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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розвиток сучасного трудового права та процеси 

глобалізації у сфері трудових і соціально-економічних відносин тісно 

переплітаються та впливають на трудові правовідносини. Регулювання 

питань між суб’єктами на локальному рівні розглядається через зміни 

сучасного ринку праці, що вимагають ефективної взаємодії не лише 

працівника з роботодавцем, а й участі держави. Складовим завданням 

трудового права є забезпечення функціонування трудових відносин на 

демократичних засадах у рамках підприємства чи організації, а забезпечення 

такого роду взаємовідносин не може обійтися без трудового договору, а саме 

його структури і змісту, що, в свою чергу, направлений на забезпечення 

законних інтересів працівника. 

Трудова функція як ключовий елемент трудового договору являє 

собою багатогранну розкриту правову категорію. Перехід від 

адміністративно-командної системи управління до ринкової потягнув за 

собою низку змін. Ці зміни торкнулися і трудової функції. На зміну поняттю 

«робоча сила» приходить термін «умови праці», який характеризує 

конкретну сторону праці, пов’язану з споживчою вартістю результату. 

Проте, крім умов праці як структурних елементів правового статусу 

працівників, важливе місце займає аналіз трудової функції працівника як 

одного із ключових елементів трудового договору, що має пряме відношення 

до умов праці, який пов’язаний з адаптацією трудового права до ринкових 

умов. 

Процес формування і становлення трудової функції, пов’язаний 

безпосередньо із розвитком трудового договору, здійснюється під впливом 

соціально-економічних та політичних процесів еволюції суспільства. 

Питання визначення і встановлення, а також аналіз обов’язкових і 

факультативних умов, які відображаються в трудовому договорі, вироблення 

науково обґрунтованих теоретичних позицій відносно вдосконалення 
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трудового законодавства, що стосується даної проблеми, обумовлює 

актуальність дослідження. 

Трудову функцію як ключовий елемент трудового договору 

досліджували такі науковці як М.Г. Александров, В.М. Андріїв, 

О.А. Архипова, О.Т. Барабаш, Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, 

Н.М. Вапнярчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, 

В.А. Глозман, Г.С. Гончарова, Ю.М. Гришина, В.В. Жернаков, 

Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, В.Л. Костюк, Л.І. Лазор, 

С.С. Лукаш, А.Р. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, А.О. Мовчан, 

О.М. Обушенко, П.Д. Пилипенко, С.В. Попов, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, В.М. Смирнов, О.В. Смирнов, 

Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко 

та ін. За сучасних умов спеціальне дослідження даної царини провела 

О.А. Архипова, але науковець розглядає дане питання в більш 

загальнотеоретичному аспекті та приділяє увагу визначенню поняття 

«трудова функція», аналізу його ознак. Саме тому відсутність комплексного 

дослідження трудової функції як необхідної умови трудового договору 

обумовлює актуальність даної роботи. 

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

Рукопис виконано на кафедрі трудового права і права соціального 

забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка відповідно до планової теми науково-

дослідницької роботи «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01), затвердженої на період 

з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2015 року. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

з’ясуванні сутності трудової функції як обов’язкової умови трудового 

договору, у визначенні її поняття, суттєвих ознак а також змісту даної 

категорії та основних форм впливу трудової функції на розвиток трудових 

правовідносин. 
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Досягнення поставленої мети вимагало вирішення відповідних 

дослідницьких задач, а саме: 

 охарактеризувати зміст трудового договору; 

 сформулювати дефініцію правової конструкції «трудової функції»; 

 визначити основні ознаки трудової функції; 

 встановити основні елементи трудової функції; 

 навести періодизацію генезису трудової функції; 

 проаналізувати світові правові стандарти регулювання трудової 

функції працівника; 

 розкрити специфіку правового регулювання трудової функції при 

прийнятті на роботу; 

 дослідити особливості розірвання трудового договору у випадку 

виявлення невідповідності працівника займаній посаді. 

Об’єктом дослідження є сукупність правових норм, що 

регламентують трудову функцію як одну із ключових ознак трудового 

договору. 

Предметом дослідження виступає трудова функція як обов’язкова 

умова трудового договору. 

Методи дослідження. Відповідно до мети і задач дисертаційної 

роботи для одержання достовірних та об’єктивних результатів 

застосовувалися як загальні, так і спеціальні методи пізнання правових 

явищ. За допомогою діалектичного методу проаналізовано зміст трудового 

договору та трудову функцію як явище, що має багато різних наукових 

підходів і тісно взаємодіє з умовами трудового договору (підрозд. 1.1–1.3). 

Історичний сприяв вивченню генезису правового регулювання трудової 

функції як обов’язкової умови трудового договору (підрозд. 2.1). 

Порівняльно-правовий метод дав можливість дослідити світові правові 

стандарти регулювання трудової функції працівника (підрозд. 2.2). 

Використання структурного методу сприяло здійсненню теоретико-
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правового аналізу основних форм впливу трудової функції на розвиток 

трудових правовідносин (підрозд. 3.1–3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дана 

дисертаційна робота є одним з перших у вітчизняній науці трудового права 

комплексним науковим дослідженням регулювання трудової функції як 

обов’язкової умови трудового договору. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові 

положення й висновки, запропоновані здобувачем особисто, зокрема: 

уперше: 

 визначено, що в розробці концептуальних основ щодо визначення 

змісту трудового договору варто передбачати підходи правового 

регулювання найманої праці для відображення динамічного і повного 

узгодження між суб’єктами трудових правовідносин; 

 встановлено відмінність понять «місце роботи» і «робоче місце», 

яка проявляється у тому, що робоче місце є обов’язковою умовою в межах 

трудового договору, а в разі відсутності в ньому положень про місце роботи 

трудові правовідносини не виникають; 

 з’ясовано, що випробувальний строк є робочим часом, протягом 

якого працівник виконує трудову функцію, при цьому зазначимо, що 

максимальний строк випробування визначається трудовим законодавством і 

залежить від строку трудового договору, а також від характеру виконуваної 

працівником роботи; 

 запропоновано розглядати трудову функцію через призму виду 

роботи і розуміти її як сукупність відповідних вимог, яким повинен 

відповідати працівник для виконання конкретної обумовленої з 

роботодавцем роботи; 

 виокремлено мету випробування, яка постає як перед 

роботодавцем, так і перед працівником, яка полягає в тому, що роботодавець 

повинен проаналізувати роботу працівника, який виконує трудову функцію, 
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результат виконання якої впливає на рішення роботодавця щодо подальшої 

долі трудових відносин за даним трудовим договором; 

удосконалено: 

 визначення дефініції поняття «трудова функція», під яким слід 

розуміти сукупність відповідних вимог, яким повинен відповідати працівник 

для виконання конкретної, обумовленої роботодавцем, роботи; 

 положення щодо змісту трудового договору. Зміст трудового 

договору складають відповідні умови, які регулюють і встановлюють права 

та обов’язки як для працівника, так і для роботодавця. Ці умови мають 

важливе значення для даних суб’єктів трудових відносин, при цьому деякі з 

них виступають як обов’язковими, так і факультативними умовами для 

працівника і роботодавця. Умови трудового договору є невід’ємною 

складовою угоди, яка укладається між працівником і роботодавцем, вони в 

повній мірі відображають його зміст. Зазначені умови відіграють велику 

роль у подальших трудових відносинах, являючи собою логічно 

побудований ланцюг, в якому гармонічно поєднуються всі структурні 

компоненти; 

 періодизацію генезису трудової функції, яка складається з таких 

періодів: (а) дореволюційний період (1835–1917 роки); (б) радянський період 

(1917–1991 роки); (в) сучасний період (1991 р. – по теперішній час); 

дістали подальшого розвитку: 

– твердження про те, що невідповідність працівників виконуваній 

роботі має не тільки теоретичне, а й практичне значення для регулювання 

трудових відносин, питань динаміки трудових відносин. Нездатність 

працівника належним чином виконувати доручену йому роботу повинна 

підтверджуватися відповідними фактами; 

– обґрунтування основних ознак трудової функції: 1) трудова 

функція – це обов’язкова умова трудового договору, а відсутність її 

визначеності в трудовому договорі тягне за собою визнання його недійсним; 
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2) сукупність відповідних елементів (спеціальність, кваліфікація, 

спеціалізація, посада, тощо), якими необхідно володіти працівникові для 

виконання відповідної роботи. Відсутність хоча б одного з них тягне за 

собою порушення принципу визначеності трудової функції, в результаті вся 

структура даної угоди втрачає правову значимість; 3) трудова функція – це 

органічне поєднання її об’єктивних і суб’єктивних елементів, а сукупність 

всіх елементів, що становлять зміст трудової функції, можна класифікувати 

за відповідними об’єктивними і суб’єктивними критеріями; 4) вона, маючи 

індивідуальний характер, передбачає укладення трудового договору з 

кожним працівником окремо і не є універсальною для всіх. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлено тим, що в 

дисертаційній роботі дані положення і відповідні висновки можуть бути 

використанні: 

а) у науково-дослідницькій роботі – для подальших теоретичних і 

прикладних наукових досліджень правового регулювання змісту трудового 

договору; 

б) у навчальному процесі – при вивченні навчальної дисципліни 

«Трудове право України», а також відповідних спеціальних курсів для осіб, 

які обрали відповідну спеціалізацію з трудового права (наприклад, 

«Трудовий договір в сучасних умовах»), також при написанні підручників, 

створенні навчально-методичних посібників; 

в) у нормотворчості – для розробки нових та внесення змін і 

доповнень до діючих нормативно-правових актів, зокрема до Трудового 

кодексу та Кодексу законів про працю; 

г) у правозастосуванні – дані результати можна застосовувати у 

практичній діяльності як органів судової влади, так і сторін трудового 

договору для захисту свої прав та інтересів, професійних спілок (їх 

представників). 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 
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дисертантом на засіданнях кафедри трудового права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також були 

оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: 

«Юридическая наука и практика в условиях современных 

трансформационных процессов» (м. Сімферополь, 21–22 лютого 2014 

року), «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 23 травня 

2014 року), «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 22 

травня 2015 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, одній статті – у науковому виданні іншої держави, а 

також у трьох тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних 

конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

 

 

1.1 Зміст трудового договору 

 

Розвиток сучасного трудового права та процеси глобалізації у сфері 

трудових і соціально-економічних відносин тісно переплітаються та 

впливають на трудові правовідносини. Регулювання питань між суб’єктами 

на локальному рівні розглядається через зміни сучасного ринку праці, що 

вимагають ефективної взаємодії не лише працівника з роботодавцем, а й 

держави. Таким чином складовим завданням трудового права є 

забезпечення функціонування трудових відносин на демократичних засадах 

в рамках підприємства чи організації, а забезпечення такого роду 

взаємовідносин не може обійтися без трудового договору, а саме його 

структури і змісту, що, в свою чергу, спрямований на забезпечення 

законних інтересів працівника.  

У трудовому законодавстві основною підставою виникнення 

трудових правовідносин є трудовий договір, в якому передбачається, що це 

угода  між працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник 

зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 

необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 

колективним договором чи угодою сторін [1]. 

При укладанні трудового договору між працівником і роботодавцем 

часто виникають питання відносно його змісту. Завдання і цілі працівника 

та роботодавця відрізняються, тому запобігти розбіжностей не можна. 
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Таким чином, для врегулювання розбіжностей між суб’єктами трудових 

правовідносин необхідно враховувати позицію кожної сторони для 

досягнення взаємовигідного змісту трудового договору. 

