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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 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 
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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.   

Теоретичну основу дисертаційного дослідження становлять наукові праці 

відомих вчених у сфері філософії та теорії права, трудового права 

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, 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 
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удосконалення юридичних гарантій реалізації трудових та соціальних прав в 

умовах ринкової економіки на 2006–2010 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; 

– 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; 
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– 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 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, які надали можливість оцінити стан досліджуваних питань і відтворити 

цілісну картину опрацювання проблем свободи волі сторін трудового договору 

при його укладанні, зміні та припиненні, а отже, і визначити коло питань, які 

залишилися поза увагою вчених. 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. 
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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. 

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 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); 
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– 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; 

– 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 
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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; 

– 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:  

– 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; 
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– 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 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; 
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– 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;  

– 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 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. 
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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; 

– 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 
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Трудовому кодексі України (довідка про впровадження результатів 

дисертації Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України №16/6-119-1 від 19.10.2015 р.); 

– у практичній діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, а також під час розгляду трудових спорів;  

– 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.). 

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, 
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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 

«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) статей у наукових фахових виданнях 

України; 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження, вказується зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Визначаються мета, задачі, об’єкт, предмет, методи дослідження, 

наукова новизна одержаних результатів, їх практичне значення, апробація 

дисертаційної роботи, структура дисертації та загальна кількість публікацій. 
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Розділ 1. «Теоретичні засади свободи волі сторін трудового договору 

при реалізації права на працю» складається з трьох підрозділів, в яких 

розкривається теоретично-правове підґрунтя свободи волі сторін трудового 

договору при реалізації права на працю, досліджується природа волі та її 

свободи, визначається природа права на працю, встановлюється структурно-

логічне співвідношення понять воля – свобода волі – право на працю. 

У підрозділі 1.1. «Воля як філософсько-правова категорія» досліджується 

становлення та розвиток розуміння поняття «воля», робиться спроба визначити 

її природу. Акцент робиться на поглядах тих вчених, які першими звернулися 

до проблем волі людини, відокремили волю у самостійну категорію чи 

зумовили переворот у системі філософських поглядів на проблеми волі, 

розробивши ґрунтовні теоретичні основи у визначеній сфері.  

Підкреслюється, що поняття «воля» є предметом безпосередньої чи 

опосередкованої уваги різноманітних наук: філософії, психології, педагогіки, 

права, релігієзнавства, соціології, та інших. Однак, дотепер ні в одній науковій 

галузі не міститься єдиного визначення поняття волі, що зумовлює 

феноменальність цього поняття і обґрунтовує науковий підхід у визначенні волі 

як феномену. 

Здобувач підкреслює, що у науці трудового права постановка питання 

волі як філософсько-правової категорії стосовно трудового договору та 

правових можливостей його сторін робиться вперше. Відзначається, що 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, у праві нема 

такого питання, яке б, так чи інакше, не торкалося проблем волі людини. 

Категорія волі є відправною точкою, ключовим моментом спроможності 

розуміння будь-якого питання у праві. У контексті даного дослідження воля 

представляє інтерес 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. 

У підрозділі 1.2. «Свобода волі як філософсько-правова категорія: 

нормативно-аксіологічний аспект» досліджується становлення та розвиток 

розуміння свободи волі у філософсько-правовій думці, аналізується семантичне 

значення словосполучення «свобода волі». Здобувачем підкреслюється, що у 

цьому словосполученні слово «свобода» виступає як філософський термін на 

означення можливості вияву суб’єктом своєї волі в умовах усвідомлення 

законів розвитку природи і суспільства.  

Дисертант обґрунтовує аксіологічне значення свободи волі людини, як у 

загальному сенсі так і окремо для права, маючи на увазі, що здатність людини 

до самовизначення, до вибору форми прояву своїх дій в межах загально 

визначених правил поведінки у суспільстві, безперечно, закаляє вольові якості 

людини, підвищує її громадську активність та виховує громадянську позицію і, 
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отже, формує її правосвідомість та розвиває її у суспільно-ціннісному напрямі. 

Тому в дисертації воля розглядається як рушійна сила прагнення, бажання 

людини; а під свободою волі розуміється можливість прояву волі як можливість 

втілення, реалізації бажання людини. Відповідно, у правовій реальності свобода 

волі означає правові можливості того чи іншого суб’єкта щодо реалізації 

певних прав.  

