні реагувати на ініціативи одна 

одної – бо без цього взаємодії не відбувається, отже, і стає неможливою 

динаміка трудових правовідносин, що призводить до колапсу: сторони не 

можуть далі рухатися, а відносини розвиватися. Крім того, обов’язок 

реагувати на запити працівника прямо встановлено чинним КЗпП України 

[137, ст. 141]. Тому очевидно, що у розглянутій справі повинна бути реакція 

роботодавця на заяву працівника: він повинен був її розглянути, однак, 

вирішення питання щодо задоволення прохання чи відмови – це, у випадку 

припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП України, - виключне 

право роботодавця. 

До речі, варто відмітити, що у проекті ТК України у якості підстави 

припинення трудового договору застосовано поняття «згода сторін» [241, п. 

2, ч. 1, ст. 81; 241, ст. 83]. Думається, що «угода сторін» і «згода сторін» - 

поняття не тотожні і різниця між цими поняттями існує. 

Як вже неодноразово підкреслювалося у даній роботі, для права 

важливо оперувати поняттями, які щонайточніше передають найменші 

відтінки значення слова, адже право – це формальна система. Тому правова 
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еквілібристика у теорії неминуче буде вести до погрозливих наслідків на 

практиці адже зачіпатися будуть права і свободи людини – найвищої 

соціальної цінності. Тим більше, це характерно для трудового права, яке і 

існує в ім’я цієї цінності. Якщо звернутися до тлумачення цих слів, то, 

дійсно, і угода і згода за словниками будуть мати синонімічне значення. 

Однак «угода» має більш формалізоване застосування, бо вказує на якусь 

взаємну домовленість, договір, за якими встановлюються зобов’язання [5]. 

Згода має більш побутовий вжиток, бо означає позитивну відповідь, дозвіл на 

що-небудь; взаємну домовленість; порозуміння; спільність поглядів, думок; 

одностайність, взаємну дружба, мирні стосунки; союз, об'єднання [5]. У 

змісті ст. 83 проекту ТК мова йде саме про домовленість сторін трудового 

договору, яка є ключовим елементом при визначенні підстави припинення 

договору. Домовленість є таким елементом і за чинним законодавством, тому 

як підставу припинення трудового договору слід застосовувати поняття 

«угода», а не «згода».  

Наступною умовою, яка окреслює простір волевиявлення сторін при 

припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП України виступає умова 

про строк, в який сторони домовилися припинити трудовий договір. У 

постанові Пленуму Верховного Суду України №9 Про практику розгляду 

судами трудових спорів від 06.11.1992 р. зазначається, що «при домовленості 

між працівником і власником підприємства, установи,  організації  або 

уповноваженим ним органом про припинення трудового договору за п. 1 ст. 

36 КЗпП (за згодою сторін) договір припиняється в строк, визначений 

сторонами. Анулювання такої домовленості може мати місце лише при 

взаємній згоді про це власника або уповноваженого ним органу і працівника» 

[234, п. 8]. 

Показовим щодо цього положення є наступна справа. Позивачка 

ОСОБА_1 звернулась з позовом до Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Київфарм», в якому просила скасувати наказ 11 квітня 

2014 р. за № КФ00000023-0000055 про її звільнення та поновити її на посаді 
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начальника відділу маркетингу та реклами Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Київфарм». 

Свої вимоги позивачка обґрунтувала тим, що відповідно до трудового 

договору, укладеного 22 серпня 2013 р., вона була прийнята на роботу в ТОВ 

«Київфарм» на посаду начальника відділу маркетингу та реклами із 23 

серпня 2013 р. по 01 січня 2014 р. Оскільки після 01 січня 2014 р. трудові 

відносини  тривали і жодна із сторін не вимагали їх припинення, то 

відповідно до вимог ч. 1 ст. 39-1 КЗпП України трудовий договір вважається 

укладеним на невизначений строк. Наказом від 11 квітня 2014 р. за № 

КФ00000023-0000055 її було звільнено з посади маркетингу та реклами за 

угодою сторін з 12 травня 2014 р. Дане звільнення позивачка вважає 

незаконним, виходячи з наступного. Заява про звільнення з роботи за угодою 

сторін від 11 березня 2014 р. була написана нею під тиском директора ТОВ 

«Київфарм» ОСОБА_2. Перебуваючи під тиском ОСОБА_2, хвилюючись за 

свій стан здоров’я, а також за здоров’я майбутньої дитини, вона вимушена 

була написати дану заяву, хоча насправді не збиралась звільнятись. Тому до 

звільнення 28 квітня 2014 р.  на адресу відповідача позивачем було 

направлено заяву, в якій просила вважати її заяву від 11 березня 2014 р. 

недійсною та продовжити трудові відносини з ТОВ «Київфарм». Позивачка 

зазначає, що з 08 травня 2014 р. по 23 травня 2014 р. вона перебувала на 

стаціонарному лікуванні в Київському міському пологовому будинку № 1 та 

з 24 травня 2014 р. по 06 червня 2014 р. перебувала на денному стаціонарі у 

філії №2 Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-

діагностичний центр Деснянського району м. Києва», що підтверджується 

відповідними листками непрацездатності. Із 10 червня 2014 р. по 13 жовтня 

2014 р. їй видано листок непрацездатності № 874733 по вагітності та пологах. 

Посилаючись на ст. 184 КЗпП України, позивачка вважає, що її звільнили 

незаконно, а тому просить поновити її на посаді начальника відділу 

маркетингу та реклами ТОВ «Київфарм».  
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В судовому засідання позивач ОСОБА_1 позовні вимоги підтримала в 

повному обсязі, просила їх задовольнити. Представник відповідача ТОВ 

«Київфарм» та представник 3-ї особи ОСОБА_2 - ОСОБА_4  в судовому 

засіданні проти задоволення позову заперечував в повному обсязі, 

посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість. В наданих суду 

запереченнях, представник відповідача зазначив, що позивач та відповідач 

досягли угоди про звільнення позивача 12 травня 2014 р. З огляду на 

наведене, наказом № КФ-00000046-0000000241 від 29.04.2014 р. відповідач 

розпорядився зарахувати з 13 травня 2014 р. на посаду начальника відділу 

маркетингу та реклами департаменту комерції іншого працівника. 30 квітня 

2014 р. відповідач отримав від позивача заяву, в якій остання просила 

вважати недійсною її заяву про звільнення. У відповідь відповідач листом № 

166 від 08.05.2014 р. повідомив, що в зв'язку з призначенням на вказану вище 

посаду іншого працівника, відповідач не може вважати відкликаною заяву 

позивача про звільнення, отже, пропозицію позивача щодо продовження 

трудових відносин відповідач правомірно відхилив. Представник відповідача 

наголосив, що позивачку було звільнено за угодою сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 

КЗпП України), а не з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. 

Тому недопущення звільнення вагітних, передбачене ст. 184 КЗпП України 

саме для випадків звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу, не застосовується для випадків звільнення за угодою сторін. Отже, 

посилання позивачки на вказану норму законодавства України є 

безпідставними. З огляду на наведене, представник відповідача в задоволенні 

позовних вимог просив відмовити.  

Суд дійшов  висновку, що позов не підлягає задоволенню, бо в 

судовому засіданні встановлено, що відповідно до наказу №276-к від 

23.08.2013 року виданого ТОВ «Київфарм» про прийняття на роботу, 

ОСОБА_1 була прийнята на посаду начальника відділу маркетингу та 

реклами департаменту комерції з 23 серпня 2013 року за основним місцем 
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роботи та окладом згідно штатного розпису. Підстава: заява ОСОБА_1 від 

22.08.2013 р.  

22.08.2013 р. між сторонами було укладено трудовий договір, за 

умовами якого ОСОБА_1 приймається на роботу в ТОВ «Київфарм» на 

посаду начальника відділу маркетингу та реклами. Даний договір діє з 

23.08.2013 р. по 01.01.2014 р.  

11.03.2014 р. ОСОБА_1 звернулась до директора ТОВ «Київфарм» 

ОСОБА_2 з заявою, в якій просила звільнити її за угодою сторін 12.05.2014 р. 

Згідно з наказом № КФ-00000023-0000000055 (розпорядження) ТОВ 

«Київфарм» про припинення трудового договору (контракту) від 11.04.2014 

р. ОСОБА_1 була звільнена 12 травня 2014 р. з посади начальника відділу 

маркетингу та реклами департаменту комерції за згодою сторін (ст. 36 п.1 

КЗпП України). Відповідно до акту про відсутність на службі (роботі) 

співробітника, працівника від 12.05.2014 р., ОСОБА_1 була відсутня на 

службі протягом робочого дня. Зміст даного акту підтверджено особистими 

підписами керівника ДПК Н. С. Левченко, керівника ДК О. П. Біленко, 

комерційного директора О. В. Тимченко.  

29.04.2014 р. позивач  відправила  поштою відповідачу заяву, в якій 

просила вважати недійсною її заяву про звільнення з 12.05.2014 р. у зв'язку з 

тим, що вона була написана під  тиском директора ТОВ «Київфарм» 

ОСОБА_2 в зв'язку з її вагітністю. Звільнятися вона не бажала, про що 

повідомляла директора, трудові відносини з компанією ТОВ «Київфарм» 

планує продовжувати. 

З листа ТОВ «Київфарм» до ОСОБА_1  вбачається, що ТОВ 

«Київфарм» не вважає її заяву про звільнення відкликаною, оскільки 

відповідно до наказу № КФ-00000046-0000000241 від 29.04.2014 р. з 

13.05.2014 р. на посаду начальника відділу маркетингу та реклами має бути 

зарахований інший працівник.  

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України, п. 8 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 6.11.1992 р. № 9 Про практику розгляду судами 
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трудових спорів, - Деснянський районний суд міста Києва дійшов висновку, 

що, якщо працівник подає письмову заяву про припинення трудового 

договору, то в ній мають бути зазначені прохання звільнити його за угодою 

сторін і дата звільнення. З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1 

власноручно написала заяву, в якій вона просила звільнити її за угодою 

сторін 12.05.2014 р. Разом з тим, звернення позивачки до відповідача з 

заявою, в якій вона просить вважати недійсною її заяву про звільнення та її 

одностороннє волевиявлення щодо цього не може бути достатньою 

підставою для анулювання домовленості сторін про припинення трудового 

договору, оскільки можливе лише при взаємній згоді про це власника або 

уповноваженого ним органу і працівника. 

Посилання позивача на ст. 184 КЗпП України, якою визначено гарантії 

при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей, частина третя якої встановлює, що звільнення вагітних жінок і 

жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста 

статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти 

років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, 

установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим 

працевлаштуванням, суд вважає безпідставним, оскільки зі змісту даної 

норми закону вбачається, що вона стосується випадків, коли  звільнення 

відбувається з ініціативи власника або уповноваженого ним органу та, таким 

чином,  дія передбачених даною статтею гарантій не поширюється на 

випадки, коли звільнення відбувається за угодою сторін. 

Згідно зі ст. 10 ЦПК України,  цивільне судочинство здійснюється на 

засадах змагальності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у 

справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення 

перед судом їх переконливості. Кожна сторона повинна довести ті обставини, 

на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім 

випадків, встановлених цим Кодексом. Згідно зі ст. 60 ЦПК України, кожна 
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сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на 

підставу своїх вимог та заперечень. 

Протягом судового розгляду  позивачкою не було надано доказів, які б 

свідчили про існування факту взаємного анулювання сторонами 

домовленості про її звільнення за угодою сторін відповідно до вимог п. 1 ч. 1 

ст. 36 КЗпП України, здійснення тиску на позивача. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 10, 60, 88, 179, 212 – 215 

ЦПК України, ст. ст. 23, 1167 ЦК України, ст. 36 КЗпП України, Постанови 

Пленуму Верховного Суду України від 6.11.1992 р. № 9 Про судову практику 

розгляду судами трудових спорів, суд вирішив позов ОСОБА_1 до 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Київфарм», 3-тя особа: 

ОСОБА_2 про поновлення на роботі залишити без задоволення [273]. 

Як правило, причини чи мотиви, які спонукали сторони прийти до 

взаємної домовленості про припинення трудового договору за угодою сторін, 

і вигода з такого припинення – це вже особисті питання кожного суб’єкта – 

вони не регулюються правом. Адже сам зміст поняття «угода», як слідує із 

семантичного значення слова, не включає в себе цих факторів – вони 

«винесені за дужки» [134, с. 47]. Виключенням з цього правила, звісно, є ті 

випадки, коли виникає спір з приводу незаконного звільнення працівника за 

п. 1 ст. 36 КЗпП, коли працівник доводить відсутність взаємної домовленості 

на припинення трудового договору за угодою сторін чи наявність 

спровокованого, примусового звільнення.  

Таким чином, припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП 

України на підставі угоди сторін передбачає, що сторони повинні дійти згоди 

щодо:  

1. підстави припинення трудового договору, якою виступає угода 

сторін;  

2. строку, в який сторони воліють припинити трудовий договір. 
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Проведене дослідження цієї підстави припинення трудового договору, 

дозволяє запропонувати викласти у наступній редакції у проекті ТК України 

ст. 83, та у майбутньому Трудовому кодексі: 

«Стаття 83. Припинення трудового договору за угодою сторін  

Трудовий договір може бути припинено в будь-який час за взаємною 

домовленістю між працівником і роботодавцем. При цьому сторони мають 

домовитися про підставу і строк припинення трудового договору». 

До підстав припинення трудового договору за угодою сторін, вважаю, 

слід відносити і закінчення строку договору. Така думка обґрунтовується 

особливістю строкового трудового договору і, власне, приписом п. 2 ст. 36 

КЗпП України, який передбачає цю підставу. Справа в тому, що, укладаючи 

строковий трудовий договір, сторони вносять до його змісту умову про 

строк. Таким чином, обидві сторони трудового договору домовляються, 

тобто виражають своє волевиявлення, на те, що трудовий договір не тільки 

буде мати таку умову, а ще й на те, що із закінченням певного строку, 

взаємно визначеного сторонами, трудові відносини припиняться. Тобто ще 

на етапі укладення сторони укладають домовленість, угоду про припинення 

трудового договору по закінченню певного строку. В свою чергу, п. 2 ст. 36 

КЗпП України формулює цю підставу так: «закінчення строку (п. 2 і 3 статті 

23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з 

сторін не поставила вимогу про їх припинення» [137, ст. 36, п. 2]. Тому, знов-

таки, у цій підставі акцентується увага, по-перше, саме на тому, що 

домовленість сторонами про припинення договору за закінченням певного 

строку вже була досягнута; а по-друге, на тому, що сторони мають 

можливість цю домовленість змінити і відмовитися від припинення договору. 

Таким чином, аналіз чинного трудового законодавства не дозволяє 

погодитися із думкою львівських авторів підручника «Трудове право 

України: академічний курс» під ред. П. Д. Пилипенка, за якою вони, чомусь, 

закінчення строку договору віднесли до подій, а відповідно до підстав, які не 

залежать від волі сторін [325, с. 223]. У даному випадку мають місце дії, як 
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підстави припинення трудового договору, при чому дії, які були предметом 

домовленості сторін ще на етапі укладення трудового договору. 

Це підтверджується і судовою практикою. Так Івано-Франківський 

міський суд  Івано-Франківської  області, розглянувши цивільну справу за 

позовом ОСОБА_2 до Івано-Франківського професійного ліцею 

автомобільного транспорту і будівництва про зміну формулювання причини 

звільнення і стягнення зарплати за час вимушеного прогулу, - встановив, 

аналізуючи заяву про прийняття на роботу та наказ про прийняття від 

27.01.2014 р., що дані трудові відносини укладені на визначений строк за 

погодженням сторін, тобто цей договір є строковим, що також визнала і 

позивач в судовому засіданні 14.11.2014 р. Тому припинення трудового 

договору після закінчення строку не вимагає заяви або якогось 

волевиявлення працівника. Свою волю на укладення строкового трудового 

договору працівник уже виявив, коли писав заяву про прийняття на роботу за 

строковим трудовим договором. У цей же час він виразив і волю на 

припинення такого трудового договору після закінчення строку, на який він 

був укладений.  

Власник також не зобов'язаний попереджати або в інший спосіб 

інформувати працівника про майбутнє звільнення працівника. Тому, в 

задоволенні позову ОСОБА_2 до Івано-Франківського професійного ліцею 

автомобільного транспорту і будівництва про зміну формулювання причини 

звільнення і стягнення зарплати за час вимушеного прогулу обґрунтовано 

відмовив [274]. 

Підстави розірвання трудового договору, передбачені трудовим 

законодавством, вказують і на можливість припинення трудового договору 

внаслідок одностороннього волевиявлення сторони, яка має право розірвати 

трудовий договір. Думка другої сторони трудового договору і її 

волевиявлення у даному випадку не мають значення. 

Хочеться акцентувати увагу на думці Ю. В. Баранюк та С. В. 

Дріжчаної, які зазначають, що: «для того, щоб трудовий договір відтворював 
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демократичні засади суспільства, кожна з його сторін повинна мати право на 

його розірвання в односторонньому порядку. Разом з тим, було б помилкою 

стверджувати, що сторони, що розривають трудовий договір, є повністю 

рівноправними. Як було зазначено, свобода трудового договору більш повно 

гарантується трудовим законодавством громадянам і менше – роботодавцю. 

Бажання працівника розірвати трудовий договір, укладений на невизначений 

строк, ніким не обмежується. Закон встановлює єдине обмеження, а точніше 

умову, згідно з якою письмове попередження про свій намір звільнитися 

необхідно подавати в установлений законом строк» [15, с. 164 - 165]. Ця 

думка, видається, зроблена без урахування особливостей трудового права, а 

крім того, ще й об’єктивних передумов, які ведуть до висновку щодо 

необхідності визнання працівника стороною, яка потребує більшої 

юридичної охорони, а тому містить у собі суттєві помилки.  

Помилковим є, як раз, твердження, що сторони, які розривають 

трудовий договір, нерівноправні, чи то, як слідує із думки Ю. В. Баранюк, С. 

В. Дріжчаної, неповністю рівноправні. Сторони є економічно нерівними, бо 

роботодавець володіє засобами виробництва, а працівник має тільки власну 

здатність до праці, а юридично вони є рівними у правах і саме це покладено в 

основу відносин, які між ними виникають, розвиваються, змінюються і 

можуть бути припиненими. Заперечувати це означає констатувати, що у 

трудових правовідносинах має місце порушення ст. 24 Конституції України, 

а отже має місце дискримінація. Справа не в тому, що так можуть 

приховуватися подвійні стандарти чи хтось намагається закривати очі на 

очевидні речі, що може випливати із таких суджень. А в тому, що цього 

порушення реально немає. Порівнювання у кого більше, а у кого менше прав, 

більше чи менше свободи - це не порівнювання кількості води у двох 

стаканах, що можна виміряти навіть на око. Тут такий підхід є недоречним. 

Важливо подивитися на витоки проблеми, прослідкувати зв’язки між 

категоріями і тільки тоді робити висновки. 
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У правовому регулюванні ніякого пріоритету прав працівника над 

правами роботодавця не міститься. Зміст норм чинного трудового 

законодавства встановлює об’єктивні правила, існування яких продиктовано 

системними зв’язками явищ та категорій, які охоплюються предметом 

трудового права, а також їх витоками. Так, широкий простір можливостей 

працівника при розірванні трудового договору за власною ініціативою 

об’єктивно зумовлений природою і змістом природного права на працю, яке 

реалізується в розірванні трудового договору. Право роботодавця на підбір 

працівників таких витоків і змісту не має. Його реалізація припиняє природне 

право на працю іншого, а тому повинна максимально детально бути 

врегульованою, щоб не порушити це право працівника. Тому у розірванні 

трудового договору за ініціативою роботодавця і не може бути такого 

простору свободи волі, як у працівника при розірванні трудового договору за 

власним бажанням.  

Важливо відмітити, що у трудовому законодавстві підстава і порядок 

розірвання трудового договору крім того, що, зрозуміло, є 

взаємопов’язаними, видається, ще є й у однаковій мірі значущими для 

охорони та захисту права на працю категоріями, які, так би мовити, 

«освітлені» охоронною функцією трудового права. Якщо підстава  

припинення (розірвання) трудового договору формулює те, чим право  

переконливо обґрунтовує цей факт, то порядок деталізує реалізацію цього 

права. Такий розподіл охороняє права сторін трудового договору від 

порушення і забезпечує їх належну реалізацію. 

Як відомо, типовим для трудового права є укладання безстрокових 

трудових договорів, Ця типовість обумовлена суттєвою відмінністю 

трудових договорів від цивільно-правових договорів, пов’язаних із 

застосуванням праці, а, отже, і у десятки разів більшою захищеністю 

власника здатності до праці від небезпеки залишитися без засобів для 

існування завтра. І саме це приваблює переважну більшість людей 
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застосовувати своє право на працю саме у формі безстрокового трудового 

договору. 

Отже, маючи волю, людина здійснює свободу у її виявленні на 

реалізацію здатності до праці у формі безстрокового трудового договору. 

Зрозуміло, що, якщо людина має свободу волі, то саме вона вирішує як їй цю 

свободу використати. І не тільки на етапі укладання трудового договору, а й 

під час його дії. І законодавство, закріплюючи можливість працівника 

розірвати безстроковий трудовий договір з власної ініціативи, зайвий раз 

підкреслює наявність цієї свободи. А також, що є не менш важливим, 

легалізує правові можливості сторін трудового договору при його розірванні 

з ініціативи працівника [131, с. 99]. Також, слід погодитися із В. М. 

Молодцовим та В. Г. Сойфером, що звільнення за власним бажанням є 

основним правовим засобом здійснення права працівника на вільний вибір 

місця роботи та роду роботи [188, с. 24] 

На етапі припинення безстрокового трудового договору за власною 

ініціативою працівника, свобода його волі існує у межах правового простору, 

який визначається нормами трудового законодавства і ґрунтується, головним 

чином, на ст. 38 КЗпП України. Адже саме ця стаття чинного КЗпП 

встановлює підставу і порядок розірвання трудового договору, укладеного на 

невизначений строк, з ініціативи працівника.  

Підставою за ст. 38 КЗпП виступає виключно власне бажання 

працівника на припинення трудового договору, яке не залежить будь від кого 

і формулюється вільно. І саме воно є відправною точкою, яка дозволяє  

визначити вектор побудови ланцюга волевиявлення у припиненні 

безстрокового трудового договору за власним бажанням працівника.  

Працівник, реалізуючи право на працю, передбачене ст. 43 

Конституції,  виявляє свою волю на зупинення можливості заробляти собі на 

життя працею у даного роботодавця, а роботодавець повинен з цим 

погодитися. Саме такий висновок слідує із ст. 43 Конституції України та ст. 

38 КЗпП України.  
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Зазначені норми фактично встановлюють правові можливості сторін 

трудового договору при його розірванні за власною ініціативою працівника, а 

саме: міру зобов’язальної поведінки роботодавця щодо бажання працівника, 

та окреслюють їх межі. При цьому, ні ст. 38 КЗпП, ні будь-яка інша не 

містять приписів, які б визнавали думки, бажання роботодавця чи можливі 

варіанти поведінки з приводу розірвання трудового договору юридично 

значущими.  

Таким чином, це дозволяє зробити висновок, що право на працю на 

цьому етапі за своєю сутністю є суб’єктивним, бо норма права визначає 

суб’єкта, якому право надано та суб’єкта, який реалізацію цього права 

зобов’язаний задовольнити.  

Важливо також акцентувати увагу і на тому, що дефініція ст. 38 КЗпП 

України не передбачає ніяких додаткових елементів щодо уточнення умов, 

які обґрунтовують бажання працівника розірвати трудовий договір – у 

даному випадку, який можна назвати загальним правилом, це не має 

значення. Значення вони мають лише як виключення - тоді, як зазначено у ч. 

1 ст. 38 КЗпП України, коли «заява працівника про звільнення з роботи за 

власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу» [137, ст. 

38].  

Саме у цьому випадку законодавство дозволяє працівнику вимагати 

розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк без 

відпрацювання строку попередження. При чому, це може бути будь-яка 

поважна причина – ч. 1 ст. 38 не встановлює їх вичерпного переліку. На 

цьому справедливо наголошують С. М. Прилипко та О. М. Ярошенко [227, c. 

374], з якими слід погодитись, адже ч. 1 ст. 38 КЗпП України використовує 

припис «а також з інших поважних причин» [137, ст. 38, ч. 1].   

В. М. Молодцов та В. Г. Сойфер відзначають, що поважними 

причинами звільнення з ініціативи працівника є причини, з якими 

законодавство пов’язує надання працівнику, що звільняється, певних пільг та 

переваг [188, с. 38]. Однак, із цим можна було б погодитись, якщо б такий 
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перелік був вичерпним. У випадку, коли перелік є примірним, така точка 

зору представляється спірною адже якщо закон чітко не передбачив якусь 

причину для можливості розірвання трудового договору без відпрацювання 

строку попередження, зрозуміти чи є вона поважною чи ні не 

представляється можливим.  

Видається, надання пільг і переваг, все ж-таки, є наслідком визнання 

причини поважною. А поважною причиною слід вважати у випадку 

розірвання трудового договору за ініціативою працівника причину, яка 

унеможливлює його подальшу роботу у даного роботодавця у зв’язку із 

змінами, які відбулися у житті працівника. І саме наявність такої причини є 

вирішальною для виникнення вимоги працівника на розірвання трудового 

договору за своєю ініціативою без відпрацювання двотижневого строку 

попередження. Така вимога є додатковою можливістю (додатковим правом) 

для працівника, а її виконання є додатковим обов’язком для роботодавця.  