Важливий істотний теоретичний і практичний внесок відносно 

проблеми трудового договору зробили вчені-правознавці, зокрема 

К.О. Абжанов, М.Г. Александров, О.Т. Барабаш, М.Й. Бару, Н.Б. Болотіна, 

І.В. Зуб, М.І. Іншин, О.С. Пашков, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, 

О.І. Процевський, В.О. Процевський, Г.І. Ставцева, А.А. Фатуєв, 

Н.М. Хуторян, О.М. Ярошенко та ін. Зазначені науковці досліджували 

теоретичні та практичні аспекти вказаної проблематики у тій чи інші мірі. 

Правильним є бачення Т.А. Занфірової стосовно того, що правове 

регулювання трудових відносин має своє спрямування безпосередньо як на 

впорядкування процесу праці працівника, так і на встановлення 

відповідних умов, за яких ця праця повинна застосовуватись [2, c. 12]. 

Відносно цього слід зазначити, що трудові відносини покликанні 

врегульовувати як процес праці, так і умови, на яких базується сам процес 

праці. 

Як зазначає вчений-правознавець Т.А. Занфірова, в умовах 

сьогодення відбувається переосмислення й уточнення концепції трудового 

права, перегляд методів правового регулювання взаємовідносин між 

працівником і роботодавцем, з’являються новітні інституції та категорії, а 

також новації щодо визначення змісту трудового договору тощо [3, с. 3]. 

Наразі існує можливість зрозуміти, що є велика кількість підходів до 

правового регулювання найманої праці, яка не відображає динамічного і 

повного узгодження між суб’єктами трудових правовідносин. З огляду на 

представлене твердження, варто вказати, що потреба в розробці 

концептуальних основ щодо визначення змісту трудового договору є 

актуальною. 

Серед науковців існує багато підходів до значення трудового 

договору. Так С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко висловили досить цікаву 
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думку, де зазначають, що центральне місце в механізмі індивідуально-

договірного регулювання умов праці займає трудовий договір. Також 

зазначені науковці доповнили дане твердження тим, що трудовий договір 

забезпечує раціональну й ефективну реалізацію найважливіших соціально-

економічних прав громадян: права на працю та права на вибір виду 

зайнятості [4, с. 283]. Слід погодитися з такою думкою, тому що саме 

трудовий договір є підставою виникнення прав та обов’язків як працівника, 

так і в роботодавця, і, в свою чергу, дає можливість реалізувати громадянам 

свої законні права, передбачені Конституцією України. 

К.М. Гусов зазначає, що словосполучення «трудовий договір» має 

багатопланове значення, тобто вживається у різних значеннях в 

законодавстві та практиці, а також у правознавстві. І цю особливість не 

можна не враховувати під час обґрунтування поняття трудового договору. 

На думку науковця, трудовий договір виступає своєрідним юридичним 

містком – зв’язком між правовідносинами працевлаштування і трудовими 

правовідносинами. Його укладення означає припинення правовідносин 

працевлаштування, оскільки мета працевлаштування досягнута, також 

словосполучення «трудовий договір» вживається в юридичній науці і 

практиці як передумова, необхідна для застосування до працівника 

трудового законодавства [5, с. 20-24]. 

Значення трудового договору в трудовому праві неможливо 

визначити без з’ясування його змісту. Досить влучно з цього приводу 

висловилися в своїй науковій праці такі вчені як С П. Маврін і Є Б. Хохлов, 

зазначивши, що проблема змісту трудового договору залишається складним 

питанням і її вирішення можливе через його поняття [6, с. 281-282]. Автори 

розуміли: якщо вирішити питання поняття трудового договору, то можна  

визначити його зміст. Іншими словами, зміст трудового договору 

розкривається через його поняття. Дана думка заслуговує на існування, так 

як саме в цьому трактуванні прослідковуються його ключові ознаки, які в 
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подальшому перетворюються в обов’язкові і факультативні умови, що 

складають зміст трудового договору.  

 Доцільно зазначити, що зміст трудового договору складають 

відповідні умови, які регулюють і встановлюють права та обов’язки як для 

працівника, так і для роботодавця. Вони мають важливе значення для даних 

суб’єктів трудових відносин, по-перше, деякі з них виступають як 

обов’язковими так і факультативними умовами для працівника і 

роботодавця, по-друге, недотримання змісту трудового договору 

призводить до визнання його недійсним, по-третє, вони мають суттєвий 

вплив на подальше вирішення трудових спорів між сторонами з 

відповідного приводу.  

У літературі по-різному здійснюється класифікація умов трудового 

договору. М.Г. Александров слушно зазначав, що зміст трудового договору 

можна розглядати в двох аспектах і при цьому можливо їх розділити, по-

перше, умови, які створюються сторонами трудового договору, що його 

укладають; по-друге, умови, які не створюється сторонами, а визначені 

законом (або іншим нормативним актом), при цьому вважаються 

обов’язковими або необхідними умовами, в свою чергу, регулюють взаємні 

права та обов’язки сторін трудового договору [7, с. 235-237]. 

На думку М.І. Іншина та В.І. Щербини, умови можна поділити на дві 

групи: умови трудового договору, встановлені централізованим 

законодавством або в локальному порядку, – поширюються на працівника 

тоді, коли він приступив до виконання своїх трудових обов’язків; умови, 

встановлені угодою сторін в межах, передбачених чинним законодавством, 

– поділяють на обов’язкові (основні, необхідні) умови, без яких трудовий 

договір не може бути укладено, та додаткові (факультативні, необов’язкові) 

умови, трудовий договір може бути укладений без них [8, с. 172].  

Більш детальну класифікацію змісту трудового договору визначили 

С.М Прилипко і О.М. Ярошенко, де зазначають, що трудовий договір має 

поділятися на похідні та безпосередні умови. В свою чергу, похідні умови 
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встановлюються законодавством і локальними нормативними актами, при 

цьому про похідні умови сторони не домовляються, зазначаючи про те, що 

з моменту укладення договору вони вже в силу закону чи іншого 

нормативно-правового акта є обов’язковими для виконання. Безпосередні 

умови – це умови, що визначаються угодою сторін. До безпосередніх умов 

науковці також відносять необхідні (обов’язкові) умови, що повинні 

міститися в будь-якому трудовому договорі, і факультативні – це умови, що 

включаються до трудового договору за угодою сторін. Якщо ці умови 

включені в трудовий договір, то набувають такої ж юридичної сили, як і 

необхідні умови [4, с. 291-292].  

Треба погодитися з Н.Б. Болотіною, яка в своїй роботі зазначала, що 

умови, які виробляються сторонами трудового договору, поділяються на 

обов’язкові (необхідні) і факультативні (додаткові). Авторка наголошує на 

тому, що всі умови трудового договору повинні розцінюватися не за 

критерієм їх значимості, а братися до уваги те, що вони не можуть бути 

змінені в односторонньому порядку без згоди іншої сторони [9, с. 260].  

У науці трудового права виділяють наступну класифікацію: як 

істотні, звичайні і випадкові. Таку класифікації наводить О.С. Іоффе, 

вважаючи, що  ці умови складають зміст трудового договору.  

Істотними умовами він вважає такі умови, без досягнення яких 

договір не може вважатися укладеним. Також виділяє те, що в зміст 

істотних умов входять умови потрійного характеру: а) умови, які 

передбачені законом; б) умови, які хоч і не передбачені законом, але 

визначають правову природу трудового договору (необхідні); в) інші 

умови, включення яких вимагає одна із сторін. Звичайні умови 

відрізняються від істотних тим, що їх наявність або відсутність на факт 

укладення трудового договору не вливає. Науковець наголошує на тому, що 

немає необхідності включати їх у зміст трудового договору, так як вони 

вже сформульовані в законних або інших нормативних актах. Відносно 

випадкових умов, то вони також не вливають на укладення трудового 
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договору. Слід зауважити на тому, що коли звичайні умови передбаченні 

законами і починають діяти в силу одного лише факту укладення 

відповідного договору, то випадкові умови набувають юридичної дії лише 

за умови, якщо їх включили в трудовий договір [10, c. 76-79] .  

З огляду на це, варто зазначити, що істотними є саме умови, які 

мають бути для того, щоб відбулась дія укладення договору, і тільки при 

цій складовій договір здатний врегульовувати права та обов’язки суб’єктів, 

які його уклали [11, c. 295]. Доцільно вказати, що в положеннях трудового 

договору мають бути закладені класифікаційні умови істотного характеру, 

що стануть основою для створення повноцінних трудових правовідносин. 

У цілому ж, на відміну від істотних умов, представлених 

дослідником, звичайні та випадкові носять доктринальний характер. Варто 

зазначити наукову позицію про те, що випадковими визначаються договірні 

умови, які за своїм значенням не є основними і містять погоджені 

сторонами положення в змісті договору, але можу не збігатись з нормами 

законодавства [12, c. 72]. 

Зазвичай до числа обов’язкових умов трудового договору включають: 

1) прийняття на роботу; 2) місце роботи; 3) час початку дії трудового 

договору та його строки; 4) трудову функцію; 5) умови оплати праці. 

Розглядаючи положення Кодексу законів про працю України, варто 

зазначити про відсутність дефініції, яка б стосувалася змісту трудового 

договору. В цьому сенсі автори проекту Трудового кодексу зробили 

значний вклад. Так, ст. 40 присвячена саме змісту Трудового кодексу. 

Перша частина вказаної норми містить перелік того, що повинно бути 

відображено у трудовому договорі, а саме: прізвище, ім’я, по батькові 

працівника та найменування роботодавця (прізвище, ім’я, по батькові 

роботодавця – фізичної особи), а також обов’язкові умови, без яких 

трудовий договір не може вважатися укладеним, і додаткові умови, 

наявність яких не є обов’язковою [13]. Друга частина цієї ж статті містить 

перелік обов’язкових умов, до яких відноситься: 1) місце роботи (із 
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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;                          

5) режим праці та відпочинку, якщо він відрізняється від загальних правил, 

встановлених у даного роботодавця; 6) охорона праці [13]. Як бачимо, 

даний перелік розширився, дає більш детальний опис сутності трудового 

договору щодо наявності прав та обов’язків сторін, між якими укладено 

договір. Доцільно зазначити, що зміст трудового договору практично в усіх 

кодексах країн пострадянського простору розглядається як сукупність 

відомостей (реквізитів) й умов трудового договору, але має деякі 

відмінності. Практично всі кодекси відносять до обов’язкових відомостей 

найменування сторін, що дозволяє їх індивідуалізувати, а в трудовому 

кодексі Киргизстану передбачено також дату й місце укладення договору. 

У трудовому законодавстві країн СНД загальнопоширеним є віднесення до 

обов’язкових таких умов трудового договору: місце роботи, трудова 

функцію, день початку роботи, строк дії трудового договору, розмір оплати 

праці. А в Казахстані та Росії до умов обов’язкового спрямування 

трудового договору також віднесено права та обов’язки сторін, 

характеристики умов праці, режим робочого часу і часу відпочинку, а 

також деякі інші умови [14, с. 153]. Отже, з огляду на вищевикладене варто 

зазначити, що в проекті Трудового кодексу закріплено ряд обов’язкових 

умов трудового договору, без яких він не може вважатись укладеним. 