Підкреслюється, що право вирішує проблеми існування та реалізації 

свободи волі у цивілізованому суспільстві. Воно робить свободу волі реальною, 

діючою і захищеною від посягань інших осіб. Доводиться, що 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 виявилася зовні виключно цим суб’єктом, без чийогось впливу. 

Позитивне право створює сприятливий ґрунт, що формує простір, на якому 

істинно може виявитися свобода волі. 

У підрозділі 1.3. «Свобода волі як ключовий елемент визначення права на 

працю» досліджується визначення права на працю за міжнародними та 

європейськими стандартами, а також аналізується його природа за Конституцією 

УРСР 1978 р. та Конституцією України 1996 р. 

Обґрунтовується думка, що норми Конституції України дозволяють 

констатувати вибір українського народу, як такий, що означає, що сучасність та 

майбутнє України існують та творяться у просторі держави соціальної, що 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 трудове право повинно керуватися інтересами особистості, 

існувати в ім’я неї та створювати простір для вільного і ефективного прояву її 

здібностей.  

Відзначається, що 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. Вирішальну роль у 

цьому процесі відіграють міжнародні та конституційні норми, закладаючи 

фундамент для втілення у дійсність юридично оформлених правил поведінки. 

При чому це стосується існування і функціонування держави у всіх можливих 

напрямах, відштовхуючись від ключового постулату про людину як найвищу 

соціальну цінність. 

Підкреслюється, що сутністю людини є праця. Саме праця віддзеркалює 

власну природу людини. Ця об’єктивна взаємообумовленість людини і праці, як 

важливішої якості людини, визначає природу і сутність самого права на працю. 

Особливо це простежується у міжнародному трудовому праві, яке при 

формуванні світових та європейських стандартів права на працю врахувало не 
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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 протиставляючи одне одному, а 

делікатно впорядковуючи природне право позитивними, створеними людиною, 

юридичними засобами. 

Наголошується, що 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, які 

надаються державою. 

Розділ 2. «Теоретичні та практичні проблеми свободи волі сторін 

трудового договору при його укладенні» складається з чотирьох підрозділів, 

в яких розглядається вчення про трудовий договір, досліджується трудовий 

договір як правова форма об’єднання волі його сторін, зміст трудового 

договору та його трансформація у зміст трудових правовідносин, правові 

можливості сторін трудового договору при визначенні його змісту. 

У підрозділі 2.1. «Трудовий договір як правова форма об’єднання волі його 

сторін» здобувач, розглядаючи теоретичні положення вчення про трудовий 

договір і його аспекти, визначає, що ключовим моментом у розумінні трудового 

договору слід визнати його природу як угоди сторін. Саме від цього моменту 

можна вести реальне дослідження 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 працівника і роботодавця щодо виконання роботи 

та щодо отримання винагороди. Трудовий договір як правова форма об’єднання 

волі його сторін є логічною крапкою їх вольового процесу. У цьому процесі, 

реалізуючи право на працю шляхом укладення трудового договору, працівник 

проявляє свою свободу волі в угоді з роботодавцем. І тому трудовий договір 

слід розглядати як результат, на який була скерована воля людини. Це кінцева 

мета вольового процесу реалізації права на працю.  

Дисертант поділяє думку 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 
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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. Також відмічається 

неприйнятність застосування терміну «трудовий правочин», адже правочин 

здійснюється на засадах автономії, тобто суб’єкт сам визначає цілі, для 

досягнення яких він буде реалізовувати свою правоздатність, права та 

обов’язки, які для нього встановлюються, як він буде їх здійснювати, а також 

чи буде він їх здійснювати, чи ні. Усе це у значному ступеню можна віднести 

до укладання трудового договору, але не до його зміни чи припинення, тому що 

ступінь свободи сторін трудових правовідносин суттєво обмежена трудовим 

законодавством. 

У підрозділі 2.2. «Теоретичні та практичні проблеми визначення змісту 

трудового договору та його трансформації у зміст трудових правовідносин» 

здобувач розглядає сутність понять «умови праці» та «умови трудового 

договору», обґрунтовуючи різницю між ними. Доводиться, що умови трудового 

договору складають переважну частину змісту правовідносин, а умови праці 

характеризують обставини, в яких ці правовідносини протікають. 

Відмічається, що одна з особливостей трудового права проявляється у 

переплетінні його витоків і полягає у тому, що норми публічної і приватної 

сфери не тільки не конфліктують між собою, а й гармонійно поєднуються в 

єдину галузь права, підтверджуючи природність (нештучність) її існування. 