Але законодавство задає вектор напряму побудови можливих причин, 

передбачаючи деякі випадки, як от: переїзд на нове місце проживання; 

переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до 

навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, 

підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до 

досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за 

хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом першої 

групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом [137, ст. 38, ч.1].  

Тобто, можна зробити висновок, що у зазначених випадках розірвання 

трудового договору, простір правових можливостей працівника 

збільшується, а роботодавця – зменшується.  

У розірванні трудового договору за ініціативою працівника на перше 

місце поставлено волевиявлення працівника, яке є природним втіленням 

права на працю, свободи праці, свободи трудового договору. Неабияку роль у 

цьому випадку відіграє і інтерес. 
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Взагалі, інтерес є тією рушійною силою, яка обумовлює будь-які дії 

людини, направлені на задоволення власних потреб. Що стосується інтересу 

у трудовому праві, то за визначенням Л. О. Золотухіної, – це результат 

відображення в діяльності суб’єктів трудового права об’єктивних умов їх 

існування та розвитку з метою найбільш повного задоволення потреб цих 

суб’єктів [97, с. 6]. Таким чином, інтерес у трудовому праві передбачає 

вільну можливість активних дій, направлених на задоволення власних потреб 

людини у праці. Ці потреби, зокрема, можуть задовольнятися шляхом 

реалізації права на працю, у тому числі і на етапі розірвання трудового 

договору. 

Ч. 1 ст. 38 КЗпП України встановлює, що працівник має право 

розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши 

про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, 

коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням 

зумовлена неможливістю продовжувати роботу, власник або уповноважений 

ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить 

працівник [137, ст. 38]. 

Дана норма є однією з граней втілення принципу свободи праці, на 

якому побудовано, визначене ст. 43 Конституції, право на працю. 

Безперечно, у кожній соціальній та правовій державі право на працю 

повинно визначатися через вільну можливість. При чому ця можливість 

стосується не тільки вільного вибору роду діяльності – тобто праці, а взагалі 

вибору громадянина працювати йому чи ні, у якого роботодавця йому 

працювати і який час. Адже володіння людиною такою унікальною здатністю 

як здатність до праці, яка, як вже неодноразово відмічалося, є невід’ємною 

частинкою людини, (а, отже, яка разом з іншими аспектами людської 

природи складає те, що визначено ст. 3 Конституції України найвищою 

соціальною цінністю) природно обумовлює і вільну можливість застосування 

цієї здатності. Тобто можливість, яка виключає застосування будь-якого 

примусу ззовні, і є глибоко усвідомленим переконанням людини. Тому, 
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звісно, вирішуючи застосувати свою здатність до праці, шляхом укладення 

трудового договору на невизначений строк, людина не позбавляється 

можливості у будь-який момент, знов-таки, використати своє природне право 

на працю і розірвати цей договір.  

Але, слід зазначити, в даному випадку справа стосується вже не тільки 

інтересів носія здатності до праці, а й інтересів, як мінімум власника засобів 

виробництва – роботодавця, а як максимум – інтересів суспільства і держави. 

Тобто трудовий договір, як форма реалізації права на працю виступає точкою 

перетинання інтересів трьох суб’єктів: працівника, роботодавця і суспільства 

(держави). А саме: по-перше, виконуючи роботу, визначену трудовим 

договором, працівник реалізує власні інтереси: заробляє собі на життя. По-

друге, беручи на роботу певного працівника, роботодавець здійснює свою 

роботу і досягає реалізації власних інтересів – забезпечує належний процес 

виробництва і праці і отримує прибуток. По-третє, суспільство і держава, в 

результаті плідного виробничого процесу отримують кошти, у тому числі і 

для непрацездатних осіб, отримують матеріальну основу без якої не можливо 

існувати та розвиватися. Таким чином, зазначений логічний ланцюг 

неминуче приводить до висновку: коли мова йде про інтереси двох та більше 

суб’єктів, то свободу не можна розглядати тільки з позицій природи, коли 

людина може діяти відповідно тільки-но до власних бажань. У даному 

випадку природна свобода трансформується у свободу громадянську, яка 

неминуче веде до пошуку точки перетинання інтересів усіх суб’єктів, чиї 

інтереси реалізуються у цих правовідносинах [127, с. 104]. Цей процес 

яскраво характеризує вислів відомого німецького романіста Б. Ауербаха: 

робити те, що нам подобається – це природна свобода, без шкоди іншим - це 

громадянська свобода [22].   

Вказана цитата допомагає зрозуміти позицію законодавця, який 

встановив у ст. 38 КЗпП правило реалізації вільного волевиявлення 

працівника на розірвання  трудового договору через виконання певної умови 

– письмове попередження працівником роботодавця про розірвання за два 
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тижні. Ця умова є також точкою перетинання інтересів працівника, 

роботодавця і держави. Адже, встановлюючи цей строк попередження, 

законодавець поєднав інтереси кожного з цих суб’єктів і надав їм змогу 

використати цей строк відповідно до власної мети. 

Так, працівник, попереджуючи завчасно роботодавця про своє 

звільнення, має змогу укріпитися у своєму рішенні. За ці два тижні він може 

підшукати собі нову роботу, завершити свої справи, зібратися з думками, 

тощо. Більш того – він може навіть передумати залишати роботу. Адже ч. 2 

ст. 38 КЗпП встановлює правило: якщо працівник після закінчення строку 

попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання 

трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі 

звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце 

запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може 

бути відмовлено в укладенні трудового договору. Одним словом, працівник, 

навіть після написання заяви про звільнення, має право ще раз зважити своє 

рішення і зробити кінцевий вибір. 

Для роботодавця ці два тижні попередження теж дають змогу 

сконцентрувати свої зусилля на вирішенні важливого питання: знайти заміну 

працівнику, що звільняється. 

Які ж інтереси суспільства і держави зачіпає строк попередження? На 

перший погляд, може здаватися, що ніяких. Але це не так. Відповідь на це 

питання слід шукати у глибинах сутності трудового договору і трудових 

відносин, у їх значущості та цінності. Суспільство і держава зацікавлені у 

стабільних партнерських трудових відносинах не менше ніж сторони 

трудового договору. Адже лише саме за таких умов держава зможе своєчасно 

отримувати податки і прибуток, і, як наслідок, перерозподіляти ці доходи 

між працездатними і непрацездатними членами суспільства.  

Таким чином, існує чітка залежність соціального миру від стану 

трудових відносин: якщо сторони трудового договору будуть реалізовувати 

власні інтереси без шкоди одна одній, - суспільство і держава, в певній мірі, 
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будуть застережені від соціальних потрясінь. Отже, такий стан речей надасть 

перспективну можливість для сталого стабільного розвитку країни та для 

реалізації конструктивного соціального діалогу в ній [127, с. 107].  

Як зазначено ч. 2 ст. 38 КЗпП України: «якщо працівник після строку 

попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання 

трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі 

звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце 

запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може 

бути відмовлено в укладенні трудового договору» [137, ст. 38]. 

У даному випадку право працівника відкликати свою заяву про 

звільнення до закінчення строку попередження є втіленням свободи волі, яке 

логічно вбудовується у загальний ланцюг реалізації права на працю як 

вільної можливості працівника вирішувати працювати йому чи ні. Навіть, 

видається, цей строк є тим етапом, на якому свобода волі працівника 

проявляється у подвійному ступеню адже саме на цьому етапі працівник 

повинен ще раз обміркувати свої дії, звернутися до власних прагнень для 

того, щоб зробити свідомий вибір. Тому не можна погодитися з позицією Л. 

Ю. Бугрова, що право працівника відкликати свою заяву про звільнення до 

закінчення строку попередження є рудиментом соціального утриманства 

громадян; що необдуманість дій працівника щодо можливості звільнення 

відчутно зачіпає законні інтереси інших суб'єктів, тому із соціальних позицій 

справедливо, щоб працівник зобов'язаний був відповідати за невиваженість 

свого рішення [36, с. 133]. Вважаю, закріплення цього права повністю 

відповідає демократичним засадам сучасного суспільства, отже, воно 

повинно існувати в законодавстві і надалі. 

 Можливість відкликання працівником заяви про звільнення ставить ще 

одне важливе питання, яке потребує відповіді: відносно категорії «іншого 

працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в 

укладенні трудового договору». Г. С. Гончарова, В. В. Жернаков, С. М. 

Прилипко зазначають, що це можуть бути працівник, запрошений у порядку 
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переведення з іншого підприємства, молодий спеціаліст, вагітна жінка, жінка, 

яка самостійно виховує дитину у віці до 14 років тощо [67, с. 97].  

Дозволю собі не погодитися з таким тлумаченням поважних науковців 

– на мій погляд воно є занадто широким [128, с. 55], адже трудове 

законодавство у ч. 5 ст. 24 КЗпП України прямо визначає категорію 

працівників, якій не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. 

Нею вважається особа, яку запрошено на роботу в порядку переведення з 

іншого підприємства, установи, організації. І все. Форма припису ч. 5 ст.24 

КЗпП не вказує на можливість застосування варіацій [137, ч. 5 ст. 24] (хоча, 

якщо законодавством ще буде прямо встановлена якась категорія осіб, якій 

не можна буде відмовити у прийнятті на роботу, то тоді такі варіації 

можливі). 

Треба зазначити, що навіть з практичної точки зору, таке широке 

трактування категорії працівників, якій не може бути відмовлено в укладенні 

трудового договору є недоречним. Закон не може так суттєво обмежити волю 

працівника, який написав заяву про звільнення щодо можливості 

обміркування своїх бажань і дозволити такій, доволі значній, кількості осіб 

претендувати на цю роботу у якості реалізації їх юридичної гарантії. Це 

суперечить природі встановлення такої можливості відповідно до норм ст. 43 

Конституції [49, ст. 43] та ст. 38 КЗпП [137] і суттєво обмежує обом, 

задіяним у цій ситуації, особам, простір реалізації юридичних гарантій права 

на працю, доводячи їх до протистояння, зіштовхуючи одну з одною, 

фактично зводячи  їх нанівець.  

Так, дійсно, і молодий спеціаліст, і вагітна жінка, і жінка, яка 

самостійно виховує дитину у віці до 14 років користуються спеціальними 

юридичними гарантіями у сфері реалізації права на працю. Але ці юридичні 

гарантії мають чітко окреслену сферу дії. Вони не можуть 

розповсюджуватися на всі випадки укладення трудового договору.  Для 

пояснення цієї тези акцентуємо увагу на наступних моментах. 
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По-перше, молодий спеціаліст, а точніше, сьогодні слід 

використовувати термін «фахівець з вищою освітою різних освітньо-

кваліфікаційних рівнів» або «молодий фахівець» [223], може претендувати 

лише на роботу, яка визначена у направленні [223, п. 17 – п. 21]. Отже, 

відмовити в укладенні трудового договору йому не можна тільки відносно 

роботи, яка вказана у направленні. А оскільки, як зазначає чинне 

законодавство, формування державного замовлення і розподілу молодих 

фахівців на конкретну роботу є достатньо тривалою у часі процедурою 

(принаймні за рік до закінчення випускником навчального закладу 

укладаються контракти) [223, п. 3 – п. 5], то уявити, що вона здійсниться за 

два тижні, щоб молодий фахівець захотів претендувати на роботу, з якої 

звільняється працівник за ст. 38 КЗпП, досить важко.  

Хоча теоретично це цілком не виключає ситуації обмеженого спектру 

дії, зазначеної як виняток – коли фахівцю надана можливість для 

самостійного працевлаштування і коли роботодавцю, який вирішить взяти 

його на роботу надана можливість оформити йому таке направлення [223, п. 

23]. Дійсно, ця ситуація може припасти на строк попередження і укластися у 

його межі, але не зрозуміло чим у даному випадку буде відрізнятися цей 

випускник від усіх інших потенційних претендентів? Що дозволить його 

бажанню отримати роботу перекреслити гарантію для працівника, який 

написав заяву про звільнення? Адже на даний час він не знаходиться ні з ким 

у правовідносинах, які б утворювали для нього якісь права, обов’язки, 

гарантії, він не має жодної підстави вимагати цю роботу, а роботодавець не 

знаходиться ні з ким у правовідносинах, які б встановлювали для нього 

обов’язок цю роботу надати і нести відповідальність за її ненадання.  

Замість імперативу, який є у правовій природі дії юридичної гарантії 

тут існує диспозитивність: «на прохання молодого фахівця … роботодавець 

може оформити йому таке направлення» [223, п. 23]. Випускнику надана 

можливість самостійного працевлаштування, отже, у даному випадку він є 

таким як і усі інші. Він сам підшукує собі роботу і не може вимагати від 
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роботодавця її надання. За великим рахунком, він взагалі знаходиться не в 

просторі дії юридичної гарантії реалізації права на працю для молодих 

фахівців. Таким чином: нема права вимагати надання роботи – нема 

кореспондуючого обов’язку її надати – нема підстав вважати цю особу 

працівником, якому не можна відмовити в укладанні трудового договору.  

По-друге, ст. 184 КЗпП України, яка передбачає гарантії при прийнятті 

на роботу і заборону звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей і, яка 

так і називається, чітко окреслює сферу дії цих гарантій, встановлюючи 

мотиви, за якими не може бути відмовлено у прийнятті на роботу: мотиви 

пов’язані з вагітністю або наявністю дітей, а не взагалі, визнаючи їх особами 

яким не може бути відмовлено в укладенні трудового договору [137, ст. 184, 

ч. 1]. Отже, це означає, що ці категорії користуються юридичними гарантіями 

від відмови у прийнятті на роботу тільки і саме за цими мотивами і ні в 

якому іншому випадку. Тому ці гарантії не можуть застосовуватися відносно 

ч.2 ст. 38 КЗпП України, а, відповідно, ці особи, не можуть вважатися  

працівниками, яким відповідно до законодавства не може бути відмовлено в 

укладенні трудового договору. 

По-третє, треба акцентувати увагу і на тому, що законодавець, 

видається, не випадково використовує термін «працівник, якому відповідно 

до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору». 

Як відомо, коли застосовується поняття «працівник» - то, відповідно до 

чинного законодавства, мова йде про особу, яка працює за трудовим 

договором [235, ст. 1]. Тому, використовуючи саме такий припис, 

законодавець системно підійшов к врегулюванню питання – адже саме особа, 

яка за погодженням між роботодавцями запрошена у порядку переведення і 

може вважатися працівником, на відміну від усіх інших – яких можна 

назвати особами, які лише бажають стати працівниками.  

Таким чином, слід зробити наступні висновки. По-перше, встановлення 

обов’язкового строку попередження у приписі ст. 38 КЗпП України, є 

окремим втіленням такого, омріяного науковцями-трудовиками, балансу 
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інтересів сторін трудового договору. Цей строк дозволяє підшукати 

роботодавцю нового працівника, а працівнику, який написав заяву про 

звільнення за власним бажанням – вирішити у кінцевому рахунку – чи дійсно 

йому слід залишити роботу чи передумати.  

По-друге, відповідно до чинного законодавства, категорією 

працівників, якій не може бути відмовлено в укладенні трудового договору у 

контексті ч. 2 ст. 38 КЗпП України, слід вважати осіб, яких запрошено на 

роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації 

за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій. 

Ст. 39 КЗпП України передбачає розірвання строкового трудового 

договору з ініціативи працівника: «Строковий трудовий договір (пункти 2 і 3 

статті 23) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його 

хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за 

договором, порушення власником або уповноваженим ним органом 

законодавства про працю, колективного або трудового договору та у 

випадках, передбачених частиною першою статті 38 цього Кодексу» [137, ст. 

39]. 

У цьому випадку свобода волі працівника має дещо обмежений простір 

у порівнянні із безстроковим у реалізації права на працю. Адже обмеження 

на реалізацію свого природного права встановлює власне волевиявлення 

працівника, яке було зроблене ним ще на етапі укладення трудового 

договору, у вигляді внесення до його змісту умови про строк. Цим самим 

працівник виявив свою волю на те, що застосовувати свою здатність до праці 

у цього роботодавця він буде протягом визначеного у договору строку, а 

отже, зрозуміло, що виявити тепер свою волю на розірвання трудового 

договору до закінчення строку він може тільки у тих випадках, коли 

виявляться обставини, які перешкоджають виконанню роботи за цим 

договором.  

До речі, у проекті ТК України вже не міститься розподілу підстав 

розірвання трудового договору за ініціативою працівника в залежності від 
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строку договору. Є єдина ст. 84 «Розірвання трудового договору за 

ініціативою працівника» і ст. 85 «Право працівника на визначення дня 

звільнення з роботи в разі розірвання трудового договору за власною 

ініціативою». Ці статті проекту ТК України, вочевидь, розповсюджуються і 

на строкові і на безстрокові договори, тому що у ст. 85 містить перелік 

поважних причин, які, законодавець визнає прийнятними для визначення 

дати звільнення. Ці причини, як зазначає ст. 85, дають право працівнику на 

власний розсуд визначити день звільнення з роботи [241]. А, відповідно, це 

дає підстави для висновку, що право це суб’єктивне і роботодавець повинен 

його задовольнити незалежно від власної волі.  

Таке положення речей пояснює і пропозиція проекту ТК України ч. 3 

ст. 85, яка встановлює, що працівник зобов’язаний додати до заяви про 

розірвання трудового договору за власною ініціативою з визначенням дня 

звільнення документи, що підтверджують наявність поважних причин. Такий 

обов’язок з працівника знімається, коли, роботодавцеві відомі обставини, що 

стали причиною розірвання трудового договору за власною ініціативою 

працівника [241, ст. 85, ч. 3]. 

Що стосується проблем свободи волі сторін при розірванні трудового 

договору за ініціативою роботодавця, то слід відмітити наступне. Свобода 

волі працівника у даному випадку виключена адже і взагалі воля працівника 

у випадках, коли закон дозволяє таке розірвання значення не має. Своєрідним 

заміщенням цього факту, видається, слід вважати детальне врегулювання 

підстав і порядку розірвання трудового договору у цих випадках. 

Зокрема мова йде про те, що розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця може мати місце тільки за наявності необхідної 

законної підстави для розірвання трудового договору. Мова йде про те, що 

одного небажання роботодавця продовжувати трудовий договір із 

працівником, а, отже, і виявлення ініціативи на його розірвання є 

недостатнім. Така ініціатива може бути виявлена тільки у випадках, 

передбачених у чинному законодавстві у якості підстав для розірвання 
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трудового договору і тільки у порядку, встановленому для обраної підстави. 

На жаль, зараз, у чинному КЗпП України таке положення прямо не 

передбачене. Такий стан речей опосередковано виводиться із ч. 1 ст. 235 

КЗпП України. Адже в ній зазначено, що у разі звільнення без законної 

підстави, працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, 

який розглядає трудовий спір [137, ст. 235, ч. 1].  

Як вже відзначалося на початку цього підрозділу, у проекту ТК 

України ця прогалина ліквідована, про що свідчить його ст. 80 [241]. І це є 

позитивною тенденцією, адже у даному випадку ми маємо справу із 

природним правом на працю іншої людини, реалізація якого займає 

переважну частину її життя. І це вимагає до нього обережного ставлення, 

щоб не порушити його, уберегти від незаконного звільнення працівника. 

Отже, до такого вирішення проблеми підштовхують системні зв’язки галузі 

трудового права у вигляді регулювання права на працю, його реалізації та 

юридичних гарантій їх забезпечення. 

Більш того, розірвання трудового договору – це право роботодавця і 

навіть при наявності законних підстав для розірвання трудового договору, 

він сам вирішує чи розірвати договір, чи залишити працівника працювати. 

Ніхто не має права вторгатися у його вольову сферу. Воля роботодавця щодо 

розірвання трудового договору може зазнати впливу лише тоді, коли своїми 

діями він порушить норми закону і застосує розірвання трудового договору 

незаконно, про що свідчить припис ст.235 КЗпП України [137, ст. 235].  

Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця, по суті, 

означає припинення можливості реалізації права на працю працівника у 

даний момент. Тобто, має місце вторгнення у вольову сферу іншої людини, 

отже, зробити це можна тільки у виключних випадках. Тих, перелік яких 

повинен бути визначеним законом. Саме цим обґрунтовується необхідність 

пов’язання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (і 

припинення взагалі) із конкретною, передбаченою законом, підставою. Слід 

погодитись із думкою Ю. С. Шершень, що у розірванні трудового договору 
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за ініціативою роботодавця, звільнення лише за наявності підстав, чітко та 

остаточно передбачених у чинному законодавстві, є основоположним 

принципом [348, с. 880]. Така думка підтверджується і міжнародними 

стандартами припинення трудових правовідносин з ініціативи роботодавця, 

закладеними у Конвенції МОП № 158 1982 р. Про припинення трудових 

відносин з ініціативи роботодавця [145], яка ратифікована Україною у 1994 р. 

[237]. 

Ст. 4 вказаної Конвенції МОП зазначає, що «трудові відносини з 

працівниками не припиняються, якщо тільки немає законних підстав для 

такого припинення,  пов'язаного із здібностями чи поведінкою працівника 

або викликаного виробничою потребою підприємства, установи чи служби» 

[145, ст. 4].  

Наступною умовою, яка логічно пов’язана із попередньою і є її 

продовженням у окресленні простору свободи волі роботодавця є те, що при 

розірванні трудового договору за ініціативою роботодавця передбачається 

детальний порядок розірвання, який включає виконання юридично значущих 

обов’язкових дій з боку роботодавця, без яких звільнення, у разі виникнення 

трудового спору, буде визнано незаконним і обумовить поновлення 

працівника на роботі. Мова йде про, передбачене для п. 1 ст. 40 КЗпП 

України, персональне попередження працівника не пізніше ніж за два місяці 

про звільнення [137, ст. 49-2, ч. 1]; про використання переважного права на 

залишенні на роботі [137, ст. 42, ч.1], про необхідність отримання згоди 

первинної профспілкової організації на розірвання трудового договору у 

деяких, визначених КЗпП України випадках [137, ст. 43]; про обов’язок 

запропонувати працівнику іншу роботу, у випадках, передбачених п. 1, 2, 6 

ст.40 КЗпП України [137, ст. 40, ч. 2].  Цей порядок має істотне значення при 

розірванні трудового договору адже він є продовженням застосування 

підстави для розірвання трудового договору і елементом складного 

механізму недопущення незаконного звільнення працівника за ініціативою 

роботодавця. Одночасно, слід погодитися із думкою Ю. М. Бурнягіної, М. О. 
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Кабаченко, О. Є. Луценко, Н. І. Поклонської, С. М. Прилипка, В. О. 

Радіонової-Водяницької, А. М. Юшко, О. М. Ярошенка [313, с. 162], 

висловленою по відношенню до розірвання трудового договору за п. 1 ст. 40 

КЗпП України, і яку, вважаю, можна цілком застосувати і до інших випадків 

розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця. Мова йде про те, 

що, визначений нормами трудового законодавства, порядок дій власника або 

уповноваженого ним органу по розірванню трудового договору, по суті, 

містить програму його діяльності з досягнення певної правової мети, тим 

самим, підвищуючи ефективність її правової регламентації й гарантуючи її 

правомірність та результативність. Отже, процедурні норми, присвячені 

розірванню трудового договору, повинні відповідати ідеї досягнення 

оптимального узгодження інтересів сторін трудових правовідносин [313, с. 

162]. 

Зв'язок цієї і попередньої умови можна прослідкувати у практичній 

площині у наступному судовому рішенні. У жовтні 2012 року ОСОБА_3 

звернувся до суду з позовом до КП «Водоканал», генерального директора КП 

«Водоканал» І. В. Очеретька про поновлення на роботі та 

оплату  вимушеного прогулу. У позові зазначав, що з вересня 1994 р. 

працював в КП «Водоканал» водієм транспортного засобу ВАЗ-53, 

державний номер НОМЕР_1. Наказом № 1433/к від 21.09.2012 р. він був 

звільнений на підставі п. 3 ст. 40 КЗпП України за систематичне невиконання 

без поважної причини трудових обов'язків. 

Позивач вважає своє звільнення незаконним, оскільки його звільнили 

за проступок, за який він наказом №73н від 31.08.2012 р. отримав догану і 

був позбавлений премії за серпень. Зазначене стягнення було мотивоване 

порушенням 17.08.2012 р. пункту 3.1 Правил внутрішнього трудового 

розпорядку та пункту 2.14 Робочої інструкції водія автотранспортних засобів, 

а саме, за самовільне відхилення в період з 10 години 42 хвилин до 12 години 

40 хвилин від маршруту та відключення GPS-регістратора.  
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З 29 серпня 2012 р. по 11 вересня 2012 р. він знаходився на 

лікарняному. 12 вересня 2012 р., приступивши до роботи, він був 

ознайомлений з наказом № 72 від 31.08.2012 р. про винесення 

дисциплінарного стягнення. 18 вересня 2012 р. він був запрошений на 

засідання виборного органу первинної профспілкової організації, де в його 

присутності було розглянуто подання начальника відділу кадрів від 

05.09.2012 р. про згоду на його звільнення за п. 3 ст. 40 КЗпП України, яка 

виборним органом первинної профспілкової організації надана не була. 

Посилаючись на те, що він був звільнений з займаної посади 

безпідставно, з грубим порушенням норм трудового законодавства, просив 

суд поновити  його на роботі на посаді водія та стягнути середній заробіток 

за час вимушеного прогулу в сумі 20 434 грн. 89 коп. 