Таким чином, логічно перейти саме до елементів трудового договору 

і розглянути їх поодинці більш детально. Першою умовою, яку слід 

виділити серед інших, є умова про факт прийняття на роботу. Вона має 
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важливе юридичне значення, оскільки засвідчує факт волевиявлення сторін 

про вступ у трудові правовідносини.  

Фактом прийняття на роботу виступають переговори між 

працівником та роботодавцем з подальшим підписанням письмової форми 

трудового договору та виданням наказу про прийом працівника на роботу 

[15, с. 733]. Одним з найважливіших передумов трудового договору є факт 

прийняття на роботу з подальшим виданням наказу про прийняття 

працівника на роботу. В положеннях Кодексу законів про працю України 

зазначається, що укладений трудовий договір має бути належно 

оформлений наказом чи розпорядженням роботодавця про зарахування 

працівників на посаду [1]. На основі цього, варто вказати, що наказ або 

розпорядження про взяття працівника на роботу видається незалежно від 

того, в якій формі укладено трудовий договір. 

Волевиявлення працівника як суб’єкта трудових правовідносин лише 

необхідна передумова правозастосовного акта, тому що тільки на підставі 

наказу про прийняття на роботу дані правовідносини можуть виникнути 

[16, с. 149]. Тому слід зазначити, що тільки саме волевиявлення працівника 

не надає права роботодавцю влаштувати його на відповідну роботу.  

 Обов’язковою умовою трудового договору є місце роботи. Важливо 

відмежувати такі поняття як «місце роботи» і «робоче місце». Вони схожі, 

але різні за значенням. Законодавчо визначеного поняття місця роботи на 

сьогодні немає і тому в умовах реформування трудового законодавства 

врахування науково обґрунтованого трактування цієї дефініції є особливо 

актуальним. 

Досить старанно до цього питання підійшли вчені-науковці 

О.С. Пашков та К.О. Абжанов, які зазначають, що місцем роботи є  

підприємство, установа, організація, розташовані в певній місцевості 

(населеному пункті), які характеризуються організаційною єдністю і 

майновою самостійністю. Вони також уточняють, що місце роботи може 
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конкретизуватися шляхом вказівки на ту частину підприємства, в якій 

безпосередньо буде проходити трудова діяльність працівника [17, с. 135]. 

Відносно робочого місця, такі вчені як С.М. Прилипко та 

О.М. Ярошенко, визначають його як конкретну ділянку виробничої площі, 

оснащену знаряддям, обладнанням та інструментами, конкретний механізм 

або агрегат, на яких працівник виконує свої трудові обов’язки [4, с. 292]. 

Можна сказати, що робоче місце по суті визначається роботодавцем для 

забезпечення виробничого процесу. На це питання звернув увагу і 

І.Б. Морейн, зазначаючи, що місце роботи означає тільки загальну 

характеристику всього колективу, а кожний член колективу має своє 

робоче місце всередині підприємства [18, с. 47]. 

Так чи інакше, ці два поняття мають важливе значення в трудовому 

законодавстві і пов’язані між собою. Можна сказати, що поняття «місце 

роботи» включає в себе «робоче місце», за відсутності першого не можливе 

існування другого поняття. Враховуючи думку науковців, можна 

стверджувати, що робоче місце є обов’язковою умовою в змісті трудового 

договору. Це означає, що в разі відсутності положень про місце роботи 

трудові правовідносини не виникають. 

Наступною важливою умовою трудового договору є умова про час 

початку дії трудового договору та його строки. Дотримання цієї умови 

дозволить запобігти непорозумінням відносно початку трудової діяльності і 

тривалості роботи працівника. Зазвичай особа приступає до виконання 

своєї трудової функції відразу після підписання трудового договору, але 

існують випадки, коли працівник домовляється з роботодавцем про час, з 

якого він може приступити до виконання своїх обов’язків. 

 У КЗпП відсутнє нормативне закріплення моменту, з якого працівник 

зобов’язаний приступити до виконання своїх трудових обов’язків, у ньому 

закріплена норма лише про те, що укладення трудового договору 

оформляється наказом або розпорядженням власника чи уповноваженого 

ним органу про зарахування працівника на роботу [1]. Існують випадки, 
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коли день початку роботи відсутній у наказі, а особа приступила до 

виконання свої обов’язків, тоді вважається часом початку виникнення 

трудових правовідносин день фактичного допуску до роботи. 

На відміну від національного законодавства в російському 

законодавстві закріплено, що працівник зобов’язаний приступити до 

виконання трудових обов’язків із дня, визначеного трудовим договором 

[19]. Тобто, роботодавець і працівник зазначать час початку трудової 

діяльності за взаємною згодою в трудовому договорі на відміну від 

українського законодавства. 

Варто зазначити, що в проекті Трудового кодексу урегульовано 

питання про початок виникнення правовідносин між суб’єктами трудового 

права і вказано, з якого моменту вони виникають. Отже, згідно з 

положеннями вказаного Проекту трудові відносини виникають з дня 

початку працівником роботи за наказом (розпорядженням) чи з дозволу 

роботодавця, а також із встановленого у трудовому договорі дня початку 

роботи [13]. Тобто, в нормах проекту Трудового кодексу висвітлено 

питання виникнення трудових правовідносин, враховуючи час, коли 

працівник приступає до виконання обумовлених з роботодавцем своїх 

трудових обов’язків в рамках трудового договору, що на практиці 

допоможе уникнути колізій в цьому питанні. 

Також характерним при укладенні трудового договору є те, що 

сторони можуть домовитися про строки дії трудового договору. Якщо 

працівник уклав строковий трудовий договір, то умова про строки його дії 

обов’язково відображається в наказі або розпорядженні про прийняття на 

роботу. У всіх інших випадках укладається безстроковий трудовий договір, 

а умова про час початку дії трудового договору та його строки дає реальну 

можливість законно приступити працівнику до виконання свої трудових 

обов’язків, а роботодавцю забезпечити ефективні і безпечні умови праці. 

Аналізуючи зміст трудового договору, варто розглянути також ще 

одну його обов’язкову умову – оплату праці. Дана умова викликає значні 
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дискусії серед науковців, так як одні з них вважають цю ознаку 

обов’язковою інші – заперечують це. О.С. Пашков вважає, що умови 

оплати праці встановлюються в трудовому договорі відповідно до 

законодавства і за домовленістю сторін змінюватися не можуть [17, с. 135]. 

У положеннях ч. 1 ст. 21 КЗпП України вказано: «Власник підприємства, 

установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа 

зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати 

умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством 

про працю, колективним договором і угодою сторін» [1]. Із зазначеної 

статті можна зробити висновок про те, що при виплаті заробітної плати 

працівникові роботодавець забезпечує умови праці, які передбачені в 

укладеному трудовому договорі. 

Дещо іншої думки О.В. Плескун, який стверджує, що сьогодні в 

нашій державі відбувається активний процес реформування сфери 

соціального страхування. Щороку збільшується кількість нормативно-

правових актів, які стосуються різних видів соціального страхування. 

Аналіз змін, що відбувається в цій сфері останнім часом вказує, що без 

врахування умов соціального страхування в необхідних сферах працівник у 

випадку настання страхового випадку залишиться незахищеним. Він 

вважає, що умови оплати праці працівника не відповідають реаліям 

сьогодення, а тому до обов’язкових умов трудового договору вкрай необ-

хідним є включення пункту, який стосується видів та умов соціального 

страхування, пов’язаного з трудовою діяльністю працівника [20, с. 159]. Ми 

не погоджуємося з думкою автора відносно оплати праці. Якщо скасувати 

таку умову, то це призведе до того, що роботодавці на власний розсуд 

будуть встановлювати заробітну плату і взагалі не матимуть 

безпосереднього обов’язку її виплати. Важливо на локальному рівні 

запроваджувати рівень оплати праці із врахуванням правових норм 

державного регулювання, що не може бути зменшеним, а також при 

укладені трудового договору заробітну плату необхідно закріпити із 
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врахуванням специфіки роботи на підприємстві. Саме в трудовому договорі 

мають бути встановлені та закріплені на рівні підприємства розміри 

заробітної плати та гарантії її отримання працівниками, які пов’язані 

трудовими правовідносинами з певним підприємством. Тому така умова як 

оплата праці повинна бути обов’язковою. Тут можна ще додати, що вона 

може залежати від інших умов, наприклад, при встановленні розміру 

оплати праці необхідно враховувати трудову функцію, яку виконує 

працівник.  

Таким чином, оплата праці є обов’язковою умовою трудового 

договору, яка має бути висвітлена в змісті трудової угоди із врахуванням 

положень чинного законодавства у цій сфері. Важливою умовою будь-

якого трудового договору виступає охорона праці. Зауважимо, що дана 

умова регулюється положеннями Закону України «Про охорону праці» [21]. 

Норми цього нормативно-правового акта поширюються на всіх юридичних 

та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману 

працю, а також на всіх працюючих. Правові норми зазначеного Закону 

регулюють досить широке коло питань щодо охорони праці та покладають 

на роботодавця обов’язок відшкодовувати як моральну, так і матеріальну 

шкоду і розглядаються як гарантія захисту працівників на державному 

рівні. 

Наступною умовою трудового договору є трудова функція. Велику 

увагу вчені-науковці приділяють саме трудовій функції як необхідній умові 

трудового договору. Так О.В. Лавріненко зазначає, що серед найбільш 

дискусійних і складних у науці трудового права було й залишається 

питання про зміст і структуру трудової функції працівника, однієї з 

обов’язкових умов трудового договору (контракту) [22, c. 302]. Тому при 

визначенні умов трудового договору трудова функція повинна виступати 

основою, від якої особи, які укладають трудовий договір, повинні 

відштовхуватися при визначенні інших умов трудового договору. У цьому 

контексті варто зазначити, що при виконанні трудових обов’язків 
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працівник повинен виконувати те їх коло, яке передбачене трудовою 

функцією. 

 У радянські часи М.Г. Александров зазначав, що громадянин, який 

працевлаштовується на роботу як робітник або службовець, зобов’язується 

виконувати певну трудову функцію у спільній колективній праці 

працюючих на даному підприємстві, в установі або організації, тобто 

працювати за певною робочою спеціальністю або за певною посадою [23, 

c. 136] Такої думки відносно трудової функції і К.О. Абжанов, який у 60-х 

роках минулого століття писав: «Умова про трудову функцію працівника 

породжує право громадянина, що уклав трудовий договір, вимагати 

надання роботи з певної спеціальності, професії або посади та обов’язок 

підприємства надати йому таку роботу» [24, c. 48]. 

Слід звернути увагу, що в чинному Кодексі законів про працю 

України відсутнє визначення поняття «трудова функція», але при цьому 

вказана умова залишається ключовою при укладенні трудового договору. 

Однак варто зазначити, що за відсутності нормативно-правового акта, який 

регулює правове явище «трудова функція», її зміст визначається у 

централізованих державних тарифно-кваліфікаційних довідниках робіт і 

професій робітників і кваліфікаційних довідниках посад службовців, а 

також у науковій доктрині права. 