Слід підкреслити, що саме ця особливість галузі трудового права відбивається 

на специфіці трудового договору та окреслює межі можливостей його сторін 

щодо встановлення його умов, визначаючи простір для реалізації їх волі. 

Доводиться, що 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. Таким 

чином, на підставі взаємної угоди, в якій знаходять простір для існування волі 

сторін, виникають їх взаємні права і обов’язки.  

Здобувач акцентує увагу на тому, що зміст трудових правовідносин та 

зміст трудового договору не є тотожними поняттями. Їх співвідношення між 

собою можна розглядати як філософські категорії загального та особливого. 

Адже зміст трудових правовідносин є ширшим по відношенню до змісту 

трудового договору. У змісті трудових правовідносин працівник і роботодавець 

розвивають зміст трудового договору. У цьому розвитку змісту трудового 

договору в зміст трудових правовідносин зміст двосторонньої угоди 

збагачується умовами стабільності та інноваційної динамічності, які одночасно 

є ознаками трудових правовідносин і які  разом виступають тією динамічною 

складовою, що закладається трудовим законодавством у якості правових 

можливостей сторін трудових правовідносин щодо їх прав та обов’язків. Ця 



17 

динамічна складова полягає у адекватних відповідних діях сторін трудового 

договору на розвиток науки та техніки. 

Здобувач поділяє класичну точку зору, що 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) (М.Г. Александров,  

Н.Б. Болотіна, Д.О. Карпенко, А.М. Лушников, М.В. Лушникова, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, В.О. Процевський, О.І. Процевський,  

О.М. Ярошенко та ін.). У роботі підкреслюється, 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 залежать від їх волі, 

яка виявляється відповідно до чинного законодавства при укладанні 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. 

У підрозділі 2.3.«Правові можливості сторін трудового договору при 

визначенні його обов’язкових умов» відзначається, що існуюче на даний час у 

науці трудового права визначення обов’язкових (необхідних) умов трудового 

договору надається через порядок, процедуру укладення цієї угоди, що навряд 

чи відповідає вимогам логіки щодо формулювання поняття. На переконання 

здобувача визначення обов’язкових умов трудового договору має відбуватися 

через їх функцію, зміст якої ґрунтується на соціальному призначенні трудового 

права.  

Здобувачем обґрунтовується думка, що функція обов’язкових умов 

трудового договору полягає в тому, що вони дозволяють ідентифікувати 

договір саме 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 обов’язкові умови як своєрідний маяк, який дозволяє 

державі проявити підвищену увагу до договору, в якому ці умови мають 

віднайти своє відображення, а сторонам договору - дає світло для врегулювання 

через угоду важливих, для більшості суб’єктів, питань.  

У дисертаційному дослідженні відмічається необхідність легального 

поділу та визначення у майбутньому Трудовому кодексі України змісту 

трудового договору на обов’язкові та додаткові умови. Акцентується увага на 

призначенні такого легального поділу умов трудового договору: охороняти та 

захищати працівника та роботодавця від можливих негативних наслідків. 

Здобувачем обґрунтовується думка, що логічним продовженням у механізмі 

охорони прав сторін трудового договору, елементом якого виступає зазначений 
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поділ умов трудового договору на обов’язкові та додаткові, є так звана правова 

конструкція «зцілення трудового договору». 

 Розглядаючи існуючий у сучасному трудовому праві поділ умов 

трудового договору на обов’язкові та додаткові, здобувач обґрунтовує думку, 

що 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, здобувачем пропонується розподіл обов’язкових умов 

трудового договору 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). 

Аргументується, що 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 майбутніх сторін трудового договору, отже окреслює правовий 

простір свободи волі цих сторін та визначає вектор їх потенційних 

домовленостей. 

У підрозділі 2.4 «Правові можливості сторін трудового договору при 

визначенні його додаткових умов» розглядаються точки зору щодо визначення 

додаткових умов трудового договору. Здобувачем підтримано точку зору  

А.М. Лушникова, М.В. Лушникової, П.Д. Пилипенка та ін., що додаткові умови 

трудового договору – це будь-які умови, які сторони бажають внести до його 

змісту і які не погіршують положення працівника порівняно з чинним 

законодавством (і це дозволяє стверджувати про достатньо широкий простір 

можливостей потенційних сторін трудового договору). Призначення додаткових 

умов трудового договору полягає в тому, що, у переважній більшості, вони 

втілюють волю конкретного суб’єкта, а тому мають індивідуальний 

екзистенціальний характер. Але і ці додаткові умови трудового договору 

потребують обопільної згоди його сторін. 