Рішенням Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 03 квітня 2013 

року  позовні вимоги задоволені. Поновлено ОСОБА_3 на роботі водієм 

транспортного засобу ВАЗ-53, державний номер НОМЕР_1. Стягнуто з 

Комунального підприємства «Водоканал» на користь ОСОБА_3 середній 

заробіток за час вимушеного прогулу з 21 вересня по 03 квітня 2013 р. в 

розмірі 20 414 грн. 40 коп. за вирахуванням податків та інших обов'язкових 

платежів. Допущено негайне виконання рішення в частині поновлення на 

роботі на посаді водія транспортного засобу ВАЗ-53, державний номер 

НОМЕР_1 та стягнення середнього заробітку за один місяць. Стягнуто з 

комунального підприємства «Водоканал» на користь держави судовий збір у 

сумі 229 грн. 40 коп. 

В апеляційній скарзі КП «Водоканал» в особі представника О. І. 

Гриценко, посилаючись на порушення судом норм матеріального та 

процесуального права, просив скасувати рішення суду та ухвалити нове, 

яким відмовити у задоволені позовних вимог в повному обсязі. Заслухавши у 

засіданні апеляційного суду доповідача, перевіривши матеріали справи та 

доводи скарги, колегія суддів визнала, що апеляційна скарга підлягає 

задоволенню частково з наступних підстав. Судом встановлено, що з 
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08.09.1994 р. ОСОБА_3 перебував у трудових відносинах з КП «Водоканал», 

працюючи на посаді водія. Наказом № 72 н від 31.08.2012 р. позивачу 

оголошено догану та позбавлено премії за серпень 2012 р. за порушенням 

ним 17.08.2012 р. пункту 3.1 Правил внутрішнього трудового розпорядку та 

пункту 2.14 Робочої інструкції водія автотранспортних засобів, а саме, за 

самовільне відхилення в період з 10 години 42 хвилин до 12 години 40 

хвилин від маршруту та відключення GPS-регістратора, що підтверджується 

протоколом засідання технічної комісії по безпеці руху від 20.08.2012 р. № 

37. 

Наказом № 1433/к від 21.09.2012 р. ОСОБА_3 звільнено з посади водія 

транспортного засобу ВАЗ-53, державний номер НОМЕР_1  за систематичне 

невиконання без поважних причин трудових обов’язків (п. 3 ст. 40 КЗпП 

України). Підставою звільнення у названому наказі зазначено наказ № 78н 

від 21.09.2012 р., який в матеріалах справи був відсутній і судом першої 

інстанції не досліджувався. 

Згідно з випискою з протоколу засідання виборного органу первинної 

профспілкової організації КП «Водоканал» № 12 від 18.09.2012 р.,  подання 

про звільнення ОСОБА_3 до виборного органу первинної профспілкової 

організації було направлено не керівником підприємства, а начальником 

відділу кадрів на підставі службової записки начальника служби 

автотранспорту про те, що у ході перевірки дорожніх листів та показників 

системи GPS- моніторингу було виявлено допущене   ОСОБА_3 18 серпня 

2012 р. порушення у виді самовільного відхилення від маршрутів.  Письмові 

пояснення у самого працівника з приводу допущених порушень не 

відбирались. У наданні згоди на звільнення ОСОБА_3 на підставі п. 3 ст. 40 

КЗпП України було відмовлено у зв’язку за відсутністю систематичного 

невиконання у розумінні зазначеної норми КЗпП України. 

Повторно засідання виборного органу первинної профспілкової 

організації КП «Водоканал» по розгляду подання адміністрації про 

звільнення ОСОБА_3 за п.3 ст. 40 КЗпП України, з урахуванням 
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даних  наказу  № 78н від 21.09.2012 року, відбулося 11 грудня 2012 року,  за 

запитом суду, і рішенням виборного органу первинної профспілкової 

організації згода на звільнення була надана. 

Задовольняючи  позов ОСОБА_3, суд послався на відмову у згоді 

виборного органу первинної профспілкової організації на звільнення 

позивача на момент видачі  наказу № 1433/к від 21.09.2012 року, як на 

підставу для поновлення його на роботі, а надану рішенням виборного 

органу первинної профспілкової організації № 19 від 11.12.2012 року згоду 

на звільнення не прийняв до уваги,  оскільки на момент його прийняття 

ОСОБА_3 вже не був працівником КП «Водоканал» у зв’язку із звільненням. 

З вказаним  обґрунтуванням  правових підстав задоволення позову 

повністю погодитися не можна, оскільки до таких висновків суд дійшов без 

належного з’ясування фактичних обставин справи та без врахування 

роз’яснень, викладених у п. 15 Постанови Пленуму Верховного Суду 

України № 9 від 6 листопада 1992 р. Про практику розгляду судами трудових 

спорів, за якими вбачається, що згода профспілкового органу на звільнення 

не може бути визнана такою, що має юридичне значення, якщо згода 

давалась на прохання службової особи, що не наділена правом прийняття і 

звільнення й не мала відповідного доручення правомочної особи. 

Разом з тим, встановивши, що звільнення працівника проведено 

власником або уповноваженим ним органом без звернення до 

профспілкового органу, суд зупиняє провадження у справі, запитує згоду 

профспілкового органу і після її одержання або відмови профспілкового 

органу в дачі згоди на звільнення розглядає спір по суті. 

Не буде суперечити закону, якщо до профспілкового органу в такому 

випадку звернеться власник чи уповноважений ним орган або суддя при 

підготовці справи до судового розгляду. Аналогічним чином вирішується 

спір про поновлення на роботі, якщо згоду профспілкового органу на 

звільнення визнано такою, що не має юридичного значення. Відмова 
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профспілкового органу в згоді на звільнення є підставою для поновлення 

працівника на роботі. 

Отже, судом не враховано, що на засіданні  виборного органу 

первинної профспілкової організації КП «Водоканал» № 12 від 18.09.2012 р. 

предметом розгляду   було подання начальника відділу кадрів КП 

«Водоканал», який   правом прийняття і звільнення не наділений, а 

тому  прийняте на вказаному засіданні рішення виборного органу первинної 

профспілкової організації правових наслідків не мало. 

Разом з тим, встановлені судом обставини справи та надані по справі 

докази дають підстави для висновку, що звільнення  ОСОБА_3 не 

відповідало вимогам трудового законодавства та було здійснено з суттєвими 

порушеннями. 

Як вбачається з наказу № 78 н від 21.09.2012 року, який у  наказі № 

1433/к від 21.09.2012 р. зазначений в якості єдиної підстави звільнення 

ОСОБА_3 за п. 3 ст. 40 КЗпП України, приводом його  видачі зазначено те, 

що 18 серпня 2012 р. у ході перевірки дорожніх листів та показників системи 

GPS-моніторингу автомобіля ГАЗ-53 Б держномер НОМЕР_1 під керуванням 

водія ОСОБА_3 було виявлено його знаходження на вул. Скульптурній та 

вул. Воєнкоматська, які в маршрутних дорожніх листах вказаними не були. 

На порушення вимог ст. 147 КЗпП України за це порушення, 

зазначеним наказом ОСОБА_3 було оголошено догану (п. 1 наказу) та 

одночасно звільнено за систематичне порушення трудової дисципліни, 

зважаючи на застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді догани 

наказом  №73 н від 31.08.2012 р. за порушення, вчинене 17 серпня 2012 р. 

(п.2 наказу). 

Крім того, враховуючи, що зазначене в якості підстав для звільнення 

порушення було вчинено ще 18.08.2012 р., тобто до оголошення ОСОБА_3 

догани  наказом № 72 від 31.08.2012 р., то за таких обставин  визначений п. 3 

ст. 40 КЗпП України критерій системності був відсутній. 
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Таким чином, правових підстав для звільнення ОСОБА_3  за 

систематичне невиконання трудових обов’язків  у відповідача не було, а 

тому  вимоги позивача щодо поновлення його на роботі слід задовольнити із 

вказаних мотивів, змінивши на підставі п. 4 ст. 309 ЦПК України рішення в 

частині правового обґрунтування підстав задоволення позову про поновлення 

на роботі. Посилання в апеляційній скарзі на невірне визначення судом 

періоду вимушеного прогулу не погоджуються із фактичними обставинами 

справи. 

Керуючись ст. ст. 307,  309, 314, 317 ЦПК України колегія суддів 

вирішила Апеляційну скаргу Комунального підприємства «Водоканал» в 

особі представника  Гриценко Олени Іванівни задовольнити 

частково. Рішення Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 03 квітня 

2013 року по даній справі змінити в частині правового обґрунтування підстав 

задоволення позову про поновлення на роботі. В решті рішення залишити без 

змін [272]. 

Третьою точкою яка окреслює контури простору свободи волі 

роботодавця, виступає припис щодо недопущення звільнення працівника з 

ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності ( крім п.5 

ст.40 КЗпП України), а також у період перебування працівника у відпустці. 

Це правило не поширюється лише на випадки повної ліквідації підприємства 

[137, ст. 40, ч. 3].  

Судова практика засвідчує, що даний елемент порядку розірвання 

трудового договору є суттєвою юридичною гарантією захисту права 

працівника. Так у Постанові судових палат у цивільних та адміністративних 

справах від 21 травня 2014 р. за заявою про перегляд оскаржуваного судового 

рішення по справі за позовом ОСОБА_1 до Державного управління 

справами, Керівника Державного управління справами ОСОБА_2, 

Державного видавництва «Преса України» Державного управління справами 

про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного 

прогулу за заявою ОСОБА_1 про перегляд рішення Вищого спеціалізованого 



 376 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11 вересня 2013 

р., відмічається, що за положеннями частини другої статті 41 КЗпП України 

розірвання трудового договору у випадках, передбачених цією статтею, 

провадиться з додержанням вимог частини третьої статті 40, а у випадках, 

передбачених пунктами 2 і 3, — також вимог статті 43 цього Кодексу. Тобто 

положення частини третьої статті 40 КЗпП України слід застосовувати також 

до випадків звільнення працівника з підстав частини першої статті 41 КЗпП 

України. 

Відповідно до частини третьої статті 40 КЗпП України не допускається 

звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 

в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 цієї 

статті), а також у період перебування працівника у відпустці. 

Таким чином, трудове законодавство не тільки зазначає перелік підстав 

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, але й встановлює 

юридичні гарантії забезпечення прав працівника від незаконного звільнення, 

однією з яких є передбачена ч. 3 ст. 40, ч. 2 ст. 41 КЗпП України заборона 

звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності. 

Отже, звільнення працівника з підстав, не передбачених законом, або з 

порушенням установленого законом порядку свідчить про незаконність 

такого звільнення та тягне за собою поновлення порушених прав працівника. 

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КЗпП України у разі звільнення без законної 

підстави або незаконного переведення на іншу роботу працівник повинен 

бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий 

спір. 

На підставі такого обґрунтування заяву ОСОБА _1 задовольнили, а 

рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 11 вересня 2013 р. скасували і передали справу на 

новий касаційний розгляд [224]. 
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Четвертою точкою виступають обмеження і заборони на звільнення 

певних категорій працівників: неповнолітніх [137, ст. 198], вагітних жінок, 

жінок, які мають дітей [137, ст. 184] тощо. 

Законодавство України про працю містить низку юридичних гарантій 

для жінок. Метою цих гарантій є захист материнства та можливість 

гармонійно поєднувати природну функцію жінки із соціальною активністю 

та реалізацією себе як творчої особистості [135, с. 28].  

Наявність у законодавстві спеціальних юридичних гарантій для 

працюючих жінок викликає дискусії з приводу їх відповідності до реалій 

сучасного життя ще з моменту спроби переходу України до ринкової 

економіки. Так, І. А. Вєтухова зазначає, що, існуючі юридичні гарантії для 

працюючих жінок треба посилити і це буде сприяти охороні трудових прав 

зазначених осіб і підвищить престиж України у співтоваристві правових 

держав [46, с. 8 - 9]. А от у дослідженні І. О. Шульженко, що було проведено 

дещо пізніше, навпаки стверджується, що гарантії, передбачені для 

працюючих жінок чинним законодавством, у тому числі, «які забороняють в 

імперативному порядку звільнення жінок, що виконують материнську 

функцію (ст. 184 КЗпП) навіть за порушення трудової дисципліни і інші 

негативні дії, суперечать реаліям ринкової економіки. Вище перераховані 

гарантії потребують перегляду тому, що вони, з одного боку, знижують 

конкурентоспроможність жінок на ринку праці, а з іншого є невигідними 

роботодавцю» [351]. 

На мій погляд, у цьому питанні, беззаперечно, обґрунтованою і 

послідовною є думка І. А. Вєтухової. Адже у правовому регулюванні будь-

якої проблеми, насамперед, слід відштовхуватися не від мінливої сьогоденної 

практичної ситуації, а від сутнісних реалій права, які ґрунтуються на 

досягненнях науки, практики, позитивного міжнародного та зарубіжного 

досвіду та є перевіреними загальною історією людства. Більш того, неможна 

керуватися тільки бажаннями однієї сторони трудових відносин – 

роботодавця. Адже хоча роботодавець і є власником засобів виробництва, все 
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ж таки, матеріальні та духовні блага створюються іншою стороною – 

працівником. І тому неможна ігнорувати певні, при чому, соціально значущі 

події його життя, які напряму пов’язані з існуванням, розвитком і 

добробутом держави.  

Те ж саме стосується і неповнолітніх. Розуміючи, що молодь є 

майбутнім країни і що від стартових умов її діяльності залежить політичне, 

економічне та культурне структурування суспільства, держава надає 

підвищені гарантії забезпечення реалізації права молоді на працю, у тому 

числі, щодо недопущення їх незаконного звільнення, шляхом встановлення 

додаткових обов’язків для роботодавця при розірвання з ними трудового 

договору. Ст. 198 КЗпП України встановлює, що «звільнення працівників 

молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки 

за згодою районної (міської) служби у справах дітей. При цьому звільнення з 

підстав, зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, провадиться 

лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування» [137]. 

Таким чином, встановлення обмеження простору свободи волі 

роботодавця при розірванні трудового договору за його ініціативою щодо 

певних категорій працівників, визначених законодавством, є важливою і 

необхідною умовою існування демократичної і соціальної держави. 

Отже, характеризуючи проблеми свободи волі сторін трудового 

договору при його припиненні можна констатувати, що сторони є 

свобідними у прояву своєї волі і у цьому випадку. Однак, у своїх 

взаємовідносинах по припиненню трудового договору вони повинні 

дотримуватися умов, встановлених законом, щоб не порушити право іншої 

сторони і забезпечити баланс інтересів обох сторін трудового договору. 
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Висновки до четвертого розділу                                                              

 

Припинення є логічною крапкою у існуванні трудового договору. У 

припиненні трудового договору втілюється принцип свободи праці, принцип 

свободи трудового договору, які, власне, і характеризують волю та 

волевиявлення людини при реалізації права на працю через призму свободи. 

Проведене дослідження проблем свобода волі сторін трудового 

договору при його припиненні, що відбулося на основі аналізу поглядів 

науковців, міжнародних стандартів у сфері праці, положень національного 

законодавства, дозволяє сформулювати наступні висновки:                                                                                              

1. Категорії волі та волевиявлення було покладено в основу 

термінологічного розмежування понять, які застосовуються для визначення 

закінчення трудового договору та відносин, які з нього витікають. У 

трудовому праві цей випадок характеризують три поняття: припинення 

трудового договору, розірвання трудового договору та звільнення з роботи.  

2. Припинення трудового договору є найширшим поняттям, що 

охоплює всі випадки закінчення трудового договору (за угодою сторін, 

вибуття зі складу підприємства у зв’язку зі смертю, закінченням строку 

трудового договору тощо). Термін «розірвання трудового договору» виражає 

волю, тобто ініціативу тієї чи іншої сторони або волю певного органу, який 

не виступає його стороною (виборний орган первинної профспілкової 

організації, військкомат тощо). «Звільнення з роботи» означає процедуру 

технічного оформлення вже припинених трудових правовідносин і 

застосовується до усіх випадків припинення трудового договору. У 

майбутньому Трудовому кодексі України, у проекті ТК України ці поняття 

повинні бути відображені. 

3. Воля та волевиявлення є критеріями, за якими можна класифікувати 

підстави припинення трудового договору на припинення трудового договору 

за угодою сторін, розірвання трудового договору за ініціативою працівника, 

розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця, розірвання 
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трудового договору за ініціативою третіх осіб та припинення трудового 

договору внаслідок подій. 

4. Точками, які окреслюють загальні контури простору свободи волі 

сторін трудового договору при усіх випадках його припинення є наступні 

умови: трудові відносини можуть бути припинені тільки на підставах, у 

порядку і на умовах, визначених законодавством; трудовий договір може 

бути розірваний лише за однією з підстав; працівник не може бути 

звільненим без поважних причин. 

5. Угода сторін як підстава припинення трудового договору є найбільш 

вдалою конструкцією для припинення взаємодії сторін у трудовій сфері. З 

огляду на початок цієї взаємодії, який було покладено угодою, що є основою 

трудового договору, логічно, що і припинення відбувається за угодою. Тобто 

це найбільш цивілізований, правильний з точки зору чистоти конструкції 

трудового договору як угоди, шлях. Адже в ідеалі сторони погоджуються 

припинити відносини без взаємних претензій і спорів. 

6. З точки зору однозначності кваліфікації такої підстави припинення 

трудового договору як угода сторін, важливим є встановлення змісту волі та 

волевиявлення цих сторін, спрямованих саме на цю мету. Сторони повинні 

не тільки виявити своє волевиявлення на припинення трудового договору, 

але й ще повинні домовитися про підставу, за якою припиняться трудові 

правовідносини. Воля та волевиявлення сторін трудового договору на 

припинення трудового договору за угодою сторін є свобідними: вплинути на 

них не можна. Сторони повинні самі дійти висновку щодо припинення 

трудового договору за цією підставою і примусити їх до цього не можливо. 

Також умовою, яка окреслює простір свободи волі сторін у даному випадку, 

виступає умова про строк в який сторони домовилися припинити трудовий 

договір. 

7. У майбутньому Трудовому кодексі, зокрема у проекті ТК України ст. 

83 пропонується викласти у наступній редакції:  

«Стаття 83. Припинення трудового договору за угодою сторін  
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Трудовий договір може бути припинено в будь-який час за взаємною 

домовленістю між працівником і роботодавцем. При цьому сторони мають 

домовитися про підставу і строк припинення трудового договору». 

8. До підстав припинення трудового договору за угодою сторін слід 

відносити і закінчення строку договору. Укладаючи строковий трудовий 

договір, сторони вносять до його змісту умову про строк. Таким чином, 

обидві сторони трудового договору домовляються, тобто виражають своє 

волевиявлення на те, що трудовий договір не тільки буде мати таку умову, а 

ще й на те, що із закінченням певного строку, взаємно визначеного 

сторонами, трудові відносини припиняться.  

9. У правовому регулюванні ніякого пріоритету прав працівника над 

правами роботодавця не існує. Це у повній мірі характерно і для питань 

припинення трудового договору. Зміст норм чинного трудового 

законодавства встановлює об’єктивні правила, існування яких продиктовано 

системними зв’язками явищ та категорій, які охоплюються предметом 

трудового права, а також їх витоками. Так широкий простір можливостей 

працівника при розірванні трудового договору за власною ініціативою 

об’єктивно зумовлений природою і змістом природного права на працю, яке 

реалізується в розірванні. Право роботодавця на підбір працівників таких 

витоків і змісту не має. Його реалізація припиняє реалізацію природного 

права на працю працівника, а тому повинна максимально детально бути 

врегульованою, щоб не порушити це право працівника. Тому у розірванні 

трудового договору за ініціативою роботодавця не може бути такого 

простору свободи волі, як у працівника при розірванні трудового договору за 

власним бажанням.  

10. У трудовому законодавстві підстава і порядок розірвання трудового 

договору крім того, що, зрозуміло, є взаємопов’язаними, ще є й, у однаковій 

мірі, значущими для охорони та захисту права на працю категоріями, які, так 

би мовити, «освітлені» охоронною функцією трудового права. Якщо підстава  

припинення (розірвання) трудового договору формулює те, чим право  
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переконливо обґрунтовує цей факт, то порядок деталізує реалізацію цього 

права. Такий розподіл охороняє права сторін трудового договору від 

порушення і забезпечує їх належну реалізацію. 

11. Маючи волю, людина здійснює свободу у її виявленні на реалізацію 

здатності до праці у формі безстрокового трудового договору, самостійно 

вирішуючи як їй цю свободу використати. І не тільки на етапі укладання 

трудового договору, а і під час його дії. І законодавство, закріплюючи 

можливість працівника розірвати безстроковий трудовий договір з власної 

ініціативи, зайвий раз підкреслює наявність цієї свободи. А також, що є не 

менш важливим, легалізує правові можливості сторін трудового договору 

при його розірванні з ініціативи працівника. 

12. Підставою розірвання трудового договору за ст. 38 КЗпП України 

виступає виключно власне бажання працівника, яке не залежить від будь-

кого і формулюється вільно. І саме воно є відправною точкою, яка дозволяє  

визначити вектор побудови ланцюга волевиявлення у припиненні 

безстрокового трудового договору за власним бажанням працівника. 

Працівник, реалізуючи право на працю, передбачене ст. 43 Конституції,  

виявляє свою волю на зупинення можливості заробляти собі на життя працею 

у даного роботодавця, а роботодавець повинен з цим погодитися. Саме такий 

висновок слідує із ст. 43 Конституції України та ст. 38 КЗпП України. У 

розірванні трудового договору за ініціативою працівника визначальним є 

волевиявлення працівника, яке є природним втіленням права на працю, 

свободи праці, свободи трудового договору. 

13. Ст. 39 КЗпП України передбачає розірвання строкового трудового 

договору з ініціативи працівника і у цьому випадку свобода волі працівника 

має дещо обмежений простір у порівнянні із безстроковим у реалізації права 

на працю. Адже обмеження на реалізацію свого природного права 

встановлює власне волевиявлення працівника, яке було зроблене ним ще на 

етапі укладення трудового договору у вигляді внесення до його змісту умови 

про строк. Цим самим працівник виявив свою волю на те, що застосовувати 
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свою здатність до праці у цього роботодавця він буде протягом визначеного у 

договору строку, отже, зрозуміло, що виявити тепер свою волю на розірвання 

трудового договору до закінчення строку він може тільки у тих випадках, 

коли виявляться обставини, які перешкоджають виконанню роботи за цим 

договором.  

14. При розірванні трудового договору за ініціативою роботодавця  

відсутність свободи волі працівника компенсується детальним 

врегулюванням підстав і порядку розірвання трудового. Розірвання 

трудового договору з ініціативи роботодавця може мати місце тільки за 

наявності необхідної законної підстави для розірвання трудового договору і 

тільки у встановленому для обраної підстави порядку. 

15. Розірвання трудового договору – це право роботодавця і навіть при 

наявності законних підстав для розірвання трудового договору, він сам 

вирішує чи розірвати договір, чи залишити працівника працювати. Ніхто не 

має права вторгатися у його вольову сферу. Воля роботодавця щодо 

розірвання трудового договору може зазнати впливу лише тоді, коли своїми 

діями він порушить норми закону і застосує розірвання трудового договору 

незаконно, про що свідчить припис ст.235 КЗпП України. 

16. Свобода волі роботодавця окреслюється і забороною на звільнення 

певних категорій працівників: неповнолітніх [137, ст. 198], вагітних жінок, 

жінок, які мають дітей [137, ст. 184] тощо. Це є важливою і необхідною 

умовою існування демократичної і соціальної держави, адже воно виступає 

додатковою юридичною гарантією забезпечення їх трудових прав. 

17. Характеризуючи проблеми свободи волі сторін трудового договору 

при його припиненні можна констатувати, що сторони є свобідними у прояву 

своєї волі і у цьому випадку. Але у своїх взаємовідносинах по припиненню 

трудового договору вони повинні дотримуватися умов, встановлених 

законом, щоб не порушити право іншої сторони і забезпечити баланс 

інтересів обох сторін трудового договору. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової проблеми, що виявляються в тому, що з урахуванням 

демократичних перетворень, які відбуваються в Україні та зумовлюють 

перегляд традиційних уявлень юридичної науки на свободу волі та її прояв у 

трудовому праві, на підставі доробку доктрини трудового права, аналізу 

поглядів науковців, міжнародних стандартів у сфері праці, положень 

національного та зарубіжного законодавства, вивчення правозастосовної 

практики визначено та охарактеризовано правові проблеми свободи волі 

сторін трудового договору при його укладанні, зміні та припиненні, а також 

сформульовано конкретні наукові рекомендації з удосконалення нормативно-

правового забезпечення в розглядуваній царині. Результати проведеного 

дисертаційного дослідження можна сформулювати у формі таких висновків: 

1. Воля – це певна сила, яка зумовлює цілеспрямований рух: думки, 

прагнень, діяльності особистості і навіть розвиток суспільства та світу; це 

науковий феномен, зміст якого умовно можна звести до визначення якості 

людини, яка полягає у здатності свідомо керувати своєю психікою та 

вчинками і проявляється у досягненні свідомо поставлених цілей. Ключовим 

моментом сучасного визначення волі є належність волі людині, отже, 

можливості цією волею розпоряджатися саме їй, без чийогось зовнішнього 

впливу. 