А.А. Фатуєв розглядав трудову функцію як «...сукупність чітко, 

вичерпно зазначених в угоді сторін виробничих операцій (робіт) певної 

складності, обмежених професією (спеціальністю), тарифно-

кваліфікаційним довідником, кваліфікаційним довідником посад 

службовців або іншим розсудом сторін» [25, c. 56]. Отже, позиція автора 

відносно трудової функції обмежується певними рамками, що в свою чергу 

впливає на волю суб’єктів трудових правовідносин. Схожу думку має і 

А.М. Юшко, який вказує на необхідність обмежувати сукупність 

встановлених угодою сторін завдань і обов’язків довідником 

кваліфікаційних характеристик [26, c. 34].  
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Таким чином, обмежуватися виключно довідником кваліфікаційних 

характеристик професій працівників та довідником типових професійно-

кваліфікаційних характеристик посад державних службовців є досить 

доречним, оскільки дані документи містять систематизовані дані про опис 

всіх професій в межах території України та є обов’язковими на 

підприємствах усіх форм власності у сфері управління персоналом. 

Проте, вищезазначене трактування не є практичним з урахуванням 

того, що з розвитком ринкової економіки і науково-технічного прогресу все 

більша увага приділяється договірним засадам регулювання трудового 

договору. 

 Досить цікавий підхід до визначення трудової функції як 

обов’язкової умови трудового договору має Е.Б. Хохлов, який зазначає, що 

трудова функція як умова трудового договору є угодою сторін щодо роду 

роботи, яку зобов’язується виконувати працівник У свою чергу рід роботи 

розкривається за допомогою двох характеристик: по-перше, це вид,                     

по-друге, якість праці (рівень його складності) Зазначені характеристики 

проявляють себе по-різному стосовно робітників чи службовців. Якщо для 

останніх вони, як правило, синтезуються в узагальнюючому понятті 

«посада», то для перших вид праці характеризується категорією «професія» 

або «спеціальність», а його складність – поняттям «кваліфікація» [6, c. 306-

307]. З даної думки вченого можемо зробити висновок, що, по-перше, 

трудова функція розглядається як складова трудового договору, а, по-друге, 

досліджувана функція може розглядатись в залежності від видів праці. 

Водночас склад трудової функції працівника вже тривалий час є 

предметом досліджень багатьох учених. Найчастіше в доктрині трудового 

права він визначається шляхом установлення сторонами в трудовому 

договорі професії, спеціальності, кваліфікації для робітників, посади для 

службовців [27, с. 110; 28, с. 70; 29, с. 27; 30, с. 69]. Проте деякі інші 

дослідники характеризують трудову функцію через «встановлене коло прав 

та обов’язків сторін» [30, с. 21; 31, с. 195].  
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На відміну від національного законодавства, країни СНД, наприклад, 

Росія має Трудовий кодекс, який регулює питання відносно трудової 

функції. Так, у ст. 15 Трудового кодексу РФ трудові відносини 

визначаються як такі, що засновані на угоді між працівником та 

роботодавцем про особисте виконання працівником за оплату трудової 

функції (роботи за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою). 

Також слід звернути увагу на ст. 56 ТК РФ, у якій вказується, що 

роботодавець зобов’язується надати працівникові роботу за обумовленою 

трудовою функцією [19]. Отже, можна сказати, що трудова функція 

визначається через роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією чи 

посадою. Якщо звернутися до Трудового кодексу Республіки Білорусь, то 

варто виокремити наступну норму, яка регулює трудову функцію як 

обов’язкову умову трудового договору, де зазначається, що трудова 

функція – це робота за однією або декількома професіями, 

спеціальностями, посадами із зазначенням кваліфікації відповідно до 

штатного розкладу наймача, функціональними обов’язками, посадовою 

інструкцією. Найменування професій, посад, спеціальностей має 

відповідати кваліфікаційним довідникам, що затверджується в порядку, 

визначеному Урядом Республіки Білорусь [32]. На нашу думку, трудова 

функція в цьому контексті розкрита більш вдало, ніж у Трудовому кодексі 

РФ, так як в ньому зазначені всі необхідні елементи, які вона повинна 

містити, а також відображення цих елементів у відповідних 

кваліфікаційних довідниках. 

Відсутність на законодавчому рівні дефініції трудової функції не 

залишається поза увагою. Так, у проекті нового Трудового кодексу України 

№ 1658 від 27.12.2014 «визначено зміст трудової функції працівника та її 

співвідношення з переліком робіт, що наводяться в кваліфікаційних 

характеристиках» [13]. Проаналізувавши вищевикладене, зазначимо, що 

трудова функція повинна міститися як і в трудовому договорі, так і в наказі 

про прийняття на роботу із вказівкою на відповідну професію, передбачену 
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класифікатором професій. Що стосується того моменту, який не 

передбачений законодавством, вона буде визначатися кваліфікаційними 

характеристиками, які затверджуються спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади з питань праці. Таким чином, ця 

норма більш наближена до норми, що міститься в Трудовому кодексі 

Білорусі. На підставі аналізу даного питання доцільно зробити висновок 

про необхідність адаптації нинішнього законодавства, а саме в частині, що 

стосується трудової функції, до умов сьогодення. 

Зазначимо, що на сьогоднішній день усна форма трудового договору 

не набула популярності серед суб’єктів трудових правовідносин за своїм 

практичним призначенням. Можемо стверджувати, що усна форма не 

знайшла свого відображення на теренах нашої країни, тому головною 

умовою при укладенні трудового договору є письмова. 

Розглянувши всі обов’язкові умови трудового договору, ми можемо 

зробити наступні висновки. За відсутністю хоча б однієї умови трудового 

договору відразу порушується його логічна структура, що може призвести 

до настання негативних наслідків як для працівника, так і для роботодавця. 

При цьому, характеризуючи обов’язкові умови трудового договору, 

потрібно загострити увагу на тому, що всі вони взаємопов’язані, деякі 

мають первинний характер і безпосередньо пливають на ті умови, які є 

вторинними. На нашу думку, до первинних обов’язкових умов можна 

віднести угоду про прийняття на роботу і трудову функцію працівника, так 

як без угоди про прийняття ми не можемо говорити про настання якихось 

трудових правовідносин, вона є поштовхом, а також основою для 

подальшого утворення саме трудової функції. Тобто, трудова функція є 

ключовою ознакою в цьому ланцюзі, поєднуючи угоду про прийняття з 

іншими обов’язковими умовами.  

До вторинних обов’язкових умов можна віднести: місце роботи, яке 

нерозривно пов’язане з трудовою функцією і залежить виключно від неї; 

час початку дії трудового договору, який, у свою чергу, також прямо 
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залежить від трудової функції, так як вона визначає саме часові рамки 

початку роботи, яка обумовлена угодою сторін; оплата праці, вплив 

трудової функції на цю умову проявляється через розмір оплати, який 

виключно залежить від складності виконуваних робіт, від посади, на якій 

працює працівник, кваліфікації працівника. В свою чергу, класифікація 

обов’язкових умов дає реальну можливість усвідомити настільки та чи інша 

умова є важливою і в якій мірі вона залежить від іншої умови.  

Про факультативні умови можна зазначити наступне. До них слід 

віднести усі інші умови, які не відносяться до числа обов’язкових. 

Факультативні умови передбачають узгодження між сторонами трудового 

договору додаткових умов, виходячи з позицій сторін, такі умови необхідно 

розглядати як суттєві, тобто ті, що впливають на зміст договору. Варто 

зазначити, що якщо суб’єкти трудових правовідносин до змісту трудового 

договору додають умови додаткового характеру, то вони автоматично 

стають обов’язковими для виконання в межах укладеного договору [33,               

с. 46]. Важливо з огляду на представлене твердження навести приклад про 

те, що саме вимога про обов’язок працівника відпрацювати після навчання 

не менше встановленого законом строку слугуватиме додаткового умовою. 

До цих умов зазвичай відносять: умови трудового договору, які не 

мають прямого відношення до умов праці; також умова про 

випробовування; умова про нерозголошення державної, комерційної та 

іншої захищеної законом таємниці; умова відносно підвищення 

кваліфікаційного рівня працівника тощо. При цьому умови трудових 

договорів, які погіршують становище працівників порівняно з 

законодавством про працю, є недійсними [1]. Потрібно звернути увагу на 

те, що умови трудового договору не можуть містити положень, що 

суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці 

[21]. Досить доречно зауважити на тому, що сторони, які уклали трудовий 

договір, можуть вносити зміни та доповнення до вже існуючих умов 
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трудового договору, за умови, що зміни і доповнення не будуть 

погіршувати становище працівника відносно чинного законодавства [1]. 

Таким чином, проаналізувавши вищевикладене, варто зробити певні 

висновки. Умови трудового договору є невід’ємною складовою угоди, яка 

укладається між працівником і роботодавцем, при цьому відображаючи 

його зміст. Всі умови відіграють велику роль в подальших трудових 

відносинах, вони несуть собою логічно-структурно побудований ланцюг, 

ланки якого взаємопов’язані, без жодної з яких він не може ефективно 

функціонувати. Отже, проаналізувавши досліджувану тематику, доцільно 

підсумувати, що без обов’язкових умов трудовий договір не може бути 

укладеним. 

Обов’язкова наявність таких умов залишається, при цьому в деякій 

мірі вторинні умови не можуть існувати без первинних, взаємозв’язок 

таких умов є нерозривним і не може існувати сам по собі, тому важливість 

додержання таких умов є скоріше необхідністю ніж обов’язком. Також 

великою проблемою є усна форма трудового договору, внаслідок укладення 

якого може виникати трудовий спір між працівником і роботодавцем, а 

також унеможливлення правильного і документально підтвердженого 

визначення всіх елементів трудового договору, що є необхідними при 

укладенні даної угоди.  

 

 

1.2 Поняття та сутнісні ознаки трудової функції 

 

Досить великий проміжок часу було присвячено розробці 

теоретичних основ трудової функції, її поняттю, практиці застосування. 

Наукові розробки, а також дослідження поняття і значення трудової функції 

дало можливість розкрити це питання зовсім на іншому рівні права, з 

урахуванням сформованих умов, до тієї ж ідеї, яку висловив 

М.Г. Александров. Він визначив трудову функцію як виконання 
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відповідного роду трудових операцій у відповідності з діяльністю 

підприємства з урахуванням вказівок адміністрації [37, c. 27]. 

Першим вчений, який спробував ототожнити поняття «трудова 

функція» і «рід діяльності», був К.О. Абжанов. У науковій роботі вченого з 

даного питання вказується, що коло обов’язків працівника, які становлять 

рід його діяльності, не може бути обмежений певним переліком питань і 

адміністрація має право дати будь-яке завдання, що відноситься до його 

спеціальності та займаної посаді [24, c. 47]. Така позиція дає нам змогу 

стверджувати, що поняття «рід діяльності», ширше за поняття «трудова 

функція».  

Згодом з розвитком науки трудового права більшу увагу почали 

звертати на об’єктивну сторону трудової функції, що розкриває зміст праці 

та рівень вимог, які пред’являються до виконавця, в залежності від цілей 

роботодавця. Такі науковці як А.С. Пашков, Б.Ф. Хрустальов не 

здійснювали розмежування роду діяльності від трудової функції. На їхню 

думку, трудова функція – це конкретне коло робіт, за яким встановлюється 

обов’язок працівника виконувати роботу, обумовлену при укладенні 

трудового договору [35, c. 159]. Дане твердження, на наш погляд, не 

правильне, тому що, по-перше коло робіт повинно якимось чином 

врегульовуватися і мати відповідні рамки, за які працівник не може 

виходити, по-друге, коло робіт може в себе включати декілька робіт, які 

виконуються за різною спеціальністю і кваліфікацією по одній професії. 