Акцентується увага на механізмі виникнення можливого трудового 

договору із додатковими умовами. Якщо одна зі сторін наполягає на включенні 

такої умови до договору – вона набуває характеру такої, що 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 
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угоди, до укладення договору. Тому погодження тільки обов’язкових умов 

трудового договору не може вести до його укладення: сторони мають погодити 

всі умови, що визначають зміст угоди про застосування людиною здатності до 

праці. 

Додатковими умовами можуть бути будь-які умови, які не охоплюються 

поняттям обов’язкових умов, а саме: 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; умова про 

нерозголошення комерційної таємниці тощо. 

Особливо наголошується на необхідності врегулювання обов’язку 

працівника щодо нерозголошення державної або комерційної таємниці у 

майбутньому Трудовому кодексі України. Визначається механізм застосування 

у трудовому праві даного обов’язку. Здобувач аргументує думку щодо не 

тільки можливості включення обов’язку працівника щодо нерозголошення 

державної або комерційної таємниці у якості умови трудового договору, 

встановлення спеціальної підстави розірвання трудового договору за 

ініціативою роботодавця за порушення працівником зазначеного обов’язку, 

необхідності визнання порушення обов’язку працівника щодо нерозголошення 

державної або комерційної таємниці дисциплінарним проступком, але й щодо 

нагальності конкретизації відповідальності за цей проступок.                                                     

Розділ 3. «Правові проблеми свободи волі сторін трудового договору 

при його зміні» складається з двох підрозділів, в яких розглядаються принципи 

трудового права як витоки свободи волі сторін трудового договору та 

досліджується реалізація свободи волі сторін трудового договору при його 

зміні.  

 У підрозділі 3.1. «Принципи трудового права як витоки свободи волі 

сторін трудового договору при його зміні» здобувач, виходячи із необхідності 

стабільності трудових правовідносин, констатує, що 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. Доводиться, що 

розуміння природи трудового договору як угоди визначає подальшу долю як 

самого договору, так і трудових правовідносин, для яких він слугує підставою 

виникнення. 

Обґрунтовується, що витоками свободи волі сторін трудового договору 

при його зміні є принципи трудового права, ключовим з яких є принцип 

свободи праці. Аргументується, що категорія свободи «вплетена» у трудове 

право, бо трудове право бере свої витоки із свободи адже його поява 

ознаменувалася визнанням людини як єдиного творця духовних і матеріальних 

благ, як соціальної цінності, а не об’єкту товарообороту. 

У підрозділі 3.2. «Правові можливості сторін трудового договору при 

його зміні» розглядається як саме реалізується свобода волі працівника та 
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роботодавця у правовому просторі при зміні істотних умов праці, переведенні, 

переміщенні. Окрема увага приділяється розгляду термінологічних визначень 

«новація трудового договору», «форми зміни трудового договору», «види зміни 

трудового договору», «способи зміни трудового договору». 

Доводиться, що при зміні трудового договору свобода волі роботодавця 

об’єктивно обмежується в силу положень, закладених у принципах трудового 

права. Для працівника обмеження його свободи волі 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. 

Разом з тим, відмічається, що норми трудового права надають широкий 

простір свободи волі обом сторонам трудового договору при його зміні. 

Здобувач обґрунтовує думку, що витоки цього простору слід шукати у 

юридично закріплених праві людини на працю та праві роботодавця на підбір 

працівників. Так само як і на етапі укладення трудового договору, сторони 

володіють зазначеними правами протягом тривалості дії укладеного трудового 

договору. Ці права характеризують достатньо широкі можливості сторін як на 

етапі до укладення трудового договору, під час його дії, 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 та 

захист.  

Розділ 4. «Правові проблеми свободи волі сторін трудового договору 

при його припиненні» містить два підрозділи, в яких розглядаються 

доктринальні підходи вчення про трудовий договір у частині його припинення 

крізь призму прояву свободи волі працівника та роботодавця у їх правових 

можливостях. 

У підрозділі 4.1. «Теоретичні засади прояву свободи волі сторін 

трудового договору при його припиненні» аналізується поділ юридичних фактів 

у трудовому праві за вольовим критерієм.  