Категорія волі є відправною точкою, ключовим моментом 

спроможності  розуміння будь-якого питання у праві. Норми права, 

встановлюючи взірець поводження, впливають на волю та свідомість 

людини. Саме завдяки цьому і відбувається регулювання поведінки людини, 

а отже, і відносин, що при цьому виникають.  

2. Аксіологічне значення свободи волі полягає у тому, що людина, 

маючи здатність до самовизначення, до вибору, закаляє свої вольові якості, 

підвищує свою громадську активність та укріплює громадянську позицію, а 
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отже, формує свою правосвідомість та розвиває її у суспільно-цінному 

напрямі. Якщо воля – це рушійна сила прагнення людини, то свобода волі – 

це можливість цю волю проявити зовні. Право оформлює свободу волі, надає 

простір для її втілення та проявлення зовні. Отже, право виступає формою 

для відносин, в яких реалізується людське «Я», і на виникнення яких 

направляються вольові зусилля особистості, а свобода є змістом цих 

відносин, їх якісною характеристикою, тим правовим простором, який 

дозволяє реалізовувати певні права і обов’язки.  

3. Логічним проявом свободи волі людини у трудовому праві є 

реалізація природної здатності до праці, яка юридично оформлена у 

категорію «право на працю». Право на працю віддзеркалює сутність людини 

– її власну природу.  

Ключовим елементом сучасного юридичного визначення права на 

працю є свобода волі людини, яка володіє цим природним правом адже 

підґрунтям норм позитивного права, які закріплюють право на працю у 

законодавстві, виступають: визнання свобод волі людини щодо своєї 

здатності до праці; закріплення можливості для прояву свободи волі у сфері 

праці; спонукання особистості оптимально й ефективно реалізовувати свою 

здатність до праці.  

Визначення права на працю у ст. 43 Конституції України свідчить про 

те, що окрім свободи волі, свободи волевиявлення та свободи вибору щодо 

можливостей застосування свого права на працю, людина має такі ж самі 

свободи і щодо реалізації свого права на працю у будь-якій, незабороненій 

законом, формі. Це може бути трудовий договір, цивільно-правовий договір, 

пов’язаний із виконанням роботи, підприємницька чи індивідуальна 

діяльність тощо. Але основною формою реалізації права на працю є трудовий 

договір.  

4. Праву людини на працю в сучасній Україні кореспондує обов’язок 

держави та роботодавців це право забезпечити. Держава та роботодавці 

беруть на себе зобов’язання забезпечити – гарантувати; створити умови для 
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його реалізації. Це дозволяє визнати право на працю в сучасній Україні 

суб’єктивним правом. 

5. У юридичній науці трудовий договір розуміється у декількох 

аспектах, які переплітаються між собою і формують загальне уявлення про 

трудовий договір як специфічне поняття трудового права. Однак, саме 

значення трудового договору як угоди, в якій переплелися волі та 

волевиявлення його сторін, визначає можливості трудового договору бути 

дійсно регулятором трудових відносин, формою реалізації права на працю, 

демократичним інститутом трудового права, юридичним фактом трудових 

правовідносин тощо.  

6. Трудовий договір являє собою перетинання двох волевиявлень його 

сторін – працівника та роботодавця. Це означає, що трудовий договір та його 

можливість і дійсність як підстави для виникнення зобов’язань слід розуміти 

саме через проявлення та збіг у спільній точці волі його потенційних сторін: 

працівника та роботодавця. Вільне формування та проявлення волі на 

укладення трудового договору обумовлено тим, що його потенційні сторони 

знаходяться у стані юридичної рівності одна до одної та незалежності одна 

від іншої та будь-кого взагалі. 

Природа трудового договору вбачається в угоді сторін, яка, замикаючи 

їх проявлену зовні, свобідно, без чийогось впливу, сформовану власну волю, 

стає формою існування збігу їх волевиявлення і, тим самим, зумовлює 

виникнення трудових правовідносин та їх подальший розвиток. Отже, воля та 

її свобода є квінтесенцією природи трудового договору, а природа трудового 

договору є ключем до відкриття простору взаємних зобов’язань сторін.  

7. Такі конструкції, як недійсність, неукладення, анулювання трудового 

договору не відповідають природі даного договору. У даному випадку має 

місце перетягування із цивільного права у трудове концепції недійсності 

правочинів. У трудовому праві більш прийнятним (і необхідним для 

закріплення у новому ТК України) є визначення конкретних підстав для 

припинення трудових відносин.  
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8. У змісті трудового договору найяскравіше втілилася філософія 

принципу єдності та боротьби протилежностей, а також приватного та 

публічного способів правового регулювання, що не тільки віддзеркалює 

специфіку цього договору, а й підкреслює свободу волі його сторін щодо 

визначення умов угоди. Сторони трудового договору можуть за допомогою 

угоди вирішувати питання для того, щоб максимально врахувати свої 

потреби і задовольнити свої інтереси більш сприятливо, ніж це передбачає 

чинне законодавство. Трудове законодавство є базовим началом, від якого 

сторони повинні відштовхуватися при визначенні змісту трудового договору. 

Закон не забороняє сторонам впливати на зміст трудового договору. 

Навпаки, він передбачає в межах правового простору свободу для реалізації 

волі сторін трудового договору. 

9. Зміст трудового договору трансформується у зміст трудових 

правовідносин, однак, останній повністю ним не вичерпується. У зміст 

трудових правовідносин також, окрім змісту трудового договору, входить 

потенційна динамічна складова, закладена законодавством про працю у 

якості правових можливостей сторін трудових правовідносин щодо їх прав та 

обов’язків, яка полягає у адекватних відповідних діях сторін на розвиток 

науки та техніки. 

10. Зміст трудового договору складають: безпосередні умови, які 

встановлюються угодою сторін та похідні умови, які встановлює законодавство, 

акти соціального діалогу, локальні акти. Однак, якщо воля щодо 

безпосередніх умов виявляється прямо, то щодо похідних умов – 

опосередковано – через домовленість виконання роботи, обумовлену 

сторонами у трудовому договорі.  

Безпосередні умови трудового договору класифікуються на умови 

обов’язкові (необхідні) і факультативні (додаткові). 

11. Визначення обов’язкових (необхідних) умов трудового договору 

має відбуватися через їх функцію, яка ґрунтується на соціальному 

призначенні трудового права. Обов’язкові умови дозволяють ідентифікувати 



 388 

договір як трудовий та відмежувати його від інших договорів, пов’язаних із 

працею, а отже, гарантувати сторонам охорону та захист від порушення їх 

прав. Таким чином, обов’язкові (необхідні) умови трудового договору - це ті 

умови, які сторони мають погодити, бо вони є визначальними для цього 

договору і без них договір не може існувати. Саме це визначення слід 

закріпити у майбутньому Трудовому кодексі України. 

12. З огляду на очевидну первинність та вторинність обов’язкових 

(необхідних) умов трудового договору пропонується їх розподіл на первинні 

(базисні) (місце роботи, трудова функція, оплата праці) та вторинні (умови 

оплати праці; режим праці та відпочинку, якщо він відрізняється від 

загальних правил, встановлених у даного роботодавця;  охорона праці). 

13. Простір волі потенційних сторін трудового договору при 

визначенні його обов’язкових умов окреслюється державою шляхом 

встановлення правових меж свободи волі цих сторін та визначення вектору їх 

потенційних домовленостей. Відповідно до ст. 9 та 9-1 чинного КЗпП 

України сторони трудового договору можуть встановити наповнення цих 

умов або на рівні існуючого законодавства, або покращити їх у порівнянні з 

останнім.  

14. Додаткові умови трудового договору у більшому ступеню втілюють 

волю конкретного суб’єкта щодо важливих індивідуальних питань. Додаткові 

умови трудового договору – це будь-які умови, які сторони бажають внести 

до його змісту, і які не погіршують положення працівника у порівнянні з 

чинним законодавством. Якщо одна зі сторін наполягає на включенні такої 

умови до договору – вона має бути погодженою. При протилежності поглядів 

сторін на необхідність внесення додаткової умови до змісту трудового 

договору його укладення не відбувається.  

15. Пропонується норма до майбутнього Трудового кодексу: 

«Стаття_ Випробування при прийнятті на роботу 

При укладенні трудового договору може бути обумовлено угодою 

сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка 
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йому доручається. Умова про випробування має міститися у трудовому 

договорі і не може бути внесеною до нього після його укладення. У період 

випробування на працівників поширюється трудове законодавство та акти 

соціального діалогу».  

16. Пропонується встановити у майбутньому Трудовому кодексі 

України, зокрема у ч. 4 ст. 42 його проекту, норму: «У разі порушення 

працівником зобов’язань щодо нерозголошення комерційної таємниці або 

іншої захищеної законом інформації він несе дисциплінарну відповідальність 

згідно із трудовим законодавством».  

17. Пропонується норма до майбутнього Трудового кодексу: 

«Стаття_Зміст трудового договору 

1. У трудовому договорі зазначаються прізвище, ім’я, по батькові 

працівника, найменування роботодавця (прізвище, ім’я, по батькові 

роботодавця – фізичної особи), дата укладення.  

2. Зміст трудового договору складають: 

обов’язкові (необхідні) умови – це ті умови, які сторони зобов’язані 

погодити. Необхідні умови є визначальними для трудового договору і без 

них трудовий договір не може існувати. 

додаткові умови – які можуть включатися до договору за розсудом 

сторін.  

Обов’язковими (необхідними) умовами трудового договору є: 

1) місце роботи (із зазначенням для роботодавця – юридичної особи 

структурного підрозділу); 

2) час початку дії трудового договору, а у разі укладення трудового 

договору на визначений строк також тривалість цього строку та підстави для 

укладення строкового трудового договору відповідно до цього Кодексу; 

3) трудова функція, яку виконуватиме працівник: найменування 

професії, спеціалізації, кваліфікації, посади відповідно до встановленої 

класифікації професій та кваліфікаційних характеристик; 
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4) умови оплати праці (у тому числі розмір тарифної ставки чи окладу 

працівника, доплати, надбавки та іншу елементи заробітної плати, на які 

працівник може претендувати); 

5) режим праці та відпочинку, якщо він відрізняється від загальних 

правил, встановлених у даного роботодавця; 

6) охорона праці; 

7) інші умови, у випадках, передбачених законодавством. 

Якщо при укладенні трудового договору до нього не були включені 

відомості і (або) умови, визначені ч. 1, ч. 2 цієї статті, це не є підставою для 

визнання трудового договору неукладеним або для його розірвання за 

ініціативою роботодавця. Трудовий договір вважається укладеним і може 

бути доповненим сторонами відсутніми відомостями і (або) умовами. При 

цьому відсутні відомості вносяться безпосередньо в текст трудового 

договору, а відсутні умови визначаються додатком до трудового договору 

або окремою угодою його сторін у письмовій формі, які вважаються 

невід’ємною частиною трудового договору.   

3. У трудовий договір можуть бути включені додаткові умови, які не 

погіршують становище працівника у порівнянні із чинним трудовим 

законодавством, актами соціального діалогу, локальними актами.  

Додатковими умовами можуть бути: робоче місце, умови праці, 

випробування, застереження щодо нерозголошення комерційної таємниці та 

іншої захищеної законом інформації, професійна підготовка, перепідготовка 

та підвищення кваліфікації працівника, різновиди та умови додаткового 

страхування працівника, соціально-побутові пільги тощо. Додатковими 

умовами можуть встановлюватися обов’язки роботодавця щодо поліпшення 

умов праці, виробничого побуту, умов відпочинку, надання працівникові 

соціально-культурних, соціально-побутових благ. Додаткові умови трудового 

договору, за винятком випробування, можуть бути включені до нього після 

укладення. 
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Умови надання роботодавцем матеріальних благ чи послуг (передача 

майна у власність або користування, оплата вартості навчання тощо), а також 

особливості розірвання трудового договору з урахуванням набутої 

кваліфікації працівника, його стажу роботи, вартості наданих матеріальних 

благ тощо визначаються окремою угодою. 

4. Трудове законодавство та акти соціального діалогу визначають права 

і обов’язки працівника і роботодавця, не визначені трудовим договором». 

18. Зміна трудового договору є тією дією, яка уособлює використання 

сторонами трудового договору можливостей, закладених у праві і допускає 

свободу їх волі. Правила, які в законодавстві деталізують дії сторін 

трудового договору при його зміні виступають межами їх свободи волі. У 

майбутньому Трудовому кодексі, у проекті ТК України, у главі, що регулює 

зміни трудового договору, пропонується встановити норму: «Сторони 

трудового договору мають право його змінювати». 

Витоками свободи волі сторін трудового договору при його зміні є 

принципи трудового права. Принцип свободи праці є стрижнем правового 

регулювання зміни трудового договору і визначає можливості його сторін 

щодо подальшої долі цього договору. 

19. Якщо працівник бажає змінити трудовий договір – він має більше 

простору для вияву своєї волі адже законодавство не встановлює ніяких 

обмежень щодо його можливостей. Тут у повній мірі панує принцип свободи 

праці. Однак, якщо ініціатором змін виступає роботодавець, свобода його 

волі обмежується приписами норм чинного трудового законодавства, які 

забезпечують охорону прав і інтересів працівника і виступають юридичними 

гарантіями цих прав та інтересів.  

Із загального правила прояву волі сторін трудового договору при його 

зміні є виключення, в яких воля працівника зазнає законно допустимих 

утисків. Мова йде про різні надзвичайні обставини, які ставлять або можуть 

поставити під загрозу життя та нормальні життєві обставини населення і 

усунення 
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яких повинно відбутися для того, щоб не допустити погрозливих наслідків. 

При чому, ця робота примусовою не вважається, бо мова йде про дотримання 

більш значущих прав людини – права на життя, здоров’я та безпечні умови 

існування. 

20. Принцип рівності прав і можливостей та заборона дискримінації 

проявляється у зміні трудового договору тим, що кожен повинен мати рівні 

можливості в реалізації свого права на працю у формі трудового договору як 

на моменті його укладення, так і при його зміні чи припиненні. Ніхто не 

може бути обмежений у трудових правах чи одержувати які-небудь переваги 

в їхній реалізації в залежності від суб’єктивних обставин, не пов’язаних з 

діловими якостями працівника і результатами його праці. Змінити трудовий 

договір можна тільки на підставах, передбачених законом та, дотримуючись 

встановленого порядку.  

Пропонується доповнити ст. 3 проекту ТК України ч. 4, встановити у 

майбутньому Трудовому кодексі норму: «Роботодавці, які допустили 

дискримінацію у сфері праці, притягаються до відповідальності відповідно до 

чинного законодавства». 

21. Свобода волі роботодавця у випадку змін істотних умов праці 

суттєво обмежується нормами законодавства, що є закономірним засобом 

встановлення балансу інтересів сторін трудового договору та реалізації 

охоронної функції трудового права. Простір свободи волі роботодавця при 

зміні істотних умов праці окреслюється наступними законодавчими 

правилами: існування об’єктивних обставин – зміни в організації 

виробництва і праці, які, зумовлюють необхідність проведення змін істотних 

умов праці; попередження працівника про зміни істотних умов праці не 

пізніше ніж за два місяці.  

Пропонується наступна редакція статті у майбутньому Трудовому 

кодексі: «У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема, 

ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням 

підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату 
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працівників, запровадженням нової техніки та технології виробництва, 

раціоналізації робочих місць, нових форм організації праці, допускається 

зміна істотних умов праці (системи та розміру оплати праці, режиму роботи, 

встановлення чи скасування неповного робочого дня, змісту трудової функції 

працівника, суміщення професій (посад), зміну розрядів, інших умов праці, 

визначених у колективному договорі) при продовженні працівником роботи 

за тією самою трудовою функцією». 

22. Простір свободи волі сторін при переведенні є достатньо широким. 

Крім обов’язкового взаємного погодження сторонами переведення, закон не 

встановлює ніяких обмежень стосовно факторів чи причин, які зумовлюють 

ініціативу його здійснення. Єдина різниця у реалізації свободи волі сторін 

трудового договору між постійними та тимчасовими переведеннями буде 

полягати лише в тому, що постійні переведення відбуваються на підставі 

взаємного погодження волі сторонами трудового договору щодо конкретної 

умови трудового договору та її нового наповнення, а тимчасові переведення 

окрім цього ще повинні бути наслідком домовленості сторін щодо 

конкретного часу, на який вони здійснюються.  

У майбутньому Трудовому кодексі України, а зараз у проекті ТК 

України, пропонується змінити редакцію ст. 69, у якій частиною другою слід 

визнати наступний припис: «Сторони трудового договору мають рівне право 

ініціювати переведення». Відповідно ч. 2 ст. 69 слід визнати ч. 3. 

23. Переведення працівника на легшу роботу, яке здійснюється на 

підставі медичного висновку, може бути як наслідком його ініціювання 

працівником, так і роботодавцем. Воно обумовлене наданням медичного 

висновку щодо неможливості подальшого продовження застосування праці 

працівника на даній роботі. Для роботодавця є обов’язком припинити 

використання праці працівника на роботі, яка за медичним висновком 

негативно відбивається на його здоров’ї і воля працівника тут не має 

значення. Значення вона має щодо праці на новій роботі, на яку працівник 

може або погодитися, або від якої може відмовитися, з подальшим 
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звільненням за виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, який перешкоджає 

продовженню даної роботи. Тому пропонується виключити із ч. 2 ст. 70 

проекту ТК України слова «на підставі заяви працівника», щоб припис статті 

носив імперативний характер для роботодавця щодо вирішення ситуації, і 

вкладався у єдину систему правового регулювання охорони праці і захисту 

прав працівника. 

24. При переміщенні працівника простір свободи волі роботодавця 

окреслюється: інтересами виробництва, як факторами, які зумовлюють 

необхідність переміщення; забороною переміщувати працівника на роботу, 

протипоказану йому за станом здоров’я. Воля працівника при цьому не має 

значення. Однак, якщо робоче місце чи структурний підрозділ, де працює 

працівник, обумовлені сторонами у трудовому договорі під час його 

укладення, то зміна робочого місця не може відбуватися в односторонньому 

порядку. Потрібно погоджене волевиявлення сторін трудового договору. 

25. Різновиди зміни трудового договору є поняттями досить умовними. 

Межі цих понять можуть суттєво рухатися, а зміст, і, відповідно, порядок  

зміни – змінюватися. У одному випадку одна й та сама зміна трудового 

договору може бути зміною істотних умов праці, а у іншому – переведенням;  

у одному випадку може мати місце переміщення, а у іншому це буде 

переведенням. Тому у кожному випадку треба ретельно аналізувати 

обставини, які стають причиною зміни трудового договору і самі зміни, для 

того щоб визначити їх порядок у відповідності до чинного законодавства про 

працю. 

Пропонується доповнити проект ТК України, майбутній Трудовий 

кодекс України спеціальною підставою розірвання трудового договору: 

«Стаття_Розірвання трудового договору у зв’язку із непогодженням зі 

зміною трудового договору 

У разі, якщо працівник не погоджується із запропонованим  йому 

роботодавцем переміщенням, переведенням на роботу в іншу місцевість 



 395 

разом із підприємством, установою, організацією, продовженням роботи у 

зв’язку із зміною істотних умов праці трудовий договір припиняється». 

26. Категорії волі та волевиявлення було покладено в основу 

термінологічного розмежування понять, які застосовуються для визначення 

закінчення трудового договору та відносин, які з нього витікають. Цей 

випадок характеризують: припинення трудового договору, розірвання 

трудового договору та звільнення з роботи. Воля та волевиявлення також є 

критеріями, за якими можна класифікувати підстави припинення трудового 

договору на припинення трудового договору за угодою сторін, розірвання 

трудового договору за ініціативою працівника, розірвання трудового 

договору за ініціативою роботодавця, розірвання трудового договору за 

ініціативою третіх осіб та припинення трудового договору внаслідок подій. 

27. Сторони трудового договору мають свободу прояву своєї волі на 

його припинення, межі якої починаються там, де починається свобода іншої 

сторони. Тому у своїх взаємовідносинах по припиненню трудового договору 

вони повинні дотримуватися умов, встановлених законом, щоб не порушити 

право іншої сторони і забезпечити баланс інтересів обох сторін трудового 

договору. Точками, які окреслюють загальні контури простору свободи волі 

сторін трудового договору при усіх випадках його припинення є умови: 

трудові відносини можуть бути припинені тільки на підставах, у порядку і на 

умовах, визначених законами; трудовий договір може бути розірваний лише 

за однією з підстав; працівник не може бути звільненим з роботи без 

поважних причин. 

Угода сторін як підстава для припинення трудового договору є 

найбільш правильним, з точки зору чистоти конструкції трудового договору 

як угоди, шляхом. Адже в ідеалі сторони погоджуються припинити 

відносини без взаємних претензій і спорів. Воля та волевиявлення сторін 

трудового договору на припинення трудового договору за угодою сторін є 

свобідними: вплинути на них не можна. У майбутньому Трудовому кодексі, 

зокрема у проекті ТК України ст. 83 пропонується у наступній редакції:  
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«Стаття 83. Припинення трудового договору за угодою сторін  

Трудовий договір може бути припинено в будь-який час за взаємною 

домовленістю між працівником і роботодавцем. При цьому сторони мають 

домовитися про підставу і строк припинення трудового договору». 

28. У правовому регулюванні припинення трудового договору ніякого 

пріоритету прав працівника перед правами роботодавця не міститься. 

Широкий простір можливостей працівника при розірванні трудового 

договору за власною ініціативою об’єктивно зумовлений природою і змістом 

природного права на працю. Право роботодавця на підбір працівників таких 

витоків і змісту не має. Його реалізація припиняє реалізацію природного 

право на працю іншого, а тому повинна максимально детально бути 

врегульованою.  

29. Підставою за ст. 38 КЗпП виступає виключно власне бажання 

працівника на припинення трудового договору, яке не залежить від будь-

кого і формулюється вільно. І саме воно є відправною точкою, яка дозволяє  

визначити вектор побудови ланцюга волевиявлення у припиненні 

безстрокового трудового договору за власним бажанням працівника. 

Працівник, реалізуючи право на працю, передбачене ст. 43 Конституції,  

виявляє свою волю на зупинення можливості заробляти собі на життя працею 

у даного роботодавця, а роботодавець повинен з цим погодитися. Воля 

останнього значення не має. 

У випадку, передбаченому ст. 39 КЗпП України, свобода волі 

працівника має дещо обмежений простір у порівнянні із розірванням 

безстрокового трудового договору. Обмеження на реалізацію свого 

природного права встановлює власне волевиявлення працівника, яке було 

зроблене ним ще на етапі укладення трудового договору у вигляді внесення 

до його змісту умови про строк. Цим самим працівник виявив свою волю на 

те, що застосовувати свою здатність до праці у цього роботодавця він буде 

протягом визначеного у договорі строку, а отже, зрозуміло, що виявити тепер 

свою волю на розірвання трудового договору до закінчення строку він може 
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тільки у тих випадках, коли виявляться обставини, які перешкоджають 

виконанню роботи за цим договором.  

30. Свобода волі працівника у випадку розірвання трудового договору 

за ініціативою роботодавця виключена. Своєрідним заміщенням цього факту 

слід вважати детальне врегулювання підстав і порядку розірвання трудового 

договору у цих випадках. Розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця може мати місце тільки за наявності необхідної законної 

підстави для розірвання трудового договору; тільки у встановленому для 

обраної підстави порядку; при дотриманні заборони на звільнення 

працівників під час відпустки, тимчасової непрацездатності: при дотриманні 

заборони та обмеження на звільнення певних категорій працівників: 

неповнолітніх, вагітних жінок, жінок, які мають дітей тощо. 

Розірвання трудового договору – це право роботодавця і навіть при 

наявності законних підстав для розірвання трудового договору, він сам 

вирішує чи розірвати договір, чи залишити працівника працювати. Ніхто не 

має права вторгатися у його вольову сферу. Воля роботодавця щодо 

розірвання трудового договору може зазнати впливу лише тоді, коли своїми 

діями він порушить норми закону і застосує розірвання трудового договору 

незаконно, про що свідчить припис ст. 235 КЗпП України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 398 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. «СТС-Медиа» смирилась с Александром Роднянским [Электронный 

ресурс] / Коммерсант.ru. – Режим доступа: 

www.kommersant.ru/doc/1296971 (дата обращения: 24.10.2014). –  Загл. 

с экрана.  

2. Аврелий Августин. О свободе воли [Электронный ресурс] / Августин 

Аврелий [пер. М. Е. Ермаковой]. – Режим доступа: 

http://thelib.ru/books/avreliy_avgustin/o_svobode_voli-read.html (дата 

обращения: 01.06.2013). – Загл. с экрана. 

3. Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву [Текст]: в 2-х 

т. / М.М. Агарков. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002 - . - Т. II. – 2002. 

–  С. 333– 360. 

4. Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву 

[Текст] / М.М. Агарков // Советское государство и право. - 1946. –  № 3 

– 4. – С. 41–55.  

5. Академічний тлумачний словник української мови [Електронний 

ресурс] / Словник української мови [онлайн-версія] . – Режим доступу: 

http://sum.in.ua (дата звернення: 28.01.2015). – Назва з екрану. 

6. Александров Н.Г. Советское трудовое право [Текст] ; учебник для 

юридических институтов и юридических факультетов государственных 

университетов / Н.Г. Александров. - М. : Гос. издат. юрид. лит., 1954. – 

383 с.  

7. Александров Н.Г. Трудовое правоотношение [Текст] / Н.Г. 