Тому слід відмежувати коло робіт від трудової функції, так як перше 

поняття, як зазначалося раніше, ширше за поняття трудової функції. 

Досить старанно до цього питання підійшов вчений-правознавець 

Ф.П. Негру. Розглянувши дану проблему детально, він зупинився на тому, 

що трудова функція являє собою обов’язкову умову трудового договору, 

яка встановлює роботу за певною кваліфікацією та конкретною професією, 

спеціальністю і посадою [36, c. 117]. Автор звернув увагу на те, що трудова 

функція може являти собою виконання робіт по декількох професіях, 
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спеціальностях, посадах, роботах різної кваліфікації, також він прийшов до 

висновку, що трудова функція – поняття ширше, ніж робота за певною 

посадою, професією, спеціальністю. 

Для підтвердження нашої позиції пропонуємо розглянути думку 

правознавця М.О. Тимонова, який вказує, що трудова функція і трудовий 

обов’язок – це різні поняття, вони співвідносяться між собою як зміст і 

форма [37, c. 34]. Із наведеного трактування можна зробити висновок, що 

при створенні трудових умов дефініції «функція» та «обов’язок трудового 

характеру» взаємодіють між собою, а певними елементами, які їх 

поєднують, є форма та зміст. 

Цікаву думку відносно повсякденної трудової діяльності працівника і 

трудової функції висловили К.М. Гусов та В.М. Толкунова, які в своїй 

праці ототожнюють ці поняття, аргументуючи свою позицію тим, що на 

прояв фізичної і розумової енергії працівника може впливати на мінливість, 

непостійність трудової функції, але в межах певної спеціальності, 

кваліфікації, посади в загальному процесі праці даного виробничого 

колективу [38, c. 163-164]. Якщо розглядати цю позицію з точки зору 

оцінки працівника, то можна сказати, що ця особливість трудової функції 

дуже важлива в ринкових умовах.  

Досить цікаву думку з приводу визначеності трудової функції 

наводить О.В. Смирнова, яка стверджує, що визначеність трудової функції 

повинна розглядатися в трьох взаємопов’язаних аспектах: як визначеність 

змісту (характеру) трудової функції; як визначеність місця її застосування; 

як визначеність істотних умов, за яких вона застосовується. При цьому 

науковець наголошує на тому, що ігнорування хоча б одного з них свідчить 

про порушення принципу визначеності трудової функції, що, в свою чергу, 

означає доручення працівникові іншої роботи [39, c. 144]. 

Наступним вченим, який присвятив свою працю трудовій функції, є 

В.А. Глозман. Він досліджував проблему трудової функції, намагаючись 

пов’язати її з широким колом питань (науково-технічним прогресом, 
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суміщенням професій, відповідальністю). Вчений зробив спробу дати 

складне (комплексне) визначення поняття трудової функції як органічного 

поєднання об’єктивних і суб’єктивних факторів, природа яких криється в 

матеріальному виробництві та ділових якостях працівника. В.А. Глозман 

виділив об’єктивну і суб’єктивну сторони трудової функції [40, c. 77-78].  

Виходячи з вищевикладеного, можна стверджувати, що В.А. Глозман 

вслід за Н.Г. Александровим прийшов до висновку, що об’єктивна сторона 

трудової функції лежить у сфері матеріального виробництва і має своє 

юридичне вираження. Визначаючи суб’єктивну сторону трудової функції, 

В.А. Глозман визначив, що її суть полягає у відомому відриві від 

об’єктивної сторони і зводиться до наявності у працівника професійних і 

спеціальних знань, кваліфікаційних даних, необхідних для виконання робіт 

з певної професії, спеціальності, кваліфікації чи посади, а також ділових 

якостей, здібностей творчо виконувати трудову функцію [40, c. 85] . 

Більш широке визначення трудової функції надає вчений 

О.І. Процевський, який схиляється до думки, що трудова функція виникає 

через «рід трудової діяльності», де рід трудової діяльності – це та робота, 

для виконання якої укладається трудовий договір [41, с. 112]. З огляду на це 

простежується тенденція щодо того, що кожен науковець, маючи свій 

підхід, що розкриває сутність трудової функції, наводить власне 

визначення і доводить його правильність.  

Так, на думку Е.Б. Хохлова, трудова функція – це умова про рід 

роботи, яку роботодавець вправі доручати працівнику і яку працівник 

зобов’язаний в силу трудового договору виконувати, умова про вид праці 

та його кваліфікації [6, с. 306]. Автор виражає трудову функцію через якісні 

і кількісні характеристики праці. Ще Н.Г. Гладков визначив договірний 

характер трудової функції, встановивши кількісні і якісні характеристики 

даного поняття [42, c. 8]. 

Як зазначає Е.Б. Хохлов, якісні характеристики праці нерідко тісно 

пов’язані з особистими якостями працівника. Що стосується кількісних 
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характеристик праці, то, зазвичай, сам по собі факт укладення трудового 

договору означає, що працівник прийняв на себе як обов’язок виконувати 

встановлені норми виробітку, так і обов’язок підкорятися нормам, які 

регламентують внутрішній трудовий розпорядок. Проте, в деяких випадках 

у трудовому договорі можуть зазначатися певні кількісні показники праці, 

досягнення яких бере на себе працівник. Так, наприклад, у трудовому 

договорі з керівником підприємства може бути встановлено умову про те, 

що до кінця терміну договору працівник зобов’язується підняти 

рентабельність підприємства на певну кількість відсотків [6, с. 308-309]. 

Такі вчені як С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко під трудовою 

функцією розуміють угоду сторін щодо роду роботи, яку зобов’язується 

виконувати працівник [4, c. 295]. Під цим поняття слід розуміти, що 

трудова функція являє собою угоду, що конкретизує рід роботи, який 

повинен виконувати працівник. Такого ж підходу до визначення цього 

поняття дотримуються і такі наковці як М.І. Іншин та В.І. Щербина, 

стверджуючи відносно трудової функції наступне: «Встановлення трудової 

функції працівника є конкретизація роду роботи стосовно його здібностей 

до праці» [43, c. 173]. Таким чином, слід погодитися з таким твердженням 

поняття трудової функції, яка виражається саме через рід роботи та 

конкретизує її і дає можливість виявити у працівника відповідні умови, за 

яких він зміг би виконувати ту чи іншу роботу. 

А.М. Юшко розглядає трудову функцію як «сукупність установлених 

угодою сторін завдань та обов’язків певної складності, обмежених 

професією (спеціальністю), довідником кваліфікаційних характеристик чи 

іншим розсудом сторін». При цьому автор робить доповнення до 

визначення трудової функції в частині, що стосується трудових обов’язків, 

де вказує: «Це стосується таких трудових обов’язків працівників як чесно і 

сумлінно працювати, своєчасно і точно виконувати розпорядження 

власника, дбайливо ставитися до його майна тощо (ст. 139 КЗпП)» [26,                  

с. 34]. Дане визначення не в повній мірі передає сутність досліджуваного 
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поняття, крім того воно не досить коректне, так як ці обов’язки є 

загальними для всіх працівників і їх можна віднести до будь-якого роду 

роботи, яку виконує працівник, в цьому випадку потрібна більша 

конкретизація відносно роботи, яку повинен виконувати працівник. 

Дещо іншого підходу до розуміння трудової функції дотримуються 

теоретики права В.В. Жернаков та В.В. Єрьоменко та розглядають дану 

дефініцію в статичному стані, стверджуючи, що це угода між сторонами 

трудового договору про характер дорученої працівникові роботи, тобто 

встановлена сторонами сукупність їхніх прав та обов’язків по забезпеченню 

виконання роботи за певною спеціальністю, кваліфікацією, посадою. З 

цього приводу зазначимо, що трудова функція знаходиться в пасивному 

стані і ще не перейшла в активний режим. А «динамічний стан» трудової 

функції, на думку вчених, – це практичне здійснення встановлених прав та 

обов’язків сторін по забезпеченню виконання роботи в ході реалізації 

трудових правовідносин. При цьому працівник виконує вимоги посадових 

інструкцій, а підприємство забезпечує умови праці [44, с. 62]. 

Такий підхід заслуговує на існування, тому що він більш широко 

розкриває дане поняття і дає змогу проаналізувати його з двох боків (у 

динаміці і статиці) та, в свою чергу, включає в себе більш детальну 

інформацію, яка сприяє кращому розумінню трудової функції. 

Слід також звернути увагу на те, що поняття трудової функції не 

знайшло свого відображення і в проекті нового Трудового кодексу. На 

нашу думку, таке упущення є досить значним, оскільки Трудовий кодекс в 

подальшому буде одним із основних джерел трудового права і не 

відображатиме трудову функцію як правову категорію. Тому можемо 

стверджувати, що в науці трудового права існує широке коло підходів до 

визначення трудової функції і більшість науковців розглядають її через рід 

роботи, хоча самого поняття роду роботи в трудовому праві не існує. Якщо 

розглянути це поняття загалом, то ми можемо констатувати, що поняття 

«рід» у наукових класифікаціях визначається як група, яка об’єднує 
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декілька видів, різновидів, що мають загальні ознаки, або як спосіб, засіб 

напрямку діяльності [45, с. 720]. 

Що стосується поняття «робота», то тут знайшлося досить багато 

підходів до розуміння цього слова. Тому вважаємо за необхідне звернути  

увагу на цей термін з точки зору С.І. Ожегова, який вказує, що «робота» –   

це: 1) процес перетворення одного виду енергії в інший (спеціальне 

тлумачення); 2) заняття, праця, діяльність( фізична, розумова робота, 

відповідальна робота, термінова робота, громадська робота, робота за 

спеціальністю) [45, с. 707]. 

Таким чином, здійснивши загальний аналіз поняття «рід» на основі 

думок вчених, ми пропонуємо власне визначення дефініції «рід роботи». На 

наш погляд, під цим поняттям слід розуміти наступне: «Рід роботи – це 

відповідний вид або група трудової діяльності, що спрямована на певний 

результат». Виходячи з даного визначення, зазначимо, що поняття «рід 

роботи» ширше за поняття «трудова функція», так як для обрання особою 

відповідного роду роботи вона повинна відповідати певним вимогам, які 

при цьому якраз і формує трудова функція. Тому, керуючись 

вищевикладеним, слід підходити до визначення роду роботи як категорії, 

яка включає в себе поняття трудової функції. На підставі відповідного 

дослідження можна сформулювати власний підхід до визначення трудової 

функції. Якщо розглядати трудову функцію через рід роботи, то випливає 

те, що трудова функція – це сукупність відповідних вимог, яким повинен 

відповідати працівник для виконання конкретної, обумовленої з 

роботодавцем, роботи. 

В правовій науці кожне поняття наділено відповідними ознаками, які 

характеризують його з іншої точки зору. Що стосується ознак трудової 

функції, то ми можемо сказати, що досить мало науковців розглядали дане 

питання і присвячували йому відповідні наукові дослідження. Однією з 

таких вчених є  О.О. Архипова, яка виділила наступні ознаки трудової 

функції: 1) вчинення працівником відомого роду трудових операцій 
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відповідно до ходу діяльності організації та вказівок роботодавця; 2) робота 

за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою; 3) поєднання її 

об’єктивних і суб’єктивних елементів; 4) обумовлена виробничим процесом 

організації; 5) головний елементом є її договірний характер [46, с. 15]. 