Здобувач дотримується позиції, що 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 точки зору, 

правильно його реалізувати.  
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Наголошується, що право – регулятор поведінки суб’єктів; його 

призначенням і метою появи у суспільстві було встановлення цим суспільством 

правил поведінки, які забезпечать чітку систему організації в суспільстві, не 

дозволять порушити звичний хід речей, справедливість, яку на цей час, саме у 

такому вигляді, бачить суспільство, а якщо таке порушення все ж відбудеться – 

то ці норми будуть мати змогу відновити справедливість. Отже, право своїми 

нормами встановлює певні межі простору, де справедливість, як правило, не 

повинна порушуватися, а якщо, як виняток, 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 всю організацію, 

звичний порядок речей, справедливість буде зруйновано. 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.  

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. Правило 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, складовою 

юридичної гарантії правового захисту від незаконного звільнення.  

У підрозділі 4.2 «Правові можливості сторін трудового договору при 

його припиненні» розглядається реалізація свободи волі працівника та 

роботодавця у випадках угоди сторін, закінчення строку трудового договору, 

ініціативи однієї із сторін трудового договору. 

Здобувач підкреслює, що сторони трудового договору є економічно 

нерівними: роботодавець володіє засобами виробництва, а працівник має тільки 

власну здатність до праці. Разом з тим, підкреслюється їх юридична рівність у 

правах, встановлена ст. 24 Конституції України. Ці два фактори, на думку 

здобувача, покладено в основу трудових відносин, які виникають, розвиваються, 

змінюються і можуть бути припиненими.  

Відмічається, що воля та волевиявлення сторін трудового договору на 

припинення трудового договору за угодою сторін, за ініціативою однієї зі 

сторін є свобідними: вплинути на них не можна. Сторони повинні самі дійти 

висновку щодо припинення трудового договору як за власною ініціативою, так 

і за угодою сторін і примусити їх до цього не можливо. При цьому угода сторін 

як підстава припинення трудового договору, так само як і, власне, трудовий 
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договір, є юридичною формою існування природного права людини, у яке 

вторгатися ніхто не має права. 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.  

Здобувачем обстоюється позиція, що у трудовому законодавстві підстава 

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

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. 

 

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 
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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 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 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.  
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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.  

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. 
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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 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 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».  



26 

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; 

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 
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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». 

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 

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 
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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 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 
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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 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 разом 

із підприємством, установою, організацією, продовженням роботи у зв’язку із 

зміною істотних умов праці трудовий договір припиняється». 
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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:  

«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 
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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 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. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Коваленко О. О. Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, 

зміні та припиненні трудового договору. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2015. 

У дисертації досліджуються правові проблеми свободи волі сторін 

трудового договору при його укладанні, зміні та припиненні. Воля і свобода 

волі сторін соціально-трудових відносин розглядаються в комплексному вимірі: 

не тільки через економічні, але й через позаекономічні чинники, зокрема такі 

як: повага до честі та гідності людини, довіра, справедливість, рівність, 

соціальна відповідальність тощо.  

Розглядаються еволюція вчення про право людини на працю, зміст 

трудового договору та його трансформація у зміст трудових правовідносин. 

Обґрунтовується, що в трудовому договорі як угоді, свобода волі отримує 

необхідний юридичний фундамент, а його суб’єкти - можливість задоволення 

свого інтересу. Доводиться, що трудовий договір виступає юридичною формою 

реалізованих можливостей сторін, які виявили свою волю.  

Піднімаються дискусійні питання правових можливостей сторін трудового 

договору при його укладанні, зміні та припиненні. 
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роботодавець, трудовий договір, зміст трудового договору, правові можливості 

сторін трудового договору, трудові правовідносини, принципи трудового права. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Коваленко Е. А. Правовые проблемы свободы воли сторон при 

заключении, изменении и прекращении трудового договора. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

В диссертации исследуются правовые проблемы свободы воли сторон 

трудового договора при его заключении, изменении и прекращении. Воля и 

свобода воли сторон социально-трудовых отношений рассматриваются в 

комплексном измерении: не только через экономические, но и через 

внеэкономические факторы, в том числе, такие как: уважение чести и достоинства 

человека, доверие, справедливость, равенство, социальная ответственность и т.д. 

Рассматриваются эволюции учения о праве человека на труд, содержание 

трудового договора и его трансформация в содержание трудовых 

правоотношений. Обосновывается, что в трудовом договоре как соглашении, 

свобода воли получает необходимый юридический фундамент, а его субъекты – 

возможность удовлетворения своего интереса. Доказывается, что трудовой 

договор выступает юридической формой реализованных возможностей сторон, 

которые проявили свою волю. 