Александров. – М.: Проспект, 2009. – 344с. – ISBN 978-5-392-00338-9.  

8. Алексеев С.С. Общая теория права [Текст]  : курс лекций: в 2-х т. / С.С. 

Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1982 – . – Т. 2. – 1982. – 360 с.  

9.  Алексеев С.С. Философия права [Текст] / С.С. Алексеев. – М.: 

Издательство Норма, 1997. – 336 с.       

http://thelib.ru/books/avreliy_avgustin/o_svobode_voli-read.html
http://sum.in.ua/


 399 

10.  Альбов А.П. Право и свобода. Личность. Общество. Государство 

[Электронный ресурс] / А.П. Альбов. - Режим доступа: 

http://www.hegel.ru/albov.html (дата обращения: 05.08.2013). – Загл. с 

экрана.   

11.  Аляев Г.Е. Свобода воли в философской системе Н. Лосского [Текст] / 

Г.Е. Аляев // Вісник Київського національного університету Тараса 

Шевченко: Философия. Политология. – 2011. - №105. - С.23–28.  

12.  Античная философия: энциклопедический словарь [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://antique_philosophy.academic.ru/ (дата 

обращения: 02.06.2013). –  Загл. с экрана.   

13.  Антология средневековой мысли. Теология и философия европейского 

средневековья [Фототипический вариант] : [в 2 т.] / [под ред. С.С. 

Неретиной]. -  СПб. : Изд-во РХГИ. – 2001- . - Т. 1. - 539 с. - Режим 

доступа:  http://krotov.info/acts/05/3/2001anto.htm (дата обращения: 

02.06.2013). – Загл. с экрана.  

14.  Аристотель. О душе [Текст] :  Сочинения: в 4-х томах / Аристотель; 

[пер. П. С. Попова]. - М. : Мысль, 1976 –  . –  Т. 1. - С. 371–448.  

15.  Баранюк Ю.В. Трудові відносини і трудовий договір [Текст] / Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана  // Кодифікація трудового законодавства 

України / [Н.М. Хуторян, О.Я. Лаврів, С.В. Вишновецька та ін] ; [за 

ред. Н.М. Хуторян, М.І. Іншина, С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка]. – Х. 

: Вид-о «ФІНН», 2009. – C.145–184. – ISBN 978-966-8030-41-3.  

16.  Баскакова Ю.В. Зміна істотних умов трудового договору з державними 

службовцями [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : 12.00.05 «Трудове право; право соціального 

забезпечення»/ Баскакова Юлія Віталіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. 

Даля. - Луганськ, 2010. – 20 с.   

17.  Баскакова Ю.В. Юридична природа трудового договору з державними 

службовцями [Текст] / Ю.В. Баскакова // Актуальні проблеми роботи з 

персоналом у правоохоронних органах: матеріали науково-

http://www.hegel.ru/albov.html
http://antique_philosophy.academic.ru/
http://krotov.info/acts/05/3/2001anto.htm


 400 

практичної конференції. - Харків, 27 листопада 2008 р. – Харків: 

Харківській національний університет внутрішніх справ, 2008. – С. 

232– 236.  

18.  Бачинін В.А. Філософія права [Текст] : підручник [для юрид. спец-тей 

вищих навч. закладів освіти] / В.А. Бачинін, М.І. Панов.  – К. : 

Видавничий дім «Ін Юре», 2002. – 472 с. 

19.  Бевз М.В. Логіка [Електронний ресурс] / М.В. Бевз . - Режим доступу: 

http://lubbook.net/book_235_glava_14_Lek%D1%81%D1%96ja_7._Viznac

hennja..html (дата звернення: 20.08.2014). –  Назва з екрану.        

20.  Бердяев Н.А. О книге Н. Лосского «Свобода воли» [Электронный 

ресурс] / Н.А. Бердяев. - Режим доступа: 

http://www.vehi.net/nlossky/berdyaev.html (дата звернення: 15.09.2013). –  

Загл. с экрана.  

21.  Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества [Текст] / Н.А. 

Бердяев. - М. : Правда, 1989. –  608с.   

22.  Бертольд Ауербах [Електронний ресурс] / Вікіцитати. - Режим 

доступу: http://uk.wikiquote.org/wiki/ (дата звернення: 03.02.2015). – 

Назва з екрану.  

23.  Блаженный Августин. О граде Божьем [Текст] / Блаженный Августин. 

- М. : Харвест, Аст, 2000. –  1296 с. (Серия: Классическая философская 

мысль).  

24.  Бойко М. Переведення на іншу роботу як зміна умов трудового 

договору [Електронний ресурс] / М. Бойко. – Всеукраїнська асоціація 

кадровиків. – Режим доступу:  

http://www.kadrovik.ua/content/perevedennya-na-nshu-robotu-yak-zm-na-

umov-trudovogo-dogovoru-chastina-1. (дата звернення: 01.11.2014). –  

Назва з екрану.      

25.  Болотіна Н.Б. Трудове право України [Текст] : підруч. / Н.Б. Болотіна. 

- К. : Вікар, 2003. –  725 c. –  (Вища освіта XXI ст.).   

http://lubbook.net/book_235_glava_14_Lek%D1%81%D1%96ja_7._Viznachennja..html
http://lubbook.net/book_235_glava_14_Lek%D1%81%D1%96ja_7._Viznachennja..html
http://www.vehi.net/nlossky/berdyaev.html
http://uk.wikiquote.org/wiki/
http://www.kadrovik.ua/content/perevedennya-na-nshu-robotu-yak-zm-na-umov-trudovogo-dogovoru-chastina-1
http://www.kadrovik.ua/content/perevedennya-na-nshu-robotu-yak-zm-na-umov-trudovogo-dogovoru-chastina-1


 401 

26.  Болотіна Н.Б. Трудове право України [Електронний ресурс] / Н.Б. 

Болотіна, Г.І. Чанишева. - Режим доступу:  http://uristinfo.net/trudovoe-

pravo/246-trudove-pravo-ukrayini-bolotin-nb-chanishev-gi/6548-trudovij-

dogovir.html (дата звернення: 15.08.2014). – Назва з екрану.  

27.  Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] : в 30 т. - М.: 

«Советская энциклопедия», 1969 - 1978. - Режим доступа: 

http://slovari.yandex.ua/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B

8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/ (дата обращения: 05.08.2013). – Загл. с 

экрана.   

28.  Большой психологический словарь [Текст] / [cост. и общ. ред. Б. 

Мещеряков, В. Зинченко] . - СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 672 с.  

29.  Бондаренко Э.Н. Основания возникновения трудовых правоотношений 

[Текст] : автореф. дис. на соиск. уч. степ. д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.05 – «Трудовое право; право социального 

обеспечения» / Бондаренко Эльвира Николаевна ; М. , 2004. – 46 с.  

30.  Бондаренко Э.Н. Трудовой договор как основание возникновения 

правоотношения [Текст] / Э.Н. Бондаренко. – СПб. : Юридический 

центр Пресс, 2004. – 226 с.    

31.  Братусь С.Н. Субъективное право [Текст] / С.Н. Братусь // 

Юридический энциклопедический словарь / С.Н. Братусь. – М. : 

Советская энциклопедия, 1984. – С. 358.  

32.  Братусь С. Н. Субъекты гражданского права [Текст] / С. Н. Братусь. – 

М. : Юрид. лит., 1950. – 367 с .  

33.  Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве 

(понятие, виды, государственные юридические лица) [Текст] / С.Н. 

Братусь [Ученые труды. Выпуск XII]. - Москва: Всесоюзный институт 

юридических наук. Юридическое издательство Министерства юстиции 

СССР, 1947. – 363 c.  

34.  Брус Ю.П. Трудовий договір як форма закріплення основних прав між 

сторонами трудових відносин [Текст] / Ю.П. Брус, І.П. Махновська // 

http://uristinfo.net/trudovoe-pravo/246-trudove-pravo-ukrayini-bolotin-nb-chanishev-gi/6548-trudovij-dogovir.html
http://uristinfo.net/trudovoe-pravo/246-trudove-pravo-ukrayini-bolotin-nb-chanishev-gi/6548-trudovij-dogovir.html
http://uristinfo.net/trudovoe-pravo/246-trudove-pravo-ukrayini-bolotin-nb-chanishev-gi/6548-trudovij-dogovir.html
http://slovari.yandex.ua/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/
http://slovari.yandex.ua/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/


 402 

Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія 

Право : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 25. – С. 88–91.     

35.  Бугров Л.Ю. О праве на труд в России и за её рубежом [Текст] / Л.Ю. 

Бугров // Современные тенденции в развитии трудового права и права 

социального обеспечения : материалы международ. науч.- практ. конф., 

Москва, 18-20 января 2006 г. / под. ред. К.Н. Гусова. – М. : ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2007. – С.163–167. 

36.  Бугров Л.Ю. Проблемы свободы труда в трудовом праве России 

[Текст] / Л.Ю.Бугров. – Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 1992. – 236 с.  

37.  Бугров Л.Ю. О способах изменения трудового договора [Текст] / Л.Ю. 

Бугров // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та 

соціальне забезпечення : тези доповідей і наукових повідомлень 

учасників міжн. наук.- практ. конф., Харків, 22-23 квітня 2009р. / за 

ред. В.В. Жернакова. – Х. : Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, 2009. – С. 16–26.   

38.  Бухалов А.В. Договор как источник частного права [Текст] : дис. … 

канд. юрид. наук:  12.00.01 «Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве» / Бухалов Антон Владимирович. 

– СПб. – 2011. – 188 с. 

39.  Варій М.Й. Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. ; [ 2-ге видан., 

випр. і доп.] / Варій М.Й. - К. : «Центр учбової літератури», 2007. – 968 

c.  

40.  Варшавский К.М. Трудовое право СССР [Текст] / К.М. Варшавский. – 

1924. - Л. : Academia. – 180 с. (215) 

41.  Варшавский К.М. Трудовой договор по кодексу законов о труде 1922 

г. [Текст] / К.М. Варшавский. - 1923 . – Петербург : Academia. – 107 с.  

42.  Вейль Э. Гегель и государство. Пять докладов [Текст] / Э. Вейль ; [пер. 

с фр. Ю.В. Быстрова]. - СПб. : «Русский Миръ», «Владимир Даль»,  

2009. – 283 с.       



 403 

43.  Венедиктов В.С. Трудове право України : Підручники, навчальні 

посібники [Електронний ресурс] / В.С. Венедиктов. -  ZAOCHKA.NET. 

- К.: Істина, 2008. - 384 с. - Режим доступу: 

http://zaochka.net/catalog_p_6_p_4_p_22.html (дата звернення: 

11.11.2014). –  Назва з екрану.       

44.  Венедіктов С.В. Концептуальні засади правового регулювання 

трудових відносин в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наукового ступеня д-ра юрид. наук: 12.00.05 «Трудове право, право 

соціального забезпечення / Венедіктов Сергій Валентинович; Інститут 

держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2012. – 32 с.  

45.  Ветютнев Ю.Ю. Аксиология правовой формы [Текст] / Ю.Ю. 

Ветютнев. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 200 с.      

46. Вєтухова І.А. Особливості правового регулювання праці жінок, які 

поєднують роботу з материнством, та його подальше вдосконалення 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 

спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» /  

Вєтухова Ірина Анатоліївна;  Національна юридична академія ім. 

Ярослава Мудрого. - Х. – 2001. – 20с.  

47.  Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 01.06.2013). – 

Загл. с экрана. 

48.  Висновок Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України від 13.02.20014 р. на законопроект № 2902 від  

27.08.2013 р. - доопрацьований «Проект Трудового кодексу України»  

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46746 (дата 

звернення 15.08.2014). – Назва з екрану.   

49.  Висновок Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України від 31.01.2015 р. на законопроект № 1658 від 

27.12.2014 р. «Проект Трудового кодексу України» [Електронний 

http://zaochka.net/
http://zaochka.net/catalog_p_6_p_4_p_22.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46746


 404 

ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 (дата 

звернення: 14.02.2015). – Назва з екрану.              

50.  Висновок комітету Верховної Ради України з питань соціальної 

політики та праці від 04.06.2014 р. на законопроект № 2902 від  

27.08.2013 р. - доопрацьований «Проект Трудового кодексу України»  

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46746 (дата 

звернення: 15.08.2014). – Назва з екрану.  

51.  Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности [Текст] / 

Н.В. Витрук. - М. : Норма, 2008. – 448 с.       

52.  Вітковський В. Міжнародно-правовий аспект взаємозв’язку права на 

працю та права на життя [Текст] / В. Вітковський // Людина, 

суспільство, держава: публічно-правовий аспект ; «VIIІ Прибузькі 

юридичні читання» : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 23-24 

листопада 2012 р. / відп. ред. О. В. Козаченко. - Миколаїв : Іліон, 2012. 

– С. 514–518.  

53.  Войтинский И. Трудовое право СССР [Текст]  / И. Войтинский . - М. - 

Л. : Гос. изд-во, 1925. – 364 с. – (Учеб. и учеб. пособия для ВУЗ'ов).  

54.  Выготский Л. С. Анализ знаковых операций у ребёнка [Электронный 

ресурс]  / Материалы по психологии. – Режим доступа:  

http://psychology-online.net/articles/doc-1103.html (дата обращения: 

01.06.2013). – Загл. с экрана.   

55.  Гаврилов Э. К вопросу об охране коммерческой, служебной и личной 

тайны. Гражданско-правовые аспекты [Электронный ресурс]  / Э. 

Гаврилов : Сейчас. ру. – Режим доступа: 

http://www.lawmix.ru/comm/4028 (дата обращения: 25.10.2014). – Загл. с 

экрана.   

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46746
http://www.lawmix.ru/comm/4028


 405 

56.  Гегель Г.В.Ф. Философия права [Текст] / Г.В.Ф. Гегель ; [пер. с нем. : 

ред и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц]. – М.: Мысль, 1990. – 524 

[2] с.  

57.  Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук [Текст] : [в 3 т.] / 

Г.В.Ф. Гегель. - М. : Мысль, 1973 - . - Т.3: Философия духа. - 1977. – 

471 с.      

58.  Гетьманцева Н.Д. До питання про принципи трудового права [Текст] / 

Н.Д. Гетьманцева // Актуальні проблеми розвитку законодавства про 

працю та соціальне забезпечення : тези доповідей і наукових 

повідомлень учасників міжн. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 квітня 

2009 р. / за ред. В.В. Жернакова. – Х. : Національна юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого, 2009. – С. 106–108.   

59.  Гетьманцева Н.Д. Трудовий договір в аспекті розвитку індивідуально-

договірного регулювання трудових відносин [Текст] / Н.Д. 

Гетьманцева // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. 

праць Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. – Чернівці. –  2012. – Вип. 533. – С. 38–41.  

60.  Гетьманцева Н. Новація умов трудового договору [Текст] / Н. 

Гетьманцева // Юридична Україна : Юрінком Інтер, 2007. – №3. – С. 

64–71.  

61.  Гоббс Томас. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Т. Гоббс. – М. : Мысль, 1991 - 

. - Т. 2 : Левиафан, или материя, форма и власть государства 

церковного и гражданского. – 731 с. (Философское наследие).  

62.  Головина С.Ю. Кодификация трудового законодательства России  

[Текст] / С.Ю. Головина // Кодификация российского частного права / 

[под ред. Д.А. Медведева]. – М. : Статут : Консультант плюс, 2008. – 

336 с. 

63.  Голос України : газ. Верховної Ради України / засн. Верховною Радою 

України; голов. ред. А.Ф. Горлов . -  2014 - . – Виходить 5 разів на 

тиждень. 



 406 

2014. -  16 січня. - № 7. (178) 

64.  Гончаренко В.Н. Прекращение трудового договора по соглашению 

сторон [Текст] / В.Н. Гончаренко // Проблеми законності,  Харків: 

Національна юридична академія України. – 2001. – Вип.51. – С. 73–83.      

65.  Гончаренко В.О.  Система договорів римського права та деякі питання 

її рецепції в сучасному цивільному законодавстві України 

[Електронний ресурс] / В.О. Гончаренко // Університетські наукові 

записки 2005. – №3 (15). – С.121 - 125. – Режим доступу: 

http://www.univer.km.ua/visnyk/810.pdf  (дата звернення: 28.01.2015). – 

Назва з екрану .    

66.  Гончарова Г.С. Переведення, переміщення та зміна суттєвих умов 

праці [Електронний ресурс] /  Г.С. Гончарова. – Юридична фірма 

Інюрполіс. – Режим доступу: http://www.ilf-

ua.com/ua/publications/articles/peremishennya_perevedennya_zmina_umov

_praci (дата звернення: 07.11.2014). – Назва з екрану.  

67.  Гончарова Г.С. Трудовое право в вопросах и ответах : Учебно-

справочное пособие. Издание четвёртое, переработанное и 

дополненное / Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков, С.Н. Прилипко / под 

ред. В.В. Жернакова. - Харьков : Одиссей, 2005. –  592 с.   

68.  Гончарук В.В. Місцевість як одна з необхідних умов трудового 

договору [Текст] / В.В. Гончарук // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: зб. 

наук. праць. – 2011. – № 3. – С. 91– 96.  

69.  Господарський кодекс [Електронний ресурс] / Верховна Рада України : 

Кодекс України, Закон України від 16.01.2003 № 436-IV . – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 

28.01.2014). – Назва з екрану.        

70.  Гражданский кодекс (кодекс Наполеона 1804 г) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15


 407 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsour

ces2/igpzio49 (дата обращения: 02.06.2014) – Загл. с екрана.  

71.  Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

Государственная Дума Российской Федерации: Кодекс, Федеральный 

Закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ (дата обращения: 18.08.2014). – 

Загл. с экрана.      

72.  Грицишина Л.В. Юридичні гарантії права на працю та їх значення в 

умовах ринкової економіки [Електронний ресурс] / Л.В. Грицишина. - 

Режим доступу :  http://www.univer.km.ua/visnyk/571.pdf (дата 

звернення: 27.08.2013). – Назва з екрану.  

73.  Гусєв В.І. Ідея свободи у філософії Д. Локка [Електронний ресурс] / 

В.І. Гусєв. - Режим доступу: 

http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_gum/filosophy/home_page/staff/g

usev/lock.htm (дата звернення: 20.08.2013). – Назва з екрану.  

74.  Гусов К.Н. Договоры о труде в сфере действия трудового права 

[Электронный ресурс] / К.Н. Гусов, А.Н. Крылов, А.М. Лушников. – 

Режим доступа: 

http://www.fileswat.com/file/SD581J9W4J1W08R2JP5P7XR3Jx6 (дата 

обращения: 07.08.2014). – Назв. с экрана.   

75.  Гусов К.Н. Трудовое право России [Текст] : учебник / К.Н. Гусов, В.Н. 

Толкунова. — М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 496 с.  

76.  Давиденко Г.І. Розгляд судами спорів, пов’язаних з укладенням, 

зміною і припиненням трудового договору [Текст] / Г.І. Давиденко // 

Вісник Верховного Суду України. – 1997. – №3 (5). – С. 28–45.   

77.  Даль В. Толковый словарь живого великорусского язика [Текст] : в 4 т. 

/ В. Даль. – М. : Русский язык, 1981 –  . –  Т. 1. – 699 с. 

78.  Декларация относительно целей и задач Международной Организации 

Труда [Електронний ресурс] / Міжнародна організація праці : 

Декларація, Міжнародний документ  від 10.05.1944. - Режим доступу: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/igpzio49
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/histsources2/igpzio49
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/
http://www.univer.km.ua/visnyk/571.pdf
http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_gum/filosophy/home_page/staff/gusev/lock.htm
http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_gum/filosophy/home_page/staff/gusev/lock.htm
http://www.fileswat.com/file/SD581J9W4J1W08R2JP5P7XR3Jx6/


 408 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_328 (дата звернення: 

27.01.2015). – Назва з екрану.  

79.  Дергачов В.С. Відповідальність за розголошення державної та 

комерційної таємниці за трудовим законодавством України [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 

12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Дергачов 

Віктор Сергійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ, 2009. 

– 19 c.  

80.  Дергачов В.С. Право на працю в нормах міжнародного права та 

національного законодавства. [Електронний ресурс] / В.С. Дергачов. - 

Правознавець : електронна бібліотека юридичної літератури). - Режим 

доступу :  http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/11744/%C2 (дата 

звернення: 24.10.2014). – Назва з екрану.  

81.  Джебран Халиль Джебран. Цитаты  [Электронный ресурс] / 

Философская школа Новый акрополь. - Режим доступа: 

http://www.newacropol.ru/alexandria/aphorism/djebran/ (дата обращения: 

04.02.2015). – Загл. с экрана.  

82.  Дивеева Н.И. Роль трудового договора в трудовом праве : 

теоретические апекты [Текст] / Н.И. Дивеева. – Екатеринбург, 1998. – 

243 с.  

83.  Дигесты Юстиниана. Титул XIV. О договорах [Электронный ресурс] _ 

Библиотека Гумер – Право и Юриспруденция. – Режим доступа:  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/01.php (дата 

обращения: 25.07.2014). - Загл. с экрана.  

84.  Дмитренко Ю. Правові гарантії працівників при прийнятті на роботу  

[Електронний ресурс] / Ю. Дмитренко. - Режим доступу: 

http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=38 (дата звернення: 

10.06.2011). – Назва з екрану.  

http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/11744/%C2
http://www.newacropol.ru/alexandria/aphorism/djebran/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/01.php
http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=38


 409 

85.  Догадов В.М. Правовое регулирование труда при капитализме (до II 

мировой войны) : очерки [Текст] / В.М. Догадов ; отв. ред. : А.Е. 

Пашерстник. – М. : Госюриздат, 1959. – 196 с.  

86.  Егоров В.В. Право на труд рабочих и служащих : теория и практика 

[Текст] / В.В. Егоров. - М. : Наука, 1986. – 120 с.     

87.  Євдокимов Д. Свобода договору та її обмеження в цивільному праві 

України [Електронний ресурс] / Д. Євдокимов // Юридичний журнал. – 

2008. - №5. - Режим доступу: 

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2931 (дата звернення: 

03.02.2015). – Назва з екрану.  

88.  Європейська соціальна хартія (переглянута) // [Електронний ресурс] / 

Рада Європи: Хартія, Міжнародний документ від 03.05.1996р. № ETS N 

163. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062 (дата 

звернення: 27.01.2015). - Назва з екрану.  

89.  Єрьоменко В.В. Підстави виникнення, зміни і припинення трудових 

правовідносин [Текст] / В.В. Єрьоменко // Актуальні проблеми 

розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: тези 

доповідей і наукових повідомлень учасників міжн. наук.-практ. конф., 

Харків, 22-23 квітня 2009 р. / за ред. В.В. Жернакова. – Х. : 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 

2009. – С. 124–128.  

90.  Жернаков В.В. Трудове право [Електронний ресурс] : підручник / В.В. 

Жернаков. – Режим доступу: 

http://pidruchniki.com/1074041343312/pravo/trudove_pravo_-

_zhernakov_vv (дата звернення: 30.06.2014). - Назва з екрану.  

91.  Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права 

[Текст] / В. Жернаков // Право України. – 1999. – № 3. – С. 34–36, 55.    

92.  Жернаков В.В. Свобода труда и запрещение принудительного труда в 

современном трудовом праве [Текст] / В.В. Жернаков // Вестник 

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2931
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062
http://pidruchniki.com/1074041343312/pravo/trudove_pravo_-_zhernakov_vv
http://pidruchniki.com/1074041343312/pravo/trudove_pravo_-_zhernakov_vv


 410 

Пермского университета. Юридические науки. – 2013. – № 3 (21). – С. 

89–95. 

93.  Жернаков В.В. Стабільність трудового договору і стабільність 

трудового правовідношення: сучасні проблеми теорії і практики / В.В. 

Жернаков // Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального 

забезпечення : проблеми і перспективи розвитку : тези доповідей і 

наукових повідомлень учасників VI міжн. наук.- практ. конф., Харків, 3 

- 4 жовтня 2014 р. / за заг. ред. В.В. Жернакова. – Харків: Право, 2014. 

– С. 20–35.  

94.  Жорнік М.О. Застосування поняття недійсності правочину та її види у 

цивільному судочинстві / М.О. Жорнік // Адвокат. – 2012. – № 9 – С. 

33–36.  

95.  Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс] / ООН : 

Міжнародний документ від 10.12.1948 р. – Режим  доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 

30.08.2013). - Назва з екрану.  

96.  Занфірова Т.А. Аксіологічно-нормативні засади філософії трудового 

права [Текст] : монографія / Т.А. Занфірова . – Запоріжжя : КПУ, 2010. 

– 300 с. – ISBN 978-966-414-112-0є. 

97.  Золотухіна Л.О. Договірні форми реалізації соціально-економічних 

прав та інтересів працівників в Україні [Текст] : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове 

право; право соціального забезпечення» / Золотухіна Лілія 

Олександрівна ; НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – 20 с.  

98.  Зубов А. Андрей Зубов «Бандеровцы – это пример большой лжи 

советской системы» [Электронный ресурс] : [интервью с историком 

Андреем Зубовым] / Общался Анастасия Рингис // Українська правда 

життя. - Режим доступу: 

http://life.pravda.com.ua/person/2014/07/22/175554/ (дата звернення: 

24.07.2014). – Назва з екрану.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://life.pravda.com.ua/person/2014/07/22/175554/


 411 

99.  Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции 

[Текст] / В.А. Иванников. - М. : Изд-во МГУ, 1991. – 142 с.   