 Доцільно погодитися з вищенаведеними ознаками, в яких авторка 

досить детально відобразила всі ключові позиції, які необхідні для 

характеристики донного поняття. Також О.О. Архипова зазначила, що 

можливо об’єднати всі ознаки в одному визначені. Однак еклектичний 

підхід, незважаючи на очевидний всебічний облік різнорідних факторів, що 

характеризують трудову функцію, знецінює такого роду спробу дати 

визначення трудової функції. У своєму остаточному висновку вона дійшла 

до того, що універсальної трудової функції, з точки зору технологічного 

процесу, немає, вона завжди має свої особливості, які обумовлені 

специфікою організації [46, с. 15].  

Таке міркування є досить вдалим, виходячи з того, що роботодавець 

може приймати, а також вносити відповідні поправки і доповнення до 

посадових інструкцій працівника, за згодою останнього. Такі зміни завжди 

пов’язані з адаптацією процесу реалізації новітніх впроваджень в діяльність 

підприємства. Разом зі змінами в якійсь частині відносно обов’язків 

працівника по виконанню ним поставленої роботи змінюється і трудова 

функція. Але, не дивлячись на структурну побудову ознак трудової функції, 

позиція О.О. Архипова не становить собою ідеальну модель ознак. 

Наступним правознавцем, який виділив ознаки трудової функції, є 

П.Д. Пилипенко. Він зазначає, що професія, спеціальність і кваліфікація – 

це такі ж ознаки суб’єктивного характеру як вік, освіта, знання іноземної 

мови, стаж попередньої роботи, які переважно беруться до уваги при 

укладенні трудового договору. Як правило, ці вимоги уже наперед 

закладені у визначених кваліфікаційних характеристиках посад чи 

виконуваних робіт. І тут ми бачимо, що трудова функція (вид роботи) має 

об’єктивні ознаки. При укладенні трудового договору саме ознаки 
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об’єктивного характеру є домінуючими при формуванні умов про трудову 

функцію працівника. Якщо показники суб’єктивного характеру (професія, 

спеціальність, кваліфікація) і можуть бути проігноровані у виняткових 

випадках при укладенні трудового договору з огляду на якісь інші ділові 

якості особи, що влаштовується на роботу, то сам вид роботи чи посада, яку 

необхідно замістити, з огляду на їх об’єктивний характер, зміненими бути 

не можуть [47, с. 71-72]. Автор виділяє ознаки об’єктивного та 

суб’єктивного спрямування, наголошуючи на важливості об’єктивних ознак 

при укладенні трудового договору. 

Іншого підходу до визначення ознак трудової функції дотримується 

правознавець О.Є. Костюченко який визначає ознаки даного поняття через 

«рід трудової діяльності», «професію», «спеціальність», «кваліфікацію» та 

«посаду». Приведений підхід не зовсім правильний, оскільки вище 

перераховані ознаки являють собою елементи трудової функції і самі за 

своїм призначенням не можуть характеризувати це поняття. Вони не 

розкривають сутності визначення трудової функції, а лише виступають як 

допоміжні елементи, які передбачає собою трудова функція.  

Тому слід виокремити такі основні ознаки трудової функції, які 

дадуть реальну можливість охарактеризувати дане поняття і більш 

об’єктивно підійти до розгляду даної категорії як правової. Одними із 

головних ознак трудової функції є: 

1) трудова функція – обов’язкова умова трудового договору. 

Невизначеність трудової функції в трудовому договорі тягне за собою 

визнання його не дійсним. Можна також стверджувати, що ця ознака 

стосується того, що саме трудова функція визначає цю угоду трудовою, 

якщо вона не буде зазначена в цьому договорі, то цей правочин за своєю 

структурою нагадуватиме цивільно-правову угоду. Так як трудовий договір 

спрямований на сам процес праці а не на його результат, то в цьому 

випадку саме трудова функція і буде характеризувати цей процес; 
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 2) сукупність відповідних елементів (спеціальність, кваліфікація, 

спеціалізація, посада тощо) якими необхідно володіти працівникові для 

виконання відповідної роботи. Всі ці елементи необхідні для того, щоб 

встановити саме трудову функцію працівника в договорі. Відсутність хоча 

б одного елемента тягне за собою порушення принципу визначеності 

трудової функції, в результаті вся структура даної угоди втрачає правову 

значимість;  

3) трудова функція – органічне поєднання її об’єктивних і 

суб’єктивних елементів. Сукупність всіх елементів, що становлять зміст 

трудової функції, можна класифікувати за відповідними об’єктивними і 

суб’єктивними критеріями. До об’єктивних слід віднести професію і 

посаду, суб’єктивні ознаки включають в себе спеціальність, кваліфікацію, 

спеціалізацію. Дані елементи тісно пов’язані між собою і в якійсь мірі 

залежні один від одного;  

4) індивідуальний характер. Тобто трудова функція укладається з 

кожним працівником окремо і не є універсальною для всіх. Взагалі 

неможливо створити одну трудову функцію для всіх. При укладені 

трудового договору на трудову функцію впливають як об’єктивні, так і 

суб’єктивні чинники. В даному випадку індивідуальний характер трудової 

функції характеризується саме через суб’єктивний фактор, який залежить 

виключно від особи, з якою укладається договір. 

На основі вищевикладеного приходимо до висновку, що поняття 

трудової функції, яке випливає з її ознак, можна визначити таким чином: 

«Трудова функція передбачає обов’язкову умову в трудовому договорі із 

врахуванням кваліфікаційних характеристик посади та може включати в 

себе структурні елементи, які тісно пов’язані між собою». 

Отже, розкриття трудової функції у трудовому праві продиктовано 

бажанням всебічно розкрити сутність цієї правової категорії, оскільки її 

аналіз дає можливість сформувати взаємоузгоджену внутрішню систему 

досліджуваного процесу. Характеристика трудової функції відображається 
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через порядок її встановлення в трудовому договорі із врахуванням ознак, 

елементів, що складаються в системі суспільної організації праці. 

 

 

1.3 Зміст трудової функції 

 

Актуальність досліджуваного питання полягає в тому, що трудовий 

договір є важливою категорією трудового права та основною 

організаційно-правовою формою залучення громадян до праці, виступає 

найоптимальнішим способом узгодження інтересів суб’єктів трудових 

правовідносин. Одне з ключових місць в трудовому праві займає питання 

змісту трудової функції працівника як однієї з обов’язкових умов трудового 

договору. Досить багато підходів до визначення змісту трудового договору 

і його ключових елементів існує в доктрині трудового права. Зазначимо, що 

найбільш дискусійними у науці трудового права залишаються питання про 

зміст трудової функції, що є однією з обов’язкових умов трудового 

договору. Складові елементи трудової функції потребують більш 

детального розгляду та уточнення їх призначення, з огляду на це 

визначення змісту трудової функції має вагоме значення в умовах 

сьогодення. 

Найчастіше в літературі зміст трудової функції працівника 

визначається шляхом установлення сторонами в трудовому договорі 

професії, спеціальності, кваліфікації для робітника і посади для службовця. 

На думку вчених І.В. Зубова, Б.С. Стичинського, В.Г. Ротаня, 

законодавство України про працю до цього часу оперує поняттями 

«спеціальність» і «кваліфікація» для визначення сукупності обов’язків, що 

доручаються окремому робітнику, і терміном «посада» для окреслення 

комплексу робіт, що виконуються окремим службовцем [48, с. 240]. 

Підтримують таку думку і зарубіжні дослідники. Зокрема 

К.Л. Томашевський та А.О. Войтик пишуть, що «трудова функція 
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працівника розкривається через чотири характеристики: професію, 

спеціальність, кваліфікацію, посаду» [49, с. 43].  

Також у юридичних довідниках зазначається, що трудова функція –це 

робота за визначеною спеціальністю, кваліфікацією, посадою, яка повинна 

виконуватися працівником в інтересах роботодавця [50, с. 454]. 

На думку О.Є. Костюченка, для розкриття сутності трудової функції 

робітника слід виділити такі складові змісту трудової функції працівника як 

«рід трудової діяльності», «професію», «спеціальність», «кваліфікацію», 

«посаду». Ці всі поняття взаємозалежні: зміст трудової функції впливає на 

визначення виду роботи та її складність; складність роботи залежить від 

кваліфікації та впливає на розмір зарплати; кваліфікація впливає на вид 

дорученої працівнику роботи. З цього випливає, що визначення змісту 

трудової функції працівника повинно бути індивідуалізовано [51, с. 356]. 

На наш погляд, така думка має право на існування, так як вона достатньо 

враховує послідовність і залежність одних елементів від інших. З іншого 

боку, таку позицію вченого не можна вважати повним визначенням 

трудової функції, оскільки це є скоріше перелік складових елементів 

трудової функції, хоча вони і дають можливість отримати уявлення про її 

сутність. 

З розвитком ринку праці все більшим попитом користуються 

працівники, які мають відповідну кваліфікацією, володіють відповідною 

спеціальністю для зайняття відповідної посади, яка дає змогу здійснювати 

роботу в тій чи іншій сфері виробництва. Але роботодавці останнім часом 

дедалі частіше більшу увагу звертають на суб’єктивні якості працівника 

стосовно його професійних навичок, знань, досвіду, кваліфікаційної 

підготовки для роботи за певного роду професією, спеціальністю чи на 

певній посаді, а також особистісних якостей працівника. 

Досить вдалим є міркування К.М. Плєсньова, який, крім традиційних 

складових, виділяє такі елементи трудової функції як спеціалізація і 

компетентність. Спеціалізацію він визначає як характеристику відмінності 
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окремих завдань діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, продуктів 

та умов діяльності в межах спеціальності і як результат набуття 

працівником компетенції, яка дає йому змогу виконувати трудові функції, 

швидко адаптуватися до змін у професійній діяльності [52, с. 62] Отже, 

досить важливим на сьогодні є відображення цих елементів як ключових в 

змісті трудової функції, так як вони визначають попит робочої сили на 

ринку праці в нинішніх умовах. Тобто, основна ідея, яку вчений намагався 

донести в своїй роботі і з якою ми цілком погоджуємося, полягає у 

необхідності врахування спеціалізації та компетентності при виконанні 

трудових обов’язків. 

Варто також наголосити, що зміст трудової функції, тобто конкретне 

коло обов’язків працівника, встановлюються трудовим законодавством, 

кваліфікаційною характеристикою й посадовою інструкцією а також за 

згодою сторін трудового договору, виходячи, з одного боку, зі змісту, 

вимог забезпечення процесу організації, а з іншого – виходячи з 

професійних можливостей та індивідуальних особливостей працівника. 

Тому доцільно представити кожний елемент трудової функції окремо, 

що дасть змогу детальніше розглянути те чи інше поняття і визначити його 

місце серед цих основних її складових елементів. 