Поднимаются дискуссионные вопросы правовых возможностей сторон 

трудового договора при его заключении, изменении и прекращении. 

Ключевые слова: воля, свобода воли, право на труд, работник, 

работодатель, трудовой договор, содержание трудового договора, правовые 

возможности сторон трудового договора, трудовые правоотношения, принципы 

трудового права. 

 

ANNOTATION 

 

Kovalenko O.O. Law problems of free will of the parties at the conclusion, 

changing and termination of the employment contract. – The manuscript. 

The thesis for a doctors’s degree of jurisprudence on a specialty 12.00.05 – 

Labour Law; Social Security Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv 

of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

In the thesis author investigates the law problems of free will of the parties of 

the employment contract at its conclusion, changing and termination. Genesis of the 

formation of scientific views on freedom and free will of person is considered; the 
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terms of «freedom» as a philosophical and law category, «free will» as a 

philosophical and law category in normative axiological aspect are defined. 

Freedom and free will of the parties of social and labour relations are 

considered in complex dimension: it’s not only for economic, but also through non-

economic factors, such as respect for human dignity and honor, trust, justice, 

equality, social responsibility, etc. 

The connection between freedom, freedom of choice and right to work is 

described. It’s shown that in the law regulation of the employment contract and social 

and labour relations that appears on its basis, the trend shift towards narrowing public 

regulation and expansion of private regulation. It’s noted positive character of this 

trend in labor law of Ukraine, which embodies and realizes the principle of freedom 

of labour, proves about providing to the parties of the employment contract greater 

law opportunities to realize their rights and freedoms. However, author defends the 

position that the lack of social and law protection of the general population who earn 

for living by their own labor and their insecurity in future increases man’s 

dependence from the state, and thus determines the need for public law regulation of 

their work as adequate way of realization of state’s social function and determines the 

need to address the problem of balance of private and public law regulation of labour 

relations as one of the factors that form the free will of the parties of the employment 

contract and make an influence on its realization. 

In the context of trends and prospects of development of Ukrainian labour law 

pays the special attention to the problem of combining public and private methods of 

regulation of social and labour relations. 

The evolution of the doctrine of the right to work, the content of the 

employment contract and its transformation into the content of the employment 

relationship are investigated. 

The employment contract is noticed as bargain in which free will gets the 

necessary law foundation, and its subjects – the opportunity to satisfy the interest. 

Author emphasized that the content of the employment contract is most clearly 

embodied by the philosophy principle of unity and struggle of opposites, as well as 

private and public methods of law regulation that is not only reflects the specificity of 

this agreement, but also emphasizes free will of the parties in determining the 

conditions of the agreement. 

Special attention is paid to the problem of determining the conditions of the 

employment contract, its classification into direct and derived, dividing direct 

conditions into required and optional. 

Author studied the principles of labour law as the origins of free will of the 

parties of the employment contract, when its changes. The principles of labour law in 

the light of its importance and impact on the law aspects of the employment contract 

opportunities and social and labour relations arising on its basis, when the 

employment contract changes, are analyzed and characterized. Particular attention is 

paid to the fundamental principle of labour law – the principle of freedom of labor, 
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which is grounded on the basis of freedom of will of the parties of the employment 

contract, when its changes. 

Termination of employment is noticed as a logical point of triad of existence of 

employment contract, that beginning with its conclusion, continues dynamically in its 

ability to change of condition and therefore ends with the termination. This opinion is 

grounded that termination also embodied the principle of freedom of labour, freedom 

of employment contract, which, in fact, characterize the freedom and the will of 

person at the right to work. 

Author investigated the terminological distinction between «termination» 

«termination of employment contract» and «dismissal», which are used to determine 

the end of the employment contract and the relationships that derive from it, in terms 

of the category of freedom and free will expression. 

The will and free will expression considered as criteria by which author 

classified the grounds for termination of employment contract on termination by 

agreement of the parties, termination of employment agreement by the employee, 

termination of employment contract by the employer, termination of employment 

contract by the initiative of third parties and termination by events. 

Author noticed controversial problems of law opportunities of the parties of the 

employment contract at its conclusion, changing and termination. 

Key words: freedom, free will, right to work, employee, employer, 

employment contract, content of the employment contract, law possibilities of parties 

of the employment contract, labour relations, principles of labour law. 

 

 