100. Иванов В.В. Общие вопросы теории договора [Текст] : 

монография / В.В. Иванов. - М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 160 c.  

101. Иллюстрированный энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и 

И. Ефрона [Текст] : Современная версия. – М. : Из-во Эксмо, 2006. – 

960 с.  

102. Ильин Ю.Ф. Недействительность трудового договора по 

советскому праву [Текст] : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. 

юрид. наук:  12.713 « Трудовое право» / Ильин Юрий Фёдорович.   

- Воронеж, 1971. – 18 с.  

103.  История философии: Запад-Россия-Восток [Текст] : Учебное 

пособие [для студентов вузов]. В 4 кн. / [отв. ред. Н .В. Мотрошилова 

кн. 3–4 совместно с А. М. Руткевичем]. - М. : Греко-латинский кабинет 

Ю. А. Шичалина, 1995–1999 –  . – Кн. 3 : Философия XIX — XX в. – 

1998. – 448 с.  

104. Інструкція про встановлення груп інвалідності [Електронний 

ресурс] / Міністерство охорони здоров’я України : Наказ від 05.09.2011 

№ 561 . - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1295-11            

(дата звернення: 03.02.2014). – Назва з екрану.         

105. Іншин М.І. Трудовий договір крізь призму сьогодення: сутність, 

значення, особливості [Текст] / М.І. Іншин // Право України. – 2012. – 

№ 9. – С. 192–197.  

106. Іщенко Н.І. Умови трудового договору, які визначаються угодою 

сторін [Текст] / Н.І. Іщенко // Право: зб. наук. праць Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди . – Х. : 

ХНАДУ, 2009. – Вип.11. –  С. 28–32.  

107. Калюжний Р.А. Римське приватне право [Текст]: курс лекцій / 

Р.А. Калюжний. — К. : Істина, 2005. — 144 с.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1295-11


 412 

108.  Кант И. Критика практического разума [Электронный ресурс] / 

И. Кант. - Режим доступа: 

http://royallib.ru/book/kant_i/kritika_prakticheskogo_razuma.html (дата 

звернення: 04.06.2013). - Загл. с экрана.  

109.  Карпенко Д.А. Гарантии трудовых прав [Текст] / Д.А. Карпенко. 

– К. : Политиздат Украины, 1987. –  87 с.    

110. Келина С.Г. Об уголовно-правовой  защите политических и 

трудовых прав граждан [Текст] / С.Г. Келина // Советское государство 

и право. – 1963. – № 8. – С. 63–65.  

111.  Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы 

философии права [Текст] / Д.А. Керимов. - [2-е изд]. – М. : Аванта+, 

2001. – 560 с.  

112. Кернякевич Ю.В. Правове регулювання переведення працівників 

на іншу роботу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального 

забезпечення» / Кернякевич Юлія Володимирівна ; Нац. акад. наук 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 17 с.   

113. Кернякевич Ю.В. Про правову природу переміщення працівників 

[Електронний ресурс] / Ю. В. Кернякевич // Університетські наукові 

записки . – 2009. – № 3. – С. 162–165. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2009_3_31.pdf (дата звернення: 

03.02.2015). – Назва з екрану.  

114.  Кессиди Ф.Х. Этические сочинения Аристотеля [Текст] / Ф.Х. 

Кессиди / Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4  [пер. с древнегреч.; 

общ. ред. А.И. Доватура]. – М. : Мысль, 1983. – С. 8–37.  

115. Киселёв И.Я. Комментарий к Трудовому кодексу Российской 

Федерации [Текст] / И.Я. Киселёв, А.С. Леонов. – М. : Дело, 2003. – 896 

с.  

116.  Киселёв И.Я. Сравнительное трудовое право [Текст] : учебник / 

И.Я. Киселёв. – М. : ТК Велби, Проспект, 2005. – 360 с. 

http://royallib.ru/book/kant_i/kritika_prakticheskogo_razuma.html
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2009_3_31.pdf


 413 

117. Кінаш Я. Трансформація відповідальності у праві – реалізація 

принципу справедливості при застосуванні мір державного примусу 

[Текст] / Я. Кінаш // Право України. – 2004. – №3. – С. 103–106.  

118. Кірова Х. Французький цивільний кодекс 1804 р. : законодавча 

історія та загальна характеристика [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://www.univer.km.ua/visnyk/237.pdf   (дата звернення: 

02.06.2014). – Назва з екрану.  

119. Коваленко Е.А. Проблемы публичного и частного аспектов в 

регулировании отношений в трудовом праве Украины [Текст] / Е.А. 

Коваленко // Трудовое право в России и за рубежом. – 2013. – №3. – С. 

53–55.   

120. Коваленко Е.А. Современные тенденции развития трудового 

права Украины [Текст] / Е.А. Коваленко // Трудовое право в России и 

за рубежом. – 2013. – № 4. – С. 53–55.  

121.  Коваленко Е.А. Философско-правовые аспекты свободы воли в 

определении права на труд в Украине [Текст] / Е.А. Коваленко // Закон 

и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал 

[Молдова], 2014. – № 2/2. – С. 138–141.  

122. Коваленко О.О. Аксіологічні аспекти свободи волі сторін 

трудового договору [Електронний ресурс]  / О.О. Коваленко // 

Порівняльно-аналітичне право: Електронне наукове фахове видання 

юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет». - 2013. - №4. - С. 138-140. – Режим доступу:  

http://www.pap.in.ua/4_2013/41.pdf (дата звернення: 28.01.2015). – Назва 

з екрану.  

123. Коваленко О.О. Випробування при прийнятті на роботу, як 

умова, що втілює волю сторін при укладенні трудового договору 

[Текст] / О.О. Коваленко // Право : зб. наук. праць Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Х. : 

ХНАДУ, 2009. – Вип. 12. – С. 31–34.       

http://www.univer.km.ua/visnyk/237.pdf
http://www.pap.in.ua/4_2013/41.pdf


 414 

124. Коваленко О.О. Заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на 

роботу як принцип взаємин потенційних сторін трудового договору. 

[Текст] / О.О. Коваленко // Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення : тези доповідей та наукових 

повідомлень учасників III міжн. наук.-практ. конф., Харків, 7-8 жовтня 

2011р. / за ред. В. В. Жернакова. –  Х., 2011. – С. 170–171.  

125. Коваленко О.О. Заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на 

роботу: проблеми співвідношення юридичних гарантій реалізації прав 

потенційних сторін трудового договору [Текст] / О.О. Коваленко // 

Право : зб. наук. праць Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХНАДУ, 2011. – Вип. 16. - С. 

44–46.  

126. Коваленко О.О. Окремі питання встановлення випробування при 

прийнятті на роботу як умови, що втілює волю сторін трудового 

договору [Текст] / О.О. Коваленко // Теоретичні та практичні проблеми 

реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення : тези 

доповідей та наукових повідомлень учасників II міжн. наук.-практ. 

конф., Харків, 8-9 жовтня 2010 р. / за ред. В.В. Жернакова. Х. : 

Кроссроуд, 2010 – С. 153–156.  

127. Коваленко О.О. Окремі питання співвідношення інтересів сторін 

при розірванні трудового договору з ініціативи працівника [Текст] / 

О.О. Коваленко // Вісник Харківського національного університету ім. 

В.Н. Каразіна : зб. наук. праць ; Серія : право. - 2008. - Вип.1 (3) /2008 – 

С. 103–107.      

128. Коваленко О.О. Окремі проблеми співвідношення волі сторін 

трудового договору при застосуванні строку попередження у ст. 38 

КЗпп України [Текст] / О.О. Коваленко // Право : зб. наук. праць 

Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. 

Сковороди. – Х. : ХНАДУ, 2014. – Вип. 21. – С. 54–58. 



 415 

129. Коваленко О.О. Особливості правового регулювання праці 

молоді [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Коваленко Олена 

Олександрівна. — Х., 2005. — 195 с.  

130. Коваленко О.О. Правові можливості молоді щодо реалізації права 

на працю [Текст] / О.О. Коваленко // Право: зб. наук. праць 

Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. 

Сковороди. - Х. : ХНАДУ, 2007. – Вип. 8. – С. 36–39. 

131. Коваленко О.О. Правові можливості сторін безстрокового 

трудового договору при його розірванні з ініціативи працівника [Текст] 

/ О.О. Коваленко // Науковий вісник Херсонського державного 

унуверситету: зб. наук. праць ; Серія: юридичні науки . – 2014. -  Вип. 2 

(Т. 2). – С. 99–102.   

132.  Коваленко О.О. Свобода волі у трудовому праві як необхідний 

чинник розбудови громадянського суспільства [Текст] / О.О. 

Коваленко // Соціально-економічні, політичні, культурні оцінки і 

прогнози на рубежі двох тисячоліть: зб. тез і текстів виступів VI 

Міжнародної наук. - теорет. конф. студентів, аспірантів і молодих 

вчених, Тернопіль, 16 квітня 2008 р. – Тернопіль, 2008 – . –  Ч. 2 / відп. 

ред. З.В. Гуцайлюк. – С. 68–69.  

133.  Коваленко О.О. Щодо реалізації права на працю неповнолітніми 

[Текст] / О.О. Коваленко // Актуальні проблеми державного 

управління: зб. наук. праць Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України. – Харків: ХарРІ УАДУ «Магістр», 2002. – 

№ 3. –  С. 129–132.   

134. Коваленко О.О. Щодо співвідношення волі та волевиявлення 

сторін при припиненні трудового договору за взаємною угодою (п. 1 

ст. 36 КЗпП) [Текст] / О.О. Коваленко // Право : зб. наук. праць 

Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. 

Сковороди. – Х. : ХНАДУ, 2008. – Вип. 10. – С. 47–50.  



 416 

135. Коваленко О.О. Юридичні гарантії реалізації права на працю, що 

надаються вагітним жінкам в Україні та Росії: порівняльно-правовий 

аспект [Текст] / О.О. Коваленко // Право : зб. наук. праць Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Х. : 

ХНАДУ, 2011. – Вип. 18. – С. 28–31.  

136.  Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] / 

Верховна Рада УРСР : Кодекс України; Закон від 10.12.1971 № 322-

VIII. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-

08/page5(дата звернення: 30.07.2014). – Назва з екрану.  

137. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] / 

Верховна Рада УРСР : Кодекс України; Закон від 10.12.1971 № 322-

VIII. – Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-

08/page5(дата звернення: 30.01.2015). – Назва з екрану.  

138. Кодекс законів про працю УРСР 1922 р. (Витяг) [Електронний 

ресурс] / Підручники онлайн. – Режим доступу:  

http://textbooks.net.ua/content/view/1063/17/ (дата звернення: 23.07.2013). 

– Назва з екрану. 

139. Козуб І. Дуальність права на працю як симбіоз публічних і 

приватних начал [Текст] / І. Козуб // Людина, суспільство, держава: 

публічно-правовий аспект ; «VIIІ Прибузькі юридичні читання: 

матеріали міжнарод. наук.- практ. конф. , 23-24 листопада 2012 р. / 

відп. ред. О.В. Козаченко . – Миколаїв : Іліон, 2012. – С. 58–59.    

140. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

[Текст] / [отв. ред. А.М. Куренной, С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов]. - М. : 

Городец, 2007. – 736 с.   

141. Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять 

[Електронний ресурс] : Міжнародна організація праці; Конвенція, 

Міжнародний документ від 25.06.1958 № 111. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_161 (дата звернення: 

08.11.2014). – Назва з екрану.             

http://textbooks.net.ua/content/view/1063/17/
http://zakon.rada.gov.ua/go/993_161
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_161


 417 

142. Конвенція про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих 

чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками [Електронний 

ресурс] : Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний 

документ від 23.06.1981 № 156. –  Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_010 (дата звернення: 

08.11.2014). – Назва з екрану.          

143. Конвенція про основні цілі та норми соціальної політики 

[Електронний ресурс] :  

Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний документ від 

22.06.1962 № 117. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_016 (дата звернення: 

08.11.2014). –  Назва з екрану.           

144. Конвенція про примусову чи обов’язкову працю [Електронний 

ресурс] : Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний 

документ від 28.06.1930 № 29. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_136 (дата звернення: 

09.11.2014). – Назва з екрану.  

145. Конвенція про припинення трудових відносин з ініціативи 

роботодавця [Електронний ресурс] / Міжнародна організація праці; 

Конвенція, Міжнародний документ від 22.06.1982 № 158. – Режим 

доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_005 (дата звернення: 

22.11.2014). – Назва з екрану.          

146. Конвенція про скасування примусової праці [Електронний 

ресурс] : Міжнародна організація праці; Конвенція, Міжнародний 

документ від 25.06.1957 № 105. – Режим доступу:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_013 (дата звернення: 

09.11.2014). – Назва з екрану.  

147. Кондратьєва Д.Ю. Соціально-правове значення трудового 

договору [Текст] / Д.Ю. Кондратьєва // Право: зб. наук. праць 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_005
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_013


 418 

Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. 

Сковороди . - Х. : ХНАДУ, 2006. – Вип. 6. – С. 64–66.  

148. Конституція (Основний Закон) Українcької Радянської 

Соціалістичної Республіки [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

УРСР : Конституція, Закон від 20 квітня 1978 року № 888-IX. – Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-09 (дата звернення: 

27.01.2015). – Назва з екрану.  

149.  Конституція України [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України: Конституція; Закон від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР. – Режим  

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 30.01.2015). – Назва з екрану.  

150. Корецкий А.Д. Теоретико-правовые основы учения о договоре 

[Текст] :  монография / А.Д. Корецкий. – СПб. : Изд-во «Юридический 

центр Пресс», 2001. – 211 с.  

151.  Коротіч Г.В. Проблема свободи в творчості С. О. Левицького 

[Електронний ресурс] / Г.В. Коротіч. - Режим доступу: 

http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_75/Korotich.pdf (дата звернення: 

08.08.2013). – Назва з екрану.  

152. Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] / Верховна 

Рада України : Кодекс України, Закон від 05.04.2001 № 2341-III. –  

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page (дата 

звернення: 12.11.2014). – Назва з екрану.    

153.  Крыжановская О.А. Свобода, воля, власть (философские 

проблемы социальной и политической воли) [Текст] / О.А. 

Крыжановская. – Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, 1996. – 166 c.   

154. Кульбашна О.А. Кодифікація українського трудового 

законодавства у період непу [Електронний ресурс] /  О.А. Кульбашна // 

Університетські наукові записки. – 2011. – № 2. – С. 199–203. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2011_2_34.pdf (дата звернення: 

12.11.2014). – Назва з екрану.          

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-09
http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_75/Korotich.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2011_2_34.pdf


 419 

155. Куренной А.М. Осознаёт ли государство реальную 

необходимость эффективного правового регулирования в сфере 

социальной политики? [Текст]  / А.М. Куренной // Трудовое право в 

России и за рубежом. – 2012. – № 4. – С. 2–6.  

156. Куренной А.М. Трудовое право Российской Федерации в XXI 

веке : состояние и проблемы / А.М. Куренной // Розвиток 

законодавства про працю і соціальне забезпечення : здобутки і 

проблеми : тези доповідей та наукових повідомлень міжнарод. наук.- 

практ. конф., Харків, 5 - 6 жовтня 2012 р. / за ред. В.В. Жернакова. -  Х. 

: Право, 2012. – С. 22–28.   

157. Курс российского трудового права [Текст]: в 3 т. / науч. ред.: Е.Б. 

Хохлов. – С.-Пб. : Юрид. центр Пресс, 1996 – . –  Т. 3 : Трудовой 

договор. – 2007. – 656 c.  

158. Лавріненко О.В. Трудова функція працівника як обов’язкова 

умова трудового договору : теоретико-прикладні аспекти та шляхи 

вдосконалення загального й спеціального законодавства України про 

працю [Електронний ресурс] / О.В. Лавріненко // Форум права . - 2009. 

– № 1. – С. 301-328. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2009_1_45.pdf (дата звернення: 03.02.2015). – Назва з 

екрану. 

159. Лебедев В.М. Современное трудовое право (опыт трудоправового 

компаративизма) [Текст] :  монография. Книга первая / В.М. Лебедев, 

Е.Р. Воронкова, В.Г. Мельникова) : [под ред. В.М. Лебедева], – Москва. 

: Статут, 2007. – 307 с. –  ISBN 5-8354-0370-4.  

160.  Левицкий С.А. Трагедия свободы [Текст] / С.А. Левицкий. М. : 

Канон, 1995. – 512 с.   

161. Легашова Е.С. Соглашения о неконкуренции с работниками: 

английский опыт и российская действительность / Е.С. Легашова, А.Р.  

Муксинов. – Закон : издательская группа [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2009_1_45.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2009_1_45.pdf


 420 

http://epam.ru/articles/rus/Legashova_Muksinov_Zakon_04-2010.pdf (дата 

обращения: 24.10.2014). – Загл. с экрана.  

162.  Леони Бруно. Свобода и закон [Текст] /  Бруно Леони [пер. с 

англ. В. Кошкина / под ред. А. Куряева]. – М. : ИРИСЭН, 2008. – 308 с. 

163. Лившиц Р.З. Трудовое законодательство: настоящее и будущее 

[Текст] / Р.З. Лившиц . – М. : Наука, 1989. – 192 с.  

164. Лившиц Р.З.   Трудовой договор [Текст] / Р.З. Лившиц, Б.М. 

Чубайс ; АН СССР. – М. : Наука, 1986. – 174 с. - (Конституция СССР. 

Личность и право).  

165. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання [Текст] : 

[навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів] 

/ В.І. Лозова, Г.В. Троцко. – Х. : ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 1997. – 338 

с.  

166.  Лосский Н.О. Свобода воли [Текст] / Н.О. Лосский. – Париж: 

YMCA PRESS, 1927. – 182 с.  

167. Лушников А.М. Курс трудового права [Текст] : учебник: в 2 

томах ; [2-е изд., перераб. и доп.] / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. –

М. : Статут, 2009 – .  Т. 1. – 879 с. – ISBN 978-5-8354-0527-5 (в пер.)  

168. Лушников А.М. Курс трудового права [Текст]: учебник: в 2 томах 

; [2-е изд., перераб. и доп.] / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. – М. : 

Статут, 2009 – .  Т. 2 – 1151 с. – ISBN 978-5-8354-0581-7 (в пер.). – 

ISBN 978-5-8354-0617-3.   

169. Лушникова М.В. Очерки теории трудового права [Текст] / М.В. 

Лушникова, А.М. Лушников. – СПб. : Издательство Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2006. – 940 с. –  ISBN 5-94201-467-1. 

170. Маврин С.П. Коллизии интересов работодателя и работника 

[Электронний ресурс] / С.П. Маврин. – Скорая правовая помощь. -  

Режим доступа: http://www.yurhelp.ru/news186.html (дата обращения: 

20.11.2014). – Загл. с экрана.  

http://epam.ru/articles/rus/Legashova_Muksinov_Zakon_04-2010.pdf
http://www.yurhelp.ru/news186.html


 421 

171. Магницкая Е.В. [Текст] / Е.В. Магницкая, А.С. Пашков 

Распределение трудовых ресурсов (правовые вопросы). – М. : 

Юридическая литература, 1980. – 176 с.    

172. Майданик Р. Цивільне і трудове право: відмежування суміжних 

відносин [Текст] / Р. Майданик // Судоустрій і судочинство в Україні. 

2007. – № 4. – С. 105–112.  

173. Майданик Р. Цивільне і трудове право: порівняння методології і 

міжгалузевих відносин [Текст] / Р. Майданик // Юридична Україна. – 

2008. – № 6. – С. 36–41.  

174. Майже мільйон жителів Донбасу стали вимушеними 

переселенцями – ООН [Електронний ресурс] / 5 Перший український 

інформаційний. – Режим доступу: 

http://www.5.ua/ukrajina/suspilstvo/item/398400-maizhe-milion-zhyteliv-

donbasu-staly-vymushenymy-pereselentsiamy-oon (дата звернення: 

11.11.2014). –  Назва з екрану.     

175. Майков А.Н. Свободная воля человека [Электронный ресурс] / 

А.Н. Майков. – Режим доступа: 

http://www.blagovestnik.org/archives/sermons/b00161.htm (дата 

обращения: 13.11.2014). – Загл. с экрана.  

176.  Малахов В.П. Философия права [Текст]  : уч. пособие / В.П. 

Малахов. – М. : Академический Проект; Екатеринбург : Деловая книга, 

2002. – 448 с.  

177.  Маркіна Т.Г. Право громадян на зайнятість та форми його 

реалізації в умовах становлення ринкової економіки [Текст] : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 «Трудове 

право; право соціального забезпечення» / Маркіна Тетяна Георгіївна; 

Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. – Харків, 

2000. – 17 с.    

178. Маркс К. Сочинения [Текст]: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 

[изд. 2-е]. – М. : Гос. изд-во полит. лит., 1961 – . – Т. 23 : Капитал: 

http://www.5.ua/ukrajina/suspilstvo/item/398400-maizhe-milion-zhyteliv-donbasu-staly-vymushenymy-pereselentsiamy-oon
http://www.5.ua/ukrajina/suspilstvo/item/398400-maizhe-milion-zhyteliv-donbasu-staly-vymushenymy-pereselentsiamy-oon
http://www.blagovestnik.org/archives/sermons/b00161.htm


 422 

критика политической экономики. Том первый: книга I : процесс 

производства капитала. – 1961. –  908 с. 

179.   Маркс К. Сочинения [Текст]: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 

[изд. 2-е]. – М. : Гос. изд-во полит. лит., 1961 – . – Т.20 : Диалектика 

природы (статьи и главы) . – 1961. –  828 с.  

180. Маркс К. Сочинения [Текст]: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. - 

[изд. 2-е]. - М. : Гос. изд-во полит. лит., 1961 – . – Т.25 : Ч.2. – 1961. – 

552 с.  

181.  Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года 

[Текст] // Сочинения : в 50 т. – [2-е изд]. – Т.42 / К. Маркс, Ф. Энгельс. 

– М. : Гос. изд-во полит. лит., 1974. – С. 41–174.   

182. Маршавін Ю. М. Регулювання ринку праці України : теорія і 

практика системного підходу [Електронний ресурс] / Ю. М. Маршавін. 

– Режим доступу: http://ipk-dszu.kiev.ua/journal/Marshavin%20Mon.pdf. 

(дата звернення: 24.07.2014). – Назва з екрану. 

183.  Матузов Н.И. Субъективные права граждан СССР [Текст] / Н.И. 

Матузов. – Саратов: Приволжское книжное изд-во, 1966. – 190 с. 

184. Мельник К.Ю. Стабільність та змінюваність трудових 

правовідносин. [Електронний ресурс] / К.Ю. Мельник. – Радник : 

український юридичний портал. – Режим доступу: 

http://radnuk.info/statti/253-trydpr/14837-2011-01-19-03-43-23.html (дата 

звернення: 05.11.2014). – Назва з екрану.  

185. Мельничук Н.О. Правове регулювання випробування при 

прийнятті на роботу за законодавством України [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове 

право; право соціального забезпечення / Мельничук Наталія Олексіївна 

; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006. — 21 с.        

186.  Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 

[Електронний ресурс] / ООН : Міжнародний документ від 16.12.1966 р. 

http://ipk-dszu.kiev.ua/journal/Marshavin%20Mon.pdf


 423 

– Режим  доступу: //http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата 

звернення: 30.08.2013). – Назва з екрану.  

187. Молодцов М.В. Трудовое право России [Текст] : учебник для 

вузов / М.В. Молодцов , С.Ю. Головина. – М. : Норма, 2004. – 626 с.  

188. Молодцов М.В. Стабильность трудовых правоотношений [Текст] 

/ М.В. Молодцов, В.Г. Сойфер. – М. : «Юридическая литература», 1976. 

– 240 с.        

189. Мороз С. . Правове регулювання укладення трудового договору 

[Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення / Мороз 

Сергій Вікторович ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. 

М. Корецького. – К., 2012. – 20 с.   

190. Мотина Е.В. Юридическая конструкция трудового договора : 

теория и практика. [Электронный ресурс] / Е.В. Мотина. – Режим 

доступа: 

http://www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/45434/1/%D0%AE%D1%80%

D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1

%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%94

_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%

D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B.pdf (дата обращения: 

28.07.2014). – Загл. с экрана.  

191.  Назарова І.С. Свобода і воля [Електронний ресурс] / І.С. 

Назарова. - Режим доступу: 

http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine8-20.pdf (дата 

звернення: 01.08.2013). – Назва з екрану.  

192. Національний класифікатор України Класифікатор професій ДК 

003:2010 [Електронний ресурс] : Наказ Державного комітету України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 

№ 327. – Режим доступу:  http://www.csm.gov.ua/files/File/028_001.pdf 

(дата звернення: 18.08.2014). – Назва з екрану. 

http://www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/45434/1/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%94_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B.pdf
http://www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/45434/1/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%94_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B.pdf
http://www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/45434/1/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%94_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B.pdf
http://www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/45434/1/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%94_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B.pdf
http://www.elib.bsu.by/bitstream/123456789/45434/1/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%94_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B.pdf
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine8-20.pdf
http://www.csm.gov.ua/files/File/028_001.pdf


 424 

193.  Нерсесянц В.С. Философия права [Текст] : учебник для вузов / 

В.С. Нерсесянц. — М. : Издательская группа ИНФРА • M — НОРМА, 

1997. — 652 с.   

194. Ницше Фридрих. Воля к власти [Текст] / Ф. Ницше [пер. Ф. 