Першим проаналізуємо поняття «професія». Довідником 

кваліфікаційних характеристик зазначено наступне його визначення: 

«Професія – здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи 

певної кваліфікації» [53]. Представлене визначення не досить вдале, 

оскільки не повністю розкриває суть цього поняття. З цього приводу 

О.В. Лавріненко зазначає, що на сьогодні ситуація виглядає дещо інакше, 

оскільки в цьому нормативному акті всі спеціальності й посади іменуються 

(інтегровані терміном) професіями. Аналіз змісту положень Класифікатора 

професій (п. 26 та ін.) фактично дає підстави стверджувати, що поняття 

«посада» характеризується власне через поняття «повна назва професії» 
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[22, с. 313]. У Класифікаторі професій ДК 003:2010 застосовується таке ж 

поняття як і в вищенаведеній редакції [53]. 

Вважаємо за необхідне більш детально зупинитися на Класифікаторі 

професій. Цей акт являє собою систематизовані переліки робіт і професій, 

які використовуються на виробництві, він є складовою державної системи 

класифікації й кодування техніко-економічної й соціальної інформації. 

Класифікатор передбачає такі види класифікації професій: 1) законодавці, 

вищі державні службовці, керівники; 2) професіонали; 3) спеціалісти;                    

4) технічні службовці; 5) працівники сфери торгівлі та побутових послуг;                    

6) кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, 

риборозведення та рибальства; 7) кваліфіковані робітники з інструментом; 

8) оператори й складальники обладнання та машин; 9) найпростіші 

професії. Класифікація професій у цьому документі ґрунтується на 

міжнародних концепціях ISCO-88 про роботу та кваліфікації. Варто 

зазначити, що Міжнародна стандартна класифікація професій 1988 року, 

запроваджена Міжнародною конференцією статистики праці Міжнародного 

бюро праці, розроблена з метою переведення національних даних у 

систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією [54]. 

У доктрині трудового права не існує єдиного підходу до розуміння 

поняття «професія», тому кожен з науковців розглядає його по-різному. 

Досить вдалою є дефініція, яка розкриває поняття «професія», наведена 

правознавцем А.І. Станцевою: «Професія – це широка галузь застосування 

праці, це комплекс спеціальностей, який вимагає певних теоретичних 

знань, практичних навичок, необхідних для виконання робіт» [29, с. 27]. 

Такий підхід більш детально відтворює родовий або галузевий розподіл 

праці, наприклад, лікар, учитель, інженер і при цьому характеризується 

метою та характером трудової функції.  

Цікавою у цьому контексті є точка зору Н.В. Кузьміної: «Професія – 

це вид діяльності, що вимагає спеціальних знань, навичок, умінь, фахової 

освіти. Сформована професія – це об’єктивна реальність, пов’язана з 
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наявністю в суспільстві кваліфікованих спеціалістів, що вміють 

продуктивно вирішувати певні завдання, розраховані на задоволення 

потреб суспільства» [55, с. 27]. 

Такі вчені як М.І. Іншин, А.Р. Мацюк та В.І. Щербина стверджують, 

що «професія – це родовий або галузевий розподіл праці( лікар, інженер, 

вчитель тощо). Під нею вони розуміють вид трудової діяльності, пов’язаної 

з тією чи іншою виробничою функцією (функціями), та такої, що вимагає 

певної загальноосвітньої та спеціальної підготовки [56, с. 814-815]. 

Деякі науковці вважать, що професія тісно пов’язана з 

професіоналізмом. Наприклад В.М. Олуйко з цього приводу зазначає: 

«Професіоналізм – це оволодіння основами й глибинами якої-небудь 

професії. Професіоналізм проявляється в умінні застосовувати різні гнучкі, 

еластичні, що відповідають ситуації та конкретним обставинам, методи, 

засоби, прийоми діяльності. Професіоналізм будь-якого виду діяльності 

виявляється в тому, що професія стає способом життя людини, її головною 

життєвою потребою» [57, с. 5]. З даного визначення слід зробити висновок, 

що професіоналізм є складовою професії, тобто поняття «професія» ширше 

від поняття «професіоналізм», так як тільки відповідними складовими, які 

включені в зміст професії, особа повинна володіти для виконання 

поставлених перед нею завдань.  

С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко виділять професію як рід трудової 

діяльності людини, що володіє комплексом спеціальних знань, практичних 

навичок, одержаних шляхом спеціальної освіти, навчання чи досвіду, які 

дають можливість здійснювати роботу в певній сфері суспільного 

виробництва з урахуванням різних форм власності чи господарювання 

(металург, будівельник тощо) [4, с. 295]. 

Загалом таке визначення слід брати до уваги. Розкриваючи професію 

в такому широкому сенсі і деталізуючи увагу на її складових, ми, у свою 

чергу, маємо реальну можливість більш детально і глибоко зрозуміти цю 

правову категорію і виокремити відповідні її складові. Тому можна сказати, 
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що професія – це, перш за все, рід трудової діяльності, якому притаманні 

комплекс спеціальних знань, умінь і навичок, якими повинен оволодіти 

працівник у результаті здобуття освіти чи отриманого досвіду, для того, 

щоб використовувати всі ці складові у процесі виконання відповідної 

роботи. 

Досліджуючи дане питання, такі вчені як В.О. Лозовой, 

В.О. Рум’янцев, Л.В. Анучина та інші виділили наступні ознаки професії:  

по-перше, професія є спільнотою людей, які займаються вирішенням 

близьких проблем і мають приблизно однаковий спосіб життя, що 

визначається єдиною базовою системою цінностей та характеризується 

певною самосвідомістю, складом особистості; 

по-друге, професія є сферою застосування сил щодо дослідження 

певного об’єкта дійсності, областю, у якій людина виконує свої функції як 

суб’єкт праці і яка створює їй умови для існування та розвитку; 

по-третє, професія має конкретно-історичний характер, тобто вона 

постійно трансформується відповідно до змін культурно-історичного 

контексту; 

по-четверте, професія є областю самореалізації особистості, оскільки 

професійна діяльність не просто дає можливість виробляти якісь товари та 

надавати послуги, а, насамперед, дозволяє людині реалізувати власний 

творчий потенціал і створює умови для його розвитку; 

по-п’яте, професія являє собою об’єктивну реальність, яка творчо 

формується самим суб’єктом праці;  

по-шосте, професія є певною діяльністю, роботою професіонала, 

тобто власне процесом реалізації трудових функцій [58, с. 248-249].  

Проаналізувавши данні ознаки професії, зазначимо, що вони 

розкривають професію як категорію загальну, яка має відношення до 

загального значення, тому професія є поняттям, яке поширюється на всі 

сфери діяльності.  
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А.М. Слюсар зазначає, що професія відображає родовий або 

галузевий поділ праці й характеризує широку сферу діяльності, в якій 

працівник може застосовувати свої трудові здібності [59, с. 79]. Автор 

розглядає професію через рід або відповідну галузь праці, в якій може 

працювати працівник, цим самим він зводить це поняття до більш 

широкого кола, при цьому не конкретизуючи його особливостей. 

Так, правознавець І.А. Саражинська здійснила відповідне групування 

професій за предметом праці, тобто за тим, на що спрямована основна увага 

працівника, об’єднавши професії в п’ять типів: «людина – людина» – 

предметами праці є люди (юрист, лікар, учитель та ін.); «людина – техніка» 

– предметами праці виступають машини, прилади, апарати (водій, 

фотограф та ін.); «людина – природа» – предметами праці є земля, вода, 

рослини, тварини (геолог, кінолог, агроном та ін.); «людина – знакова 

система» – до предметів праці відносяться умовні знаки, формули, слова 

(економіст, програміст, математик, коректор); «людина – художній образ» – 

предмети праці включають художні образи, їхні елементи (художник, 

артист, ювелір, маляр) [60]. 

Така класифікація професій за предметом праці, на нашу думку, є 

конструктивною і логічною. Вона є доречною, так як поділяє професії за їх 

предметним спрямуванням. Ці типи професій дають змогу особі визначити  

для себе професію і отримати більш детальну інформацію про неї.  

Якщо продовжити далі розглядати дане поняття, то в Інструкції про 

встановлення груп інвалідності, затвердженій наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 7 квітня 3 2004 року № 183, передбачено, що 

професія – це вид трудової діяльності, що потребує певних знань та 

навичок, набутих шляхом навчання і практичного досвіду [61]. 

Аналіз наукових позицій свідчить, що розуміння професії в них також 

багатозначне. Для багатьох авторів характерним є акцентування уваги на 

суб’єктивно-психологічному аспекті професії, у даному аспекті професія 

сприймається як сукупність індивідуальних якостей особистості. У деяких 
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роботах, головним чином у словниках, професію визначають як єдність 

знань і здібностей людини, що виявляється в її предметній та духовній 

діяльності [62, с. 467]. Такий підхід є більш індивідуалізований, він 

визначає особу, яка володіє індивідуальними якостями, за допомогою яких 

можна виконувати ту чи іншу робу.  

У цілому ряді країн Західної Європи та у США поняття «професія» 

розглядається у контексті його використання переважно щодо престижних 

занять у галузі медицини, права, архітектури. Розподіл людей за 

професіями відбувся внаслідок ускладнення та диференціації праці [63,           

с. 435]. Подібний підхід в нашій правовій системі не може бути 

застосованим, оскільки він залишає поза увагою звичайні професії, на які 

не поширюється диференціація праці. 

Так, американський дослідник Е. Грінвуд виділяє наступні змістовні 

компоненти професії: 1) влада, якою володіють представники тієї чи іншої 

професійної групи; 2) вплив у суспільстві, авторитет; 3) система 

спеціальних знань, освіта; 4) наявність спільності професіоналів, свого роду 

корпоративно-бюрократичної структури, яка встановлює систему правил і 

норм поведінки для осіб, що відносять себе до цієї професії; 5) професійна 

культура [64]. 

Виходячи з вищевикладеного, варто зазначити, що зарубіжний досвід 

не завжди може бути ефективним для застосування в нашій доктрині права 

чи законодавстві, так як їх підхід до визначення поняття «професія» 

повинен адаптуватися до кожної правової системи окремо і відповідати 

нормам права.  

Наступним ключовим елементом, який складає трудову функцію, є 

спеціальність. На думку Л.А. Сироватської, спеціальність – це «рід (вид) 

трудової діяльності, що вимагає відповідних спеціальних знань і навичок, 

придбаних у процесі фахової освіти й практичного досвіду» [65, с. 131]. 

Такої думки дотримуються також вчені В.В. Єршов і Є.А. Єршова [66,                   

с. 94]. Вони характеризують поняття «спеціальність» як сукупність 
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відповідних знань умінь і навичок, набутих внаслідок спеціальної освіти 

або практичного досвіду. Конкретна галузь діяльності в межах даної 

професії формує певну спеціальність. При цьому в рамках однієї професії 

може бути виокремлена певна кількість спеціальностей залежно від рівня 

науково-технічних інновацій, об’ємів та складності завдань, що 

вирішуються. Відповідність спеціальності працівника тій, яка потрібна для 

якісного виконання службових обов’язків, є важливим критерієм 

раціонального використання людських ресурсів [67, с. 238]. 

Є.А. Голованова зазначає, що спеціальність є складником професії і 

також відтворює поділ праці, але їй притаманний відносно менший обсяг 

знань і практичних навичок. Вона становить собою сукупність набутих 

працівником шляхом спеціальної підготовки й досвіду роботи знань, умінь 

і навичок, необхідних для виконання певного виду трудової діяльності в 

межах тієї чи іншої професії [68, с. 13]. Даний підхід до визначення є 

досить широким і обґрунтованим. Автор також наголошує на тому, що 

спеціальність та професія тісно взаємопов’язані, тобто, якщо відсутня 

професія, відсутня буде і спеціальність. 