Зелинского, С. Франка, Г. Рачинского, Я. Бермана]. – М. : Издательство 

«Азбука - Классика», 2008. – 448с.  

195.  Новейший философский словарь [Текст] / [сост. и гл. науч. ред. 

А.А. Грицанов.- [2-е изд., перераб. и доп.]. – Минск : Интерпрессервис, 

Книжный дом. – 2001. –  1280 с 

196.  Новий тлумачний словник української мови [Текст]. У 4-х т. / 

укладачі : В. В. Ярешенко, О. М. Сліпушко. – К. : Аконт, 1999 - . – Т. 2. 

– 910 с.  

197. Новый словарь иностранных слов [Электронный ресурс]  / 

Толковые словари. – Режим доступа: 

http://baldatop.com/dictionary/foreign (дата обращения: 03.02.2015). – 

Загл. с экрана.      

198. О коммерческой тайне [Электронный ресурс] : Государственная 

Дума России: Федеральный Закон Российской Федерации от 29.07.2004 

№ 98-Ф. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160225/ (дата 

обращения: 26.10.2014). – Загл. с экрана.  

199. Общая теория права и государства [Текст] : учебник ; [2-е изд.] / 

под ред. В.В. Лазарева. – М. : Юристъ, 1996. – 472 с.  

200.  Овдиенко В.И. Проблема свободы воли в античной философии: 

культурно-исторический аспект [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук: 

09.00.03 / Овдиенко Виктория Игоревна. – Краснодар, 2006. – 171с.  

201. Одовічена Я.А. Історична зумовленість змісту трудового 

договору [Електронний ресурс] / Я.А. Одовічена // Науковий вісник 

Чернівецького університету: Правознавство. – 2013. – №660. – С. 33–

http://baldatop.com/dictionary/foreign


 425 

37. – Режим доступу: http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/660/5.pdf 

(дата звернення: 12.08.2014). ). – Назва з екрану.  

202. Одовічена Я.А. Зміна місця роботи як новація умов трудового 

договору [Електронний ресурс] / Я.А. Одовічена // Форум права. - 2012. 

– №4. – С. 694–701. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-

journals/FP/2012-4/12ojautd.pdf (дата звернення: 11.11.2014). –  Назва з 

екрану.  

203.  Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление (очерки теории, 

философии и психологии права) [Текст] / В А. Ойгензихт [отв. ред. 

С.А. Раджабов]. – Душанбе: Дониш, 1983. – 256 c.  

204. Околіт Т. Юридичні гарантії прав людини як обов’язок держави 

[Текст]  / Т. Околіт // Юридичний вісник України. – 2005. – № 5. – С. 

28–32.  

205. ООН : зі сходу України втекли 230 тисяч людей [Електронний 

ресурс] / BBC Україна. - Режим доступу: 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2014/07/140725_refugees_uk

raine_un_sa (дата звернення 11.11.2014). –  Назва з екрану.     

206. Орач Є.М. Основи римського приватного права [Електронний 

ресурс] : навчальний посібник / Є.М. Орач, Б.Й. Тишик. – Львів: Ред.-

вид. відділ Львів, ун-ту, 2000. – 238 с. / Библиотека правовых 

документов. – Режим доступу: 

http://www.pravo.vuzlib.net/book_z001_page_67.html.  (дата звернення: 

03.02.2015). – Назва з екрану.  

207. Орловский Ю.П. Молодёжь: трудовые права и обязанности 

[Текст] / Ю.П. Орловский. – М. : Юрид. лит. , 1985. – 192 с. 

208.  Орловский Ю.П. Труд молодёжи в  СССР [Текст] / Ю.П. 

Орловский. – М. : Наука, 1974. – 256 с.  

209. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

труде [Текст] : Верховный Совет СССР : Закон СССР от 15 июля 1970 

http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/660/5.pdf
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2014/07/140725_refugees_ukraine_un_sa
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2014/07/140725_refugees_ukraine_un_sa
http://www.pravo.vuzlib.net/book_z001_page_67.html.


 426 

года № 2-VIII / Ведомости Верховного Совета СССР. – 1970 г. – № 29. 

–  Ст. 265.  

210. Павлова Т.С. Реалізація свободи і закону у філософсько-правових 

поглядах Фіхте і Шеллінга: соціально-філософський аспект 

[Електронний ресурс] / Т.С. Павлова // Гуманітарний вісник ЗДІА. - 

2012. – №51. – С. 157–164. - Режим доступу:  

http://www.zgia.zp.ua/gazeta/visnyk_51_157.pdf  (дата звернення: 

22.11.2014). – Назва з екрану.       

211. Парпан Т.В. Співвідношення понять «зміна умов трудового 

договору» та «переведення на іншу роботу» [Електронний ресурс] / 

Т.В. Парпан // Порівняльно-аналітичне право : Електронне наукове 

фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет». – 2014. – № 1. – С. 118–121. Режим 

доступу: http://www.pap.in.ua/1_2014/Parpan.pdf (дата звернення: 

08.11.2014). – Назва з екрану.  

212.  Пашерстник А.Е. Право на труд [Текст] / А.Е. Пашерстник. – М. 

: АН СССР, 1951. – 231 с.        

213. Пашков А.С. [Текст] / А.С. Пашков, Б.Ф. Хрусталев. Обязанность 

трудиться по советскому праву. – М. : Юридическая литература, 1970. 

– 191 с.    

214. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових 

відносин [Текст] : монографія / П. Д. Пилипенко. – К. : Знання, 2003. – 

146 с. 

215. Пилипенко П.Д. Про право зайнятості, або нові контури 

трудового права [Текст] / П.Д. Пилипенко // Право України. – 2014. – 

№ 6. – С. 197–207.  

216. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудових правовідносин в 

умовах формування ринкової економіки України [Текст] : дис. ... д-ра 

юрид. наук: 12.00.05. – Львів, 2001. – 388 с. 

http://www.zgia.zp.ua/gazeta/visnyk_51_157.pdf
http://www.pap.in.ua/1_2014/Parpan.pdf


 427 

217.  Платон. Держава [Текст] /  Платон [пер. з давньогр. Д. Коваль]. 

— К. : Основи, 2000. — 355 с. – ISBN 966-500-022-5.  

218.  Плотин. Сочинения [Текст] / Плотин ; [Плотин в русских 

переводах]. – Санкт-Петербург: «Алетейя» при участии Греко-

латинского кабинета Ю.А. Шичалина Москва, 1995. – 672 с.  

219. Повзун С.Л. Вдосконалення правового регулювання порядку 

реалізації змін трудового договору [Електронний ресурс] / С.Л. Повзун 

// Часопис Київського університету права. – 2011.  –№ 3. – С. 181–183. 

–  Режим доступу : http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_3/181.pdf (дата 

звернення: 11.11.2014). –  Назва з екрану.  

220. Повзун С.Л. Зміст трудового договору як сукупність умов, що 

визначають взаємні права й обов’язки сторін [Електронний ресурс] / 

С.Л. Повзун // Університетські наукові записки. - 2006. - №2 (18). – С. 

165–170. – Режим доступу:   http://www.univer.km.ua/visnyk/1070.pdf 

(дата звернення: 15.08.2014). – Назва з екрану.  

221.  Попов С.В. Правовий механізм реалізації конституційного права 

на працю в сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.05 «Трудове право, право соціального 

забезпечення» / Попов Сергій Вікторович ; НАН України, Інститут 

держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2010. – 32 с.  

222.  Попов С.В. Правовий механізм реалізації конституційного права 

на працю в сучасних умовах [Текст] : дис. ... доктора юрид. наук : 

12.00.05 / Попов Сергій Вікторович. – Луганськ, 2010. – 416 с.  

223. Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних 

закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням 

[Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України :  

Постанова від 22.08.1996 № 992. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/992-96-%D0%BF (дата звернення: 

21.11.2014). – Назва з екрану.         

http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_3/181.pdf
http://www.univer.km.ua/visnyk/1070.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/992-96-%D0%BF


 428 

224. Постанова судових палат у цивільних та адміністративних 

справах Верховного Суду України у справі за № 6-33 цс 14 

[Електронний ресурс] / Верховний Суд України : Постанова від 

21.05.2014 р. – Режим доступу: http://www.krapka.org.ua/?p=2103 (дата 

звернення: 22.11.2014). – Назва з екрану.         

225.  Правова доктрина України [Текст] : в 5 т. Т. 3 Доктрина 

приватного права України / за заг. ред. Н.С. Кузнєцової.  – Х. : Право – 

760 с. – ISBN 978-966-458-548-1.  

226. Прилипко С. Право на працю в системі прав людини [Текст] / 

Право України / С. Прилипко, О. Ярошенко. -  2014. - № 6. – С. 102–

110.  

227. Прилипко С.М. Трудове право України [Текст]: підручник / С.М. 

Прилипко, О.М. Ярошенко.  – [3-тє вид., переробл. і доп.]. – Харків : 

Видавництво «ФІНН», 2010. – 752 с.       

228. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та легалізації фонду оплати праці [Електронний ресурс] : 

Верховна Рада України; Закон від 28.12.2014 № 77-VIII. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/77-19/page (дата звернення: 

03.02.2015). – Назва з екрану.      

229. Про внесення змін до Кодексу законів про працю України 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України : Закон України від 

24.12.1999 № 1356-XIV. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1356-14 (дата звернення: 

12.11.2014). – Назва з екрану.  

230. Про державну таємницю [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України : Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII. – Режим доступу:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 (дата звернення: 

24.10.2014). – Назва з екрану.  

http://www.krapka.org.ua/?p=2103


 429 

231. Про зайнятість населення [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України : Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 (дата звернення: 

03.02.2015). – Назва з екрану. 

232. Про колективні договори і угоди  [Електронний ресурс] / Верховна 

Рада України : Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12 (дата звернення: 

27.01.2015). – Назва з екрану. 

233. Про оплату праці [Електронний ресурс] / Верховна Рада України : 

Закон України  від 24.03.1995 № 108/95-ВР. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 (дата 

звернення: 25.08.2014). – Назва з екрану.    

234. Про практику розгляду судами трудових спорів [Електронний 

ресурс] / Верховний Суд України: Постанова від 06.11.1992 № 9. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92 (дата 

звернення: 20.08.2014 р.). – Назва з екрану.      

235. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України : 

Закон від 15.09.1999 № 1045-XIV.  – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1045-14 (дата звернення: 

22.11.2014). – Назва з екрану.          

236. Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої) 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України : Закон України від 14 

вересня 2006 р. № 137 – V: Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137-16 (дата звернення: 27.01.2015). 

– Назва з екрану.  

237. Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 158 

Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 

[Електронний ресурс] /  Верховна Рада України : Постанова від 

04.02.1994 № 3933-XII. – Режим доступу:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1045-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137-16
http://zakon.rada.gov.ua/go/3933-12


 430 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3933-12 (дата звернення: 

22.11.2014). – Назва з екрану.      

238. Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права / Президія Верховної Ради УРСР : Указ від 19.10.1973 № 2148. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2148-08 (дата 

звернення: 27.01.2015). – Назва з екрану.  

239. Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних 

роботах  [Електронний ресурс] : Президія Верховної Ради СРСР : Указ 

від 24.09.74 № 310-09. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0310400-74 (дата звернення: 

25.08.2014 р.). – Назва з екрану.   

240. Про умови праці тимчасових робітників і службовців 

[Електронний ресурс] : Президія Верховної Ради СРСР : Указ від 

24.09.74  № 311-09. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0311400-74 (дата звернення: 

25.08.2014). – Назва з екрану.     

241. Проект Трудового кодексу України [Електронний ресурс] / 

Верховна Рада України : Законопроект від 26.12.2014 р., 

зареєстрований 27.12.2014 р. №1658 [Ініціатор законопроекту М. М. 

Папієв]. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 (дата 

звернення: 14.02.2015). – Назва з екрану.   

242. Прокопенко В.I. Трудове право України : підручник [Текст] / В.І. 

Прокопенко. — X. : Фірма «Консум», 1998. – 480 с.  

243. Промова Президента України під час церемонії інавгурації. 

Повний текст [Електронний ресурс] / Українська правда. – 2014. – 07 

червня. -  Режим доступу: 

http://www.pravda.com.ua/articles/2014/06/7/7028330/?attempt=1 (дата 

звернення: 15.07.2014). – Назва з екрану.    

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3933-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2148-08
http://zakon.rada.gov.ua/go/v0310400-74
http://zakon.rada.gov.ua/go/v0310400-74
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0310400-74
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0311400-74
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221


 431 

244. Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых 

правоотношений [Текст] / А.И. Процевский. –  М. : Юрид. лит., 1972. – 

288 с.  

245. Процевский О.И. Проект Трудового кодекса Украины и 

европейские стандарты оплаты труда [Текст] / О.И. Процевский // 

Современные тенденции в развитии трудового права и права 

социального обеспечения : материалы междунар. науч.- практ. конф., 

Москва, 18-20 января 2006 г. / под. ред. К.Н. Гусова. – М. : ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2007. – С. 403–411.  

246. Процевський В.О. Приватноправове та публічно-правове 

регулювання соціально-трудових відносин [Текст] : монографія / В.О. 

Процевський. – Х. : ХНАДУ, 2012. – 332 с. – ISBN 978-966-303-420-1.  

247. Процевський В.О. Проблеми правового регулювання 

відсторонення від роботи [Текст] : Монографія / В.О. Процевський. – 

Х. : Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди., 2006. – 144 c. – ISBN 978-

966-7839-59-8.  

248. Процевський В.О. Трудове право України [Текст] : навч. посіб. / 

В.О. Процевський. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2006. – 264 с. – 

ISBN 966-303-112-3.  

249. Процевський О. Випробування при прийнятті на роботу [Текст] / 

О. Процевський // Юридичний вісник України. – 2009. – № 19 (723). – 

9-15 травня. – С. 7  

250. Процевський О.І. Методологічні засади трудового права [Текст] / 

О.І. Процевський. - Х. : ХНАДУ, 2014. – 260 с. – ISBN 978-966-303-

519-2.      

251.  Процевський О.І. Новий зміст права на працю – основа 

реформування законодавства про працю України [Текст] / О.І. 

Процевський // Економіка і право: зб. наук. праць Харківського 

державного університету ім. Г. С. Сковороди. –  Х. : ХДАДТУ, 1999. – 

№ 2. – С. 140–149.  



 432 

252. Процевський О.І. Новий зміст права на працю – основа 

реформування законодавства про працю України [Текст] / О.І. 

Процевський // Право України. – 1999. - № 6. – С. 101–105.  

253.  Процевський О.І. Правові можливості громадян при реалізації 

права на працю [Текст] / О.І. Процевський // Право: зб. наук. праць 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди.  – Х. : ХНАДУ,  2004. – Вип. 4. – С. 5–8.  

254. Процевський О.І. Правові наслідки домовленості сторін про 

випробування при прийнятті на роботу [Текст] / О.І. Процевський //  

Право : зб. наук. праць Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ХНАДУ, 2008. – Вип. 10. – С. 

37–46.  

255. Процевський О.І. Проект Трудового кодексу України та 

європейські стандарти оплати праці [Текст] / О.І. Процевський // Право 

: зб. наук. праць Харківського національного педагогічного 

університету ім. Г.С. Сковороди. – Х. : ХНАДУ, 2006. – Вип. 6. – С. 58–

64.  

256. Процевський О.І. Чи є майбутнє у галузі трудового права? [Текст] 

/ О.І. Процевський // Право України. – 2014. – № 12. – С. 119–130.  

257. Процевський О.І. Чи є підстави для перегляду системи права 

України? [Текст] / О.І. Процевський // Право: зб. наук. праць 

Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. 

Сковороди . – Х. : ХНАДУ, 2009. – Вип.11. – С. 5–17.  

258. Процевський О.І. Щодо майбутнього трудового права / О.І.  

Процевський // Правове регулювання відносин у сфері праці і 

соціального забезпечення : проблеми і перспективи розвитку: тези 

доповідей і наукових повідомлень учасників VI міжн. наук.- практ. 

конф., Харків, 3 - 4 жовтня 2014 р. / за заг. ред. В.В. Жернакова. – 

Харків : Право, 2014. – С. 20–35.   

259. Процевський О.І. Щодо системи трудового права України [Текст] 

/ О.І.Процевский // Актуальні проблеми розвитку законодавства про 



 433 

працю та соціальне забезпечення : тези доповідей і наукових 

повідомлень учасників міжнарод. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 

квітня 2009 р.) / за ред. В.В. Жернакова. –   Харків : Національна 

юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009. – С. 71–76.  

260. Пурей М.М. Право на працю в Україні в умовах ринкової 

економіки [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 

«Трудове право; право соціального забезпечення» / Пурей Микола 

Миколайович ;  Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2003. – 20 с.   

261. Пурей М.М. Право на працю в Україні в умовах ринкової 

економіки [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 «Трудове право; 

право соціального забезпечення» / Пурей Микола Миколайович. – 

Харків, 2002. – 173 с.  

262. Пурей М.М. Право на працю як елемент загальної правоздатності 

громадян [Текст] / М.М. Пурей // Право: зб. наук. праць Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. – Х.: 

ХНАДУ, 2002. – Вип. 2. – С. 54–60.  

263. Рахматуллина Р.Н. Индивидуально-договорное регулирование 

заключения, изменения, прекращения трудового договора [Текст] : 

монография / Р.Н. Рахматуллина. – М. : РАП. – М. : Волтерс Клувер, 

2010. – 144 с. – ISBN 978-5-93916-223-4 (РАП) ; ISBN 978-5-466-00553-

0 (обл.) (Волтерс-Клувер).  

264. Рекомендація щодо літніх працівників [Електронний ресурс] / 

Міжнародна організація праці : Рекомендація; Міжнародний документ 

від 23.06.1980 № 162 [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_089 (дата звернення: 

08.11.2014). – Назва з екрану.    

265. Рекомендація щодо непрямого примушування до праці 

[Електронний ресурс] / Міжнародна організація праці : Рекомендація; 

Міжнародний документ від 28.06.1930 № 35. – Режим доступу: 



 434 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_099 (дата звернення: 

09.11.2014). – Назва з екрану.       

266. Рекомендація щодо рівних можливостей та рівного ставлення до 

працівників чоловіків і жінок: працівники із сімейними обов'язками 

[Електронний ресурс] / Міжнародна організація праці : Рекомендація; 

Міжнародний документ від 23.06.1981 № 165. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_275 (дата звернення: 

08.11.2014). – Назва з екрану.         

267. Рим О.М. Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах 

[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Рим 

Олена Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2008. – 16 с.   

268. Рим О.М. Чинне законодавство України про обмеження 

конкуренції у трудових правовідносинах [Текст] / О.М. Рим // 

Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне 

забезпечення: тези доповідей і наукових повідомлень учасників міжн. 

наук.-практ. конф., Харків, 22 - 23 квітня 2009 р. / за ред. В.В. 

Жернакова. – Х. : Національна юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого, 2009. – С. 250–252.  

269. Римар І.А. Теоретичне дослідження трудового договору [Текст] / 

І.А. Римар // Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального 

забезпечення: проблеми і перспективи розвитку : тези доповідей і 

наукових повідомлень учасників VI міжн. наук.-практ. конф., Харків, 3 

- 4 жовтня 2014 р. / за заг. ред В. В. Жернакова. – Харків: Право, 2014. 

– С. 311–317.   

270.  Римское частное право [Текст] : учебник / под ред. проф. И.Б. 

Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М. : Юриспруденция, 1999. – 

512 с.  

271. Рішення Алчевського місцевого суду Луганської області від 

30.09.2013 р. № 33808087 [Електронний ресурс]  / Єдиний державний 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33808087


 435 

реєстр судових рішень. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33808087 (дата звернення: 

13.11.2014). – Назва з екрану.     

272. Рішення апеляційного суду Запорізької області від 18.05.2013 р. 

№ 31250878 [Електронний ресурс] /  Єдиний державний реєстр судових 

рішень. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31250878 (дата звернення: 

22.11.2014). – Назва з екрану.          

273. Рішення Деснянського районного суду міста Києва  від 

07.10.2014 р. № 40796195 [Електронний ресурс] / Єдиний державний 

реєстр судових рішень. –  Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40796195 (дата звернення: 

21.11.2014). – Назва з екрану.          

274. Рішення Івано-Франківського міського суду  Івано-

Франківської  області від 14 листопада 2014  р. № 41404792 

[Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр судових рішень. – 

Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41404792 (дата 

звернення: 21.11.2014). – Назва з екрану.          

275. Рішення Ковельського міськрайонного суду Волинської області  

від 03.03.2014 р. № 3750233 [Електронний ресурс] / Єдиний державний 

реєстр судових рішень. – Режим доступу:  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37502331 (дата звернення: 

13.11.2014). – Назва з екрану. 

276. Рішення Ковпаківського районного суду м. Суми  від 17.02.2014 

р. № 37257893 [Електронний ресурс] / Єдиний державний реєстр 

судових рішень. – Режим доступу: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37257893 (дата звернення: 

13.11.2014). – Назва з екрану.          

277.  Рудь Б.Ю. Співвідношення свободи і свободи філософування у 

філософії Бенедикта Спінози [Електронный ресурс] / Б.Ю. Рудь.  –

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33808087
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31250878
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31250878
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40796195
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41404792
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37502331
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37502331
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37257893


 436 

Режим доступу: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_77/Rud.pdf (дата 

звернення: 05.08.2013). – Назва з екрану.  

278. Русская планета: Дискуссионный клуб [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://rusplt.ru/society/tuneadstvo.html. (дата обращения: 

15.07.2013). – Загл. с экрана.  

279. Русских Т.В. О свободе сторон трудового договора. 

[Электронный ресурс] / Т.В. Русских. – Правый берег : правовой центр. 

– Режим доступа: http://www.center-

bereg.ru/n1279.html#__utmzi__1__=1 (дата обращения: 11.11.2014). – 

Загл. с экрана.  

280. Русских Т.В. Свобода сторон трудового договора при его 

заключении, изменении, расторжении и пределы ёё ограничения 

[Текст]: дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 «Трудовое право; право 

социального обеспечения» / Русских Татьяна Владимировна. Ижевск. – 

2011. – 203 с.  

281. Світ слова. Синоніми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://svitslova.com/mova/leksykologiya-frazeologiya/1716-synonimy.html. 

(дата звернення: 30.06.2014). – Назва з екрану.  

282.  Сеченов И.М. Избранные произведения [Текст] : в 2 т. Т. 1. 

Физиология и психология / И.М. Сеченов. – М. : АН СССР, 1952. – 774 

с. 

283. Ситницька О.А. Право на працю: поняття та зміст [Текст] / О.А. 

Ситницька // Кримський юридичний вісник. – 2011. – Вип.1 (11). – Ч. 1. 

– С. 257–264.  

284. Сичов Д.В. Правове регулювання індивідуальних трудових 

відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 

/ Сичов Дмитро Вікторович ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2005. – 18 c.  

285. Сільченко С.О. Трудовий договір – чи є альтернатива? [Текст] / 

С.О. Сільченко // Проблеми законності. – 2001. – №51. – С. 138–143.  

http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_77/Rud.pdf
http://www.center-bereg.ru/n1279.html#__utmzi__1__=1
http://www.center-bereg.ru/n1279.html#__utmzi__1__=1
http://svitslova.com/mova/leksykologiya-frazeologiya/1716-synonimy.html


 437 

286. Сімутіна Я.В. Анулювання трудового договору: питання теорії та 

практики [Електронний ресурс] / Я.В. Сімутіна. – Режим доступу: 

http://vuzlib.com/content/view/2431/115/ (дата звернення: 12.08.2014). – 

Назва з екрану.  

287. Скакун О.Ф. Теория государства и права [Текст] : учебник / О.Ф. 

Скакун. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.  

288. Скобелкин В.Н. Трудовое правоотношение [Текст] / В.Н. 

Скобелкин. – М. : Вердикт-1М, 1999. – 372 с.  

289. Словник іншомовних слів [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.rozum.org.ua/index.php?a=term&d=18&t=3786 (дата 

звернення: 20.07.2014) . – Назва з екрану.  

290. Словник синонімів української мови онлайн [Електронний 

ресурс] / Фразеологічний словник Ycilka. net. – Режим доступу: 

http://ycilka.net/slovnyk_syn.php (дата звернення: 14.08 2014) – Назва з 

екрану.  

291. Слома В.М. Трудовий договір як підстава виникнення трудових 

правовідносин [Електронний ресурс] // Адвокат. – 2010. – № 8. – С. 22–

26. – Режим доступу: 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8

&sqi=2&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Firbis-

nbuv.gov.ua%2Fcgi-

bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3

DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%

26Image_file_name%3DPDF%2Fadv_2010_8_3.pdf&ei=5ZLPU-

LIA6en4gTq0IG4Dg&usg=AFQjCNHSe8ODPzWIEiUryqvcQXSnQSPHH

Q&sig2=cklv0FHeN70doEDLXa-LAQ (дата звернення: 23.07.2013). – 

Назва з екрану.  

292. Сляднєва Г. Комерційна таємниця у контексті трудових відносин 

[Електронний ресурс] / Сляднєва Г. – Режим доступу: 

http://gisap.eu/ru/node/45 (дата звернення: 25.10.2014). –  Назва з екрану.  

http://vuzlib.com/content/view/2431/115/
http://www.rozum.org.ua/index.php?a=term&d=18&t=3786
http://ycilka.net/slovnyk_syn.php
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fadv_2010_8_3.pdf&ei=5ZLPU-LIA6en4gTq0IG4Dg&usg=AFQjCNHSe8ODPzWIEiUryqvcQXSnQSPHHQ&sig2=cklv0FHeN70doEDLXa-LAQ
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fadv_2010_8_3.pdf&ei=5ZLPU-LIA6en4gTq0IG4Dg&usg=AFQjCNHSe8ODPzWIEiUryqvcQXSnQSPHHQ&sig2=cklv0FHeN70doEDLXa-LAQ
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fadv_2010_8_3.pdf&ei=5ZLPU-LIA6en4gTq0IG4Dg&usg=AFQjCNHSe8ODPzWIEiUryqvcQXSnQSPHHQ&sig2=cklv0FHeN70doEDLXa-LAQ
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fadv_2010_8_3.pdf&ei=5ZLPU-LIA6en4gTq0IG4Dg&usg=AFQjCNHSe8ODPzWIEiUryqvcQXSnQSPHHQ&sig2=cklv0FHeN70doEDLXa-LAQ
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fadv_2010_8_3.pdf&ei=5ZLPU-LIA6en4gTq0IG4Dg&usg=AFQjCNHSe8ODPzWIEiUryqvcQXSnQSPHHQ&sig2=cklv0FHeN70doEDLXa-LAQ
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fadv_2010_8_3.pdf&ei=5ZLPU-LIA6en4gTq0IG4Dg&usg=AFQjCNHSe8ODPzWIEiUryqvcQXSnQSPHHQ&sig2=cklv0FHeN70doEDLXa-LAQ
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fadv_2010_8_3.pdf&ei=5ZLPU-LIA6en4gTq0IG4Dg&usg=AFQjCNHSe8ODPzWIEiUryqvcQXSnQSPHHQ&sig2=cklv0FHeN70doEDLXa-LAQ
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fadv_2010_8_3.pdf&ei=5ZLPU-LIA6en4gTq0IG4Dg&usg=AFQjCNHSe8ODPzWIEiUryqvcQXSnQSPHHQ&sig2=cklv0FHeN70doEDLXa-LAQ
http://gisap.eu/ru/node/45


 438 

293.  Смирнов О.В. Природа и сущность права на труд в СССР [Текст] 

/ О.В. Смирнов. – М. : Юрид. лит., 1964. – 210 с. 

294. Советское гражданское право [Текст] : курс лекций / [под ред. 

О.С. Иоффе]. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1958. – 512 с. 

295. Советское трудовое право [Текст] / под общей ред. А.И. 

Процевского. – Киев : Вища школа, 1981. – 360 с.  

296.  Советское трудовое право [Текст] : учебник / [под ред. А.С. 

Пашкова]. – М.: Юридическая литература, 1976. – 576 с.  

297. Соколов В.В. Философский синтез Готфрида Лейбница [Текст] / 

В.В. Соколов / Лейбниц Г.- В. Сочинения: в 4 т. Т. I / [ред. и сост., авт. 

вступит, статьи и примеч. В.В. Соколов; пер. Я.М. Боровского и др.].  - 

М. : Мысль, 1982. – C. 3–77.  

298. Список ратификаций конвенции № 29 Международной 

организации труда «Относительно принудительного или обязательного 

труда» [Електронний ресурс] / Міжнародна організація праці ; 

Міжнародний документ від 31.12.2002. Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_346 (дата звернення: 

12.11.2014). – Назва з екрану.     

299. Список ратифікацій Конвенції № 111 Міжнародної організації 

праці Про дискримінацію в галузі праці та занять [Електронний ресурс] 

: Міжнародна організація праці; Статус, Список, Міжнародний 

документ від 31.12.2002 . – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_295 (дата звернення: 

08.11.2014). – Назва з екрану.          

300. Список ратифікацій Конвенції № 156 Міжнародної організації 

праці Про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і 

жінок: трудящі із сімейними обов'язками [Електронний ресурс] . – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_426 (дата 

звернення: 08.11.2014). – Назва з екрану.       

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_295
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_426


 439 

301. Ставцева А.И. Правовые вопросы перераспределения трудовых 

ресурсов [Текст] / А.И. Ставцева. – М. : Юридическая литература, 1974. 

– 160 с.     

302. Сталин про винтики. Правда 27 июня 1945 года (по газетному 

отчёту) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://oper.ru/news/read.php?t=1051602050  (дата обращения: 

28.07.2014). – Загл. с экрана.  

303. Старчук О.В. Принципи трудового права України [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 

12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Старчук 

Оксана Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. – К. , 2012. – 16 с.  

304.  Статут Організації Об’єднаних  Націй [Електронний ресурс] / 

ООН :   Міжнародний документ від 26.06.1945 р. – Режим  доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_010 (дата звернення: 

30.01.2015). – Назва з екрану.  

305.  Столяров А.А. Свобода воли как проблема европейского 

морального сознания (очерки истории: от Гомера до Лютера) [Текст] / 

А.А. Столяров. – М. : ГЛК, 1999. – 208 с.  

306. Суботіна І.В. Особливості професійно-галузевої зайнятості 

молоді в УРСР у 1959-1989 рр. [Електронний ресурс] / І.В. Субботіна. - 

Режим доступу: 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1

7&ved=0CFMQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Firbis-

nbuv.gov.ua%2Fcgi-

bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3

DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26Z21ID%3D%26IMAGE_FILE_DOW

NLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FLtkp_2012_71_24.pdf&

ei=WYy6U7j3E8riywPt2YLYCQ&usg=AFQjCNFGZ3IA4-

http://oper.ru/news/read.php?t=1051602050
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_010
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CFMQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26Z21ID%3D%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FLtkp_2012_71_24.pdf&ei=WYy6U7j3E8riywPt2YLYCQ&usg=AFQjCNFGZ3IA4-K4V0jZQt8LO97GPWWF4w&sig2=u02XYcXrjush0L4CDL4GWg
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CFMQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26Z21ID%3D%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FLtkp_2012_71_24.pdf&ei=WYy6U7j3E8riywPt2YLYCQ&usg=AFQjCNFGZ3IA4-K4V0jZQt8LO97GPWWF4w&sig2=u02XYcXrjush0L4CDL4GWg
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CFMQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26Z21ID%3D%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FLtkp_2012_71_24.pdf&ei=WYy6U7j3E8riywPt2YLYCQ&usg=AFQjCNFGZ3IA4-K4V0jZQt8LO97GPWWF4w&sig2=u02XYcXrjush0L4CDL4GWg
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CFMQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26Z21ID%3D%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FLtkp_2012_71_24.pdf&ei=WYy6U7j3E8riywPt2YLYCQ&usg=AFQjCNFGZ3IA4-K4V0jZQt8LO97GPWWF4w&sig2=u02XYcXrjush0L4CDL4GWg
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CFMQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26Z21ID%3D%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FLtkp_2012_71_24.pdf&ei=WYy6U7j3E8riywPt2YLYCQ&usg=AFQjCNFGZ3IA4-K4V0jZQt8LO97GPWWF4w&sig2=u02XYcXrjush0L4CDL4GWg
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CFMQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26Z21ID%3D%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FLtkp_2012_71_24.pdf&ei=WYy6U7j3E8riywPt2YLYCQ&usg=AFQjCNFGZ3IA4-K4V0jZQt8LO97GPWWF4w&sig2=u02XYcXrjush0L4CDL4GWg
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CFMQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26Z21ID%3D%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FLtkp_2012_71_24.pdf&ei=WYy6U7j3E8riywPt2YLYCQ&usg=AFQjCNFGZ3IA4-K4V0jZQt8LO97GPWWF4w&sig2=u02XYcXrjush0L4CDL4GWg


 440 

K4V0jZQt8LO97GPWWF4w&sig2=u02XYcXrjush0L4CDL4GWg. (дата 

звернення: 15.07.2013). – Назва з екрану. 

307. Сусло С. Материальная ответственность за разглашение 

работником коммерческой тайны [Електронний ресурс] / С. Сусло .  – 

Юридическая фирма Arbitis. – Режим доступу: 

http://www.arbitis.com/Suslo-S-Material-naya-otvetstvennost-za-

razglashenie-rabotnikom-kommerc (дата звернення: 26.10.2014). – Назва з 

екрану.     

308. Сучасний тлумачний словник української мови [Текст] ; [65 000 

слів / за заг. ред. В.В. Дубічинського]. – Х. : ВД «ШКОЛА», 2006. – 

1008 с.   

309. Таль Л.С. Очерки промышленного рабочего права [Текст] / Л.С. 

Таль. – [изд. 2-е, значит. доп.]. – М. : Московское научное 

издательство, 1918. – 225 с.  

310. Таль Л.С.. Трудовой договор. Цивилистическое исследование 

[Текст] / Л.С. Таль ; [науч. ред. В.С. Ем]. - М. : Статут, 2006. – 539 c. 

(Классика российской цивилистики). – ISBN 5-8354-0306-2.  

311. Таль Л.С. Пути и цѣли реформы законодательства о наймѣ труда 

[Текст] / Л.С. Таль. - М. : Типо-литография т-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко, 

1912. – 29 с.   

312. Тарнавський І. Бог, світ і людина як елементи онтологічно–

смислової структури буття у вченні Блаженного Августина 

[Електронный ресурс] / І. Тарнавський. – Режим доступу: 

http://orthodoxia.net.ua/uk/i-tarnavskyi-ontology-st-augustine (дата 

звернення: 05.08.2013). – Назва з екрану.  

313. Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при 

розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін 

в організації виробництва і праці [Текст] / Ю.М. Бурнягіна, М.О. 

Кабаченко, О.Є. Луценко, Н.І. Поклонська, С.М. Прилипко, В.О. 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CFMQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26Z21ID%3D%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FLtkp_2012_71_24.pdf&ei=WYy6U7j3E8riywPt2YLYCQ&usg=AFQjCNFGZ3IA4-K4V0jZQt8LO97GPWWF4w&sig2=u02XYcXrjush0L4CDL4GWg
http://orthodoxia.net.ua/uk/i-tarnavskyi-ontology-st-augustine


 441 

Радіонова-Водяницька, А.М. Юшко, О.М. Ярошенко; за наук. ред. О.М. 

Ярошенка. – Х. : Юрайт, 2014. – 288 с.     

314. Теория государства и права [Текст] : учебник / под ред. С.С. 

Алексеева. – М.: Юрид. лит., 1985. –  480 с. 

315. Теория государства и права [Текст] : учебник ; [2-е изд.] / под 

ред. А.М. Васильева. – М. : Юрид. лит., 1983. – 416 с. 

316. Тишкович К.С. Единство воли и волеизъявления как 

необходимый элемент трудового договора [Электронный ресурс] // 

Современные научные исследования и инновации. – 2011. – № 3. – 

Режим доступа: URL: http://web.snauka.ru/issues/2011/07/1441 (дата 

обращения: 05.08.2014). – Загл. с экрана.  

317.  Тіт Лукрецій Кар. Про природу речей [Текст] / Тіт Лукрецій Кар 

; [пер. А. Содомори]. — Київ : Дніпро, 1988. — 191 с.  

318. Тодика Ю.М. Конституційне право України [Електронний 

ресурс] / Ю.М. Тодика. - Режим доступу: http://uristinfo.net/2010-12-18-

14-34-28/9-2010-12-18-14-33-20/151-roz5.html (дата звернення: 

25.10.2013). – Назва з екрану.  

319. Тодыка Ю.Н. Конституция Украины – основа стабильности 

конституционного строя и реформирования общества [Текст] / Ю.Н. 

Тодыка, Е.В. Супрунюк ; [отв. ред. М.В. Цвик]. – Симферополь : 

Таврия, 1997. – 312 с.  

320.  Толкунова В.Н. Право женщин на труд в СССР [Текст] / В.Н. 

Толкунова. – М. : Юрид. лит., 1980. – 208 с.  

321. Томашевский К.Л. Изменение трудового договора и условий 

труда: сравнительный анализ законодательства России, Беларуси, 

других стран СНГ и Западной Европы [Текст] / К.Л. Томашевский . –  

М. : Изд-во деловой и учеб. лит-ры, 2005. – 208 с.  

322. Томашевский К.Л. Очерки трудового права. История, философия, 

проблемы систем и источников [Текст]  / К.Л. Томашевский. – Минск : 

Изд. центр БГУ. 2009. – 335 с. – ISBN 978-985-476-695-9.  

http://uristinfo.net/2010-12-18-14-34-28/9-2010-12-18-14-33-20/151-roz5.html
http://uristinfo.net/2010-12-18-14-34-28/9-2010-12-18-14-33-20/151-roz5.html


 442 

323. Трудове право України : академ. курс [Текст] : підруч. / [А.Ю. 

Бабаскін, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана, І.В. Зуб, Д.О. Карпенко] ; за 

заг. ред. Н.М. Хуторян.; [Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН 

України]. – К. : А.С.К., 2004. – 607 c. – (Економіка. Фінанси. Право).  

324. Трудове право України [Текст]: навч. посіб. / М.Д. Бойко . – 2- е 

вид. , допов. і переробл. – К. : Атіка, 2008. – 316 с.  

325. Трудове право України: академічний курс [Текст]  : підруч. для 

студ. юрид.  спец. вищ. навч. закл. – [2-е вид., перероб. і доп.] / [П.Д. 

Пилипенко, В.Я. Бурак, 3.Я. Козак та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка. - К.: 

Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.  

326. Трудовое право России [Текст] : учебник / отв. ред. : Ю.П. 

Орловський, А.Ф. Нуртдинова. – М.: Юридическая фирма 

«КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2008. – 608 с.  

327. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

Государственная Дума Российской Федерации: Кодекс, Федеральный 

Закон от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_1.html (дата обращения: 

28.07.2014). – Загл. с экрана.  

328.  Туманов А.А. Проблематика правовой свободы в творчестве И. 

Канта [Электронный ресурс] / А.А. Туманов. – Режим доступа: 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5

&ved=0CDMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fe-

koncept.ru%2F2014%2F54891.htm%3Fdownload&ei=RCveVLbsK9fzasvI

gsgH&usg=AFQjCNFlbilg_0PuzG8Wj9_VWv36x3mDVw&sig2=5pXd2R

QSuMOYP9DssIZSyg&bvm=bv.85970519,d.bGQ (дата обращения: 

04.02.2015). 

329.  Туманов А.А. Cвобода воли и моральный закон в критической 

философии Канта [Электронный ресурс] / А.А. Туманов // Вестник 

МГТУ. – 2008. – Т.11. – №4. – С.695–704. – Режим доступа: 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fe-koncept.ru%2F2014%2F54891.htm%3Fdownload&ei=RCveVLbsK9fzasvIgsgH&usg=AFQjCNFlbilg_0PuzG8Wj9_VWv36x3mDVw&sig2=5pXd2RQSuMOYP9DssIZSyg&bvm=bv.85970519,d.bGQ
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fe-koncept.ru%2F2014%2F54891.htm%3Fdownload&ei=RCveVLbsK9fzasvIgsgH&usg=AFQjCNFlbilg_0PuzG8Wj9_VWv36x3mDVw&sig2=5pXd2RQSuMOYP9DssIZSyg&bvm=bv.85970519,d.bGQ
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fe-koncept.ru%2F2014%2F54891.htm%3Fdownload&ei=RCveVLbsK9fzasvIgsgH&usg=AFQjCNFlbilg_0PuzG8Wj9_VWv36x3mDVw&sig2=5pXd2RQSuMOYP9DssIZSyg&bvm=bv.85970519,d.bGQ
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fe-koncept.ru%2F2014%2F54891.htm%3Fdownload&ei=RCveVLbsK9fzasvIgsgH&usg=AFQjCNFlbilg_0PuzG8Wj9_VWv36x3mDVw&sig2=5pXd2RQSuMOYP9DssIZSyg&bvm=bv.85970519,d.bGQ
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fe-koncept.ru%2F2014%2F54891.htm%3Fdownload&ei=RCveVLbsK9fzasvIgsgH&usg=AFQjCNFlbilg_0PuzG8Wj9_VWv36x3mDVw&sig2=5pXd2RQSuMOYP9DssIZSyg&bvm=bv.85970519,d.bGQ


 443 

http://vestnik.mstu.edu.ru/v11_4_n33/articles/19_tuman.pdf (дата 

обращения: 04.06.2013). – Загл. с экрана.  

330. У справі за конституційним поданням 47 народних депутатів 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень статті 23 Закону України «Про державну службу», статті 18 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

статті 42 Закону України «Про дипломатичну службу» (справа про 

граничний вік перебування на державній службі та на службі в органах 

місцевого самоврядування) [Текст] /  Конституційний Суд України : 

Рішення №8 – рп/2007 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 80. -  

Ст. 2979. 

331. Феленко С.О. Щодо визначення умов трудового договору в 

законодавстві України [Текст] / С. О. Феленко // Право: зб. наук. праць 

Харківського національного педагогічного університету ім. 

Г.С.Сковороди. – Х. : ХНАДУ, 2011. – Вип. 7. – С. 70–75.  

332.  Философия [Текст]: учебник [для высшей школы] / [под общей 

ред. В.Г. Кременя, Н.И. Горлача]. – [изд. 4-е, перераб. и доп.]. - Х. : 

«Прапор», 2004. – 640 с.  

333. Философия : энциклопедический словарь [Электронный ресурс]  / 

Словари и энциклопедии на Академике. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/358 (дата обращения: 

03.02.2015). – Загл. с экрана.         

334.  Философская энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:   http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/961/. 

(датаобращения: 30.09.2013). – Загл. с экрана.  

335. Фихте И.Г. Сочинения [Текст] : в 2 т. / И.Г. Фихте ; [сост.и 

примечания В. Волжского]. − СПб.: Наука, 1993 – . – Т. 2 : Несколько 

лекций о назначении ученого. – 1993. – 320 с.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/358
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/961/


 444 

336.  Хамитов Н.В. Философия человека: от метафизики к 

метаантропологии [Текст] / Н.В. Хамитов. – К. : Ника-Центр. Москва: 

Институт общегуманитарных исследований, 2002. – 336 с.  

337.  Харламов А.Н. Особенности формирования категорий свобода 

воли, вина и ответственность в эпоху античности [Текст] / А.Н. 

Харламов // Вестник Воронежского государственного университета: 

серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2007. – № 2. -  Ч. 

2. – С. 98–102.  

338.  Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України: Кодекс України ; Закон України № 435-IV від 16.01.2003 р. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата 

звернення: 01.07.2013). – Назва з екрану.     

339. Цивільний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] /  

Верховна Рада України ; Кодекс України ; Закон від 18.03.2004 № 

1618-IV. –  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 

(дата звернення 13.11.2014). – Назва з екрану.        

340.  Цицерон. Диалоги : О государстве. О законах [Текст] / [пер. 

В.О. Горенштейна, прим. И.Н. Веселовского и В.О. Горенштейна, ст. 

С. Л. Утченко; отв. ред. С. Л. Утченко]. — М. : Наука, 1966. — 224 с. –  

(Серия «Литературные памятники»).  

341. Черкасов О.В. Щодо відповідальності працівників за 

розголошення комерційної таємниці [Електронний ресурс] / О.В. 

Черкасов. – Режим доступу: 

http://dspace.nulau.edu.ua:8088/bitstream/123456789/3746/1/CHerkasov_1

14_118.pdf (дата звернення 25.10.2014). – Назва з екрану.      

342. Черноус С. Випробування при прийнятті на роботу: теоретичні та 

практичні проблеми [Електронний ресурс] / С. Черноус. - Библиофонд: 

єлектронная библиотека студента. - Режим доступу:  

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=649450#1 (дата звернення: 24.10.2014). 

– Назва з екрану.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
http://dspace.nulau.edu.ua:8088/bitstream/123456789/3746/1/CHerkasov_114_118.pdf
http://dspace.nulau.edu.ua:8088/bitstream/123456789/3746/1/CHerkasov_114_118.pdf
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=649450#1


 445 

343. Чечот Д.М. Субъективное право и формы его защиты [Текст] / 

Д.М. Чечот. – Л.:  Изд-во ЛГУ, 1968. – 72 с.  

344. Шаповал В. Конституційна категорія соціальної держави [Текст] / 

В. Шаповал // Право України. – 2004. – №5. – С. 14–19.  

345. Шахов В.Д. Соотношение понятий «трудовой договор» и 

«трудовое правоотношение» / В.Д. Шахов // Советское государство и 

право. – 1980. – № 6. – С. 133–136.  

346.  Шебанова А.И. Правовое регулирование труда молодёжи [Текст] 

/ А. И. Шебанова.. – М. : Юрид. лит, 1981. – 220с. 

347. Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения [Текст] : [в 2 т] /  Ф.В.Й. Шеллинг / 

пер. с нем. сост., ред., авт. вступ. ст. А. В. Гулыга. − М. : Мысль, 1987 – 

. – Т.1 : Система трансцендентальной философии. – 1987. – 580 с. – 

ISBN 5-244-00357-7.  

348. Шершень Ю.С. Значення правового регулювання підстав 

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця [Електронний 

ресурс] / Ю.С. Шершень // Форум права. – 2011. – №3. –  С. 877–881. – 

Режим доступу: 

http://lib.univd.edu.ua/?action=publications&pub_id=311453&mid=23&yea

r=2011 (дата звернення: 22.11.2014). – Назва з екрану.   

349. Шопенгауэр А. Собрание сочинений [Электронный ресурс] : в 5 

т. Т.1. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр [пер. Ю.И. 

Айхенвальда под редакцией Ю.Н. Попова]. -  М. : «Московский клуб»,  

– 1992. – 395 с. – Режим доступа:      

http://az.lib.ru/s/shopengauer_a/text_0040.shtml (дата обращения: 

01.06.2013). – Загл. с экрана.    

350.  Шопенгауэр Артур. О воле в природе [Электронный ресурс] / А. 

Шопенгауэр [пер. с нем. М.И. Левиной]. – Режим доступа: 

http://samlib.ru/k/koncheew/sh_o_vole.shtml (дата обращения: 

04.06.2013). – Загл. с экрана.  

http://az.lib.ru/s/shopengauer_a/text_0040.shtml
http://samlib.ru/k/koncheew/sh_o_vole.shtml


 446 

351. Шульженко І.В. Правове регулювання праці жінок – працівників 

органів внутрішніх справ України [Текст] : дис. … наук. ступеня канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального 

забезпечення» /  Шульженко Ігор Владиславович. – Х., 2009. – 198 c.  

352.  Щербіна В.І. Функції трудового права [Текст] : монографія / В.І. 

Щербина. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2007. 

– 425 с.  

353. Эмрих Р.А. Свобода договора как принцип философии права 

[Текст] : дис. ... канд. филос. наук: 09.00.10 «Философия политики и 

права»  / Эмрих Роман Анатольевич. – Саратов, 2000. – 180 c.  

354. Юридична енциклопедія [Текст] : в 6 т. / [редкол.: Ю.С. 

Шемшученко та ін.]. – К.: «Українська енциклопедія», 1998 – . – Т. 1:  

«А - Г» – 672 с. – ISBN 966-7492-01-Х.   

355. Юридична енциклопедія [Текст]: В 6 т. / [редкол.: Ю.С. 

Шемшученко та ін.] – К.: «Українська енциклопедія», 2003 – . – Т. 5 : 

«П - С». – 736 с. – ISBN 966-7492-05-2.   

356. Юшко А.М. Міжнародні соціальні стандарти [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. : електронне вид. / А.М. Юшко, Н.М. Швець ; за 

заг. ред. В.В. Жернакова. - Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. 

Ярослава Мудрого», 2013. – 121 с. – Режим доступу: 

http://www.uk.xlibx.com/4istoriya/140108-1-elektronne-vidannya-

mizhnarodni-socialni-standarti-navchalniy-posibnik-harkiv-2013-

ministerstvo-osviti-nauki.php (дата звернення: 27.01.2015). – Назва з 

екрану.  

357. Юшко А.М. Переведення на іншу роботу [Текст] : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове 

право; право соціального забезпечення /  Юшко Алла Миронівна ; Нац. 

юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого . – Харків. – 2002 . – 20 с.  

358. Якубова А. Особливості укладання трудового договору як 

добровільної угоди про реалізацію права молоді на працю 

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2013/Pr_0022.pdf
http://www.uk.xlibx.com/4istoriya/140108-1-elektronne-vidannya-mizhnarodni-socialni-standarti-navchalniy-posibnik-harkiv-2013-ministerstvo-osviti-nauki.php
http://www.uk.xlibx.com/4istoriya/140108-1-elektronne-vidannya-mizhnarodni-socialni-standarti-navchalniy-posibnik-harkiv-2013-ministerstvo-osviti-nauki.php
http://www.uk.xlibx.com/4istoriya/140108-1-elektronne-vidannya-mizhnarodni-socialni-standarti-navchalniy-posibnik-harkiv-2013-ministerstvo-osviti-nauki.php
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/29606/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/8295/source:default
http://94.158.144.72/opac/index.php?url=/auteurs/view/8295/source:default


 447 

[Електронний ресурс] // Публічне право. – 2012. – №3 (7). – С. 423-431. 

- Режим доступу:  

http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2012/7/Yakybova.pdf (дата звернення: 

23.07.2013). – Назва з екрану.  

359.  Якубова А.С. Удосконалення правового регулювання реалізації 

права молоді на працю в Україні [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.05 / Якубова Анастасія Сергіївна. – Луганськ, 2013. – 195 с.  

360. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел 

трудового права України [Текст] : монографія / О.М. Ярошенко. – Х. : 

Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 456 с. – ISBN 966-8184-52-1.  

 

http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2012/7/Yakybova.pdf