До такого самого висновку приходить і М.Д. Бойко, вказуючи, що 

спеціальність є «частиною трудової діяльності і в межах певної професії, 

що найбільш глибоко та всебічно опанована працівником. Спеціальність 

виступає основною ознакою, що характеризує трудову функцію працівника, 

оскільки вона містить у собі спеціалізацію працюючих за професіями зі 

специфікою роботи в умовах певного виду діяльності, наприклад, вчитель 

фізики, лікар-терапевт, водій автомобіля, слюсар, сантехнік). Але для 

визначення конкретної роботи, яку буде виконувати працівник, необхідно 

враховувати також кваліфікацію працівника» [27, с. 111]. У дослідженнях 

автор виділяє спеціальність як основну ознаку трудової функції, що є 

частиною трудової діяльності, яка не виходить за межі професії. 

Дещо іншого підходу до тлумачення дефініції «спеціальність» 

дотримуються М.І. Іншин і В.І. Щербина, зазначаючи, що це більш вузька 
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сфера професійної діяльності в межах конкретної професії [43, c. 173]. 

Тобто такий підхід просто звужує сферу професії до певних конкретних 

ознак (професія – лікар, спеціальність – хірург, окуліст).  

З даного питання випливає те, що спеціальність нерозривно пов’язана 

з професією вона не може існувати за межами або виходити за її рамки. 

Спеціальність призначена для більшого звуження сфери професії і поділу її 

за певними вимогами, які ставляться перед особою, що бажає виконувати 

цю трудову функцію, тобто це один з її різновидів, який залежить від 

характеру навичок і знань із конкретної професії. 

Наступним складником трудової функції, який відіграє ключову роль 

серед інших її елементів, є кваліфікація. О.В. Смірнов стверджує, що 

кваліфікація являє собою міру оволодіння працівником теоретичними і 

практичними знаннями і навичками, необхідними для виконання роботи на 

певній посаді за певною спеціальністю і кваліфікацією, де кваліфікація 

виступає як якісна сторона працівника і здатність його виконувати ту чи 

іншу роботу [69, c. 57]. У літературі слушно звертається увага на те, що             

«... оскільки роботи за одними і тим ж професіями, спеціальностями різні за 

своєю складністю, то й застосовується поняття «кваліфікація працівника» 

[66, с. 93]. Враховуючи думку науковця, можна сказати, що 

запропонований підхід до доцільності введення такого поняття як 

«кваліфікація» є досить вдалим, оскільки наводиться цілий ряд причин, які 

потребують такого введення.  

В.М. Жарков кваліфікацію розглядає як ступінь підготовленості 

працівника, за допомогою якої він зможе виконувати роботу певного рівня і 

складності [70, c. 119]. 

Є.А. Голованова дійшла висновку, що кваліфікація визначається 

рівнем освіти і спеціалізацією. Необхідний рівень освіти досягається 

завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових 

програм підготовки і, загалом, має відповідати колу та складності 

професійних завдань і обов’язків. Спеціалізація пов’язана як з конкретною 
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галуззю знань, використовуваними інструментами й устаткуванням, так і з 

продукцією, яка виробляється, чи послугами, що надаються [68, c. 13]. 

Такий підхід в подальшому розвинули такі вчені як С.М. Прилипко і 

О.М. Ярошенко, які зазначають, що кваліфікація – це рівень 

підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за 

визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом 

чи іншими атестаційними категоріями, наприклад, столяр ІІ, ІІІ розряду 

тощо. Кваліфікація є ступенем професійної навченості, тобто рівнем 

підготовки, досвіду і знань з певної спеціальності. У дипломі спеціаліста 

(молодшого спеціаліста) чи іншому документі про професійну підготовку 

кваліфікація визначається через назву професії (інженер-механік, 

економіст, токар, секретар-стенографістка тощо) [4, с. 295-296]. 

Так, Є.П. Ціндяйкіна розкриває досліджуване поняття наступним 

чином: «Кваліфікація – це ступінь і вид професійної навченості, тобто 

рівень підготовки, досвіду, знань з даної спеціальності, яка визначається 

для робітників розрядами робіт, які вони виконують» [71, c. 18]. 

Проаналізувавши сучасне і вітчизняне законодавство, зокрема 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, варто 

зазначити, що в ньому кваліфікація характеризується як «здатність особи 

виконувати завдання й обов’язки певної роботи». На наш погляд, таке 

визначення є не досить вдалим, оскільки у даному контексті виникає 

питання як оцінювати вираз «здатність особи, яка виконує завдання і 

обов’язки певної роботи». Тому, ми вважаємо, що більш вдало це 

визначення знайшло своє закріплення в Інструкції «Про встановлення груп 

інвалідності». Дане поняття у вказаному нормативному акті розглядається 

як рівень загальної і спеціальної підготовки працівника, що 

підтверджується встановленими законодавством документами (атестат, 

диплом, свідоцтво тощо) [61]. 

На основі проведеного аналізу національного законодавства доречно 

було б закріпити дане поняття на законодавчому рівні і відобразити його в 
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проекті нового Трудового кодексу з урахуванням досвіду нормотворчої 

практики сусідніх країн. Наприклад, у ст. 1 Трудового кодексу Республіки 

Білорусь кваліфікація визначається як «рівень загальної та спеціальної 

підготовки працівника, що підтверджується встановленими законодавством 

видами документів (атестат, диплом, свідоцтво тощо)» [72]. 

Такий підхід є логічним, оскільки дає зрозуміти наскільки важливого 

значення набуває дане поняття для вирішення відповідних проблем в 

побудові трудових відносин між працівником і роботодавцем. Воно також 

дозволяє дати більш широкий спектр інформації для працівника відносно 

розуміння специфіки зайняття відповідної професії. 

Вважаємо за необхідне вести такий елемент трудової функції як 

спеціалізація, яка займатиме важливе місце в логічно побудованій 

структурі трудової функції. 

Досить вдалим є міркування К.М Плєсньова, який спеціалізацію 

визначає як  характеристику відмінності окремих завдань діяльності 

фахівця за ознаками різниці засобів, продуктів та умов діяльності в межах 

спеціальності і, як результат, набуття працівником компетенцій, які дають 

йому змогу виконувати трудові функції, швидко адаптуватися до змін у 

професійній діяльності [52, с. 62].  

Спеціалізація пов’язана як із необхідною галуззю знань, 

використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, 

яка виробляється, або послугами, що надаються, і відповідає певною мірою 

деталізованому колу професійних завдань та обов’язків [53]. 

Запровадження такого поняття обумовлюється наступною 

специфікою. Якщо взяти до уваги професію лікаря то можна простежити, 

що у даній сфері виокремлюються спеціалізація, яка здобувається в умовах 

обов’язкової післядипломної освіти шляхом проходження інтернатури. 

Спеціалізація проявляється наступним чином, наприклад, можна виділити: 

напрямок − медицина, професія − лікар, спеціальність − лікувальна справа, 

спеціалізація – анестезіологія [73]. В цьому випадку при укладенні 
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трудового договору з лікарями ми не можемо ігнорувати той факт, що 

спеціалізація є одним із ключових елементів трудової функції, без якої 

неможливо досягнути домовленості між працівником і роботодавцем. 

Навіть трапляються випадки, коли у лікарській діяльності  для обіймання 

певних лікарських посад необхідно пройти вторинну спеціалізацію. Якщо 

взяти до уваги посаду лікаря хірурга-онколога, то на даній посаді 

передбачено те, що особа повинна виконувати роботу, яка буде відповідати 

напрямку підготовки «медицина», мати професію «лікар», мати 

спеціальність «лікувальна справа» і спеціалізацію «хірургія» [73]. 

Спеціалізація проявляється ще й таким чином. Наприклад, можна 

виділити: напрямок – професійна освіта, професія – викладач вищого 

навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації, спеціальність – 

юриспруденція, спеціалізація – цивільне право. Отже, при укладенні 

трудового договору з викладачами потрібно враховувати, що спеціалізація 

є елементом трудової функції. Таким чином, згідно з кваліфікаційними 

характеристиками професій (посад) викладач вищого навчального закладу 

ІІІ-ІV рівня акредитації бере участь у наукових дослідженнях кафедри, 

семінарах, нарадах і конференціях, інших заходах освітньої установи. Він 

постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову 

кваліфікацію. Вимоги кваліфікаційного характеру передбачають повну 

вищу освіту (магістр, спеціаліст) та стаж наукової, науково-педагогічної 

роботи – не менше 2 років [74]. 

Виходячи з вищенаведеного, потрібно зробити висновок про те, що 

спеціалізація є складовим елементом трудової функції, тому її обов’язково 

слід враховувати при укладенні трудового договору. Тобто, спеціалізація не 

закріплена на законодавчому рівні, що характеризує її як не обов’язковий 

елемент трудової функції, але при вступі на відповідну посаду він не 

залишається поза увагою. Позитивним моментом є те, що цей елемент 

знайшов своє відображення в проекті Трудового Кодексу України, а саме в 

ч. 3 п. 2 ст. 32, де зазначається: «Трудова функція, яку виконуватиме 
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працівник, включає: найменування професії, спеціалізації, кваліфікації, 

посади відповідно до встановленої класифікації професій та 

кваліфікаційних характеристик» [13]. 

Наступним елементом трудової функції, який викликав чимало 

питань, є посада. Існує досить велика кількість підходів у вчених-

правознавців до визначення цього поняття і їх міркування є 

неоднозначними. Тому посаду слід розглянути як правову категорію і 

проаналізувати, яку роль вона відіграє при укладенні трудового договору. 

На думку вченого О.Ю. Оболенського, посада – первинний осередок, 

вихідна організаційно-структурна одиниця державних органів, державних 

підприємств, установ, організацій, що визначає службове місце і становище 

учасників управлінського процесу [75, с. 273]. Загалом представлене 

визначення поняття «посада» є доречним, оскільки такий підхід охоплює не 

тільки посаду в державній службі, а й посаду взагалі на всіх підприємствах, 

в установах, організаціях незалежно від форми власності. 

Наступну досить вдалу думку з цього приводу висловлює 

А.І. Турчинова, стверджуючи, що соціальна сутність посади може бути 

виражена через її рольове визначення та її діяльнісний зміст. Виходячи з 

даного визначення, ми можемо встановити те, що посада виконує 

відповідну соціальну функцію для людини на підприємстві, в установі і 

організації [76, с. 114]. Таким чином, у понятті «посада» виражений 

соціальний аспект, який виникає в результаті розподілу управлінської праці 

в організаційній структурі.  

Дещо іншого підходу до визначення даного поняття дотримується 

М.Д. Бойко, який схиляється до того, що посада  характеризується «певним 

колом службових обов’язків, повноважень і відповідальністю, що настає в 

разі невиконання обов’язків. У найменуванні посади знаходить свій вираз 

поділ праці, що склався в певній галузі, на підприємстві чи в установі» [27, 

с. 111]. Такий підхід обумовлюється тим, що кожна посада має свої 
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обов’язки і повноваження, за невиконання яких працівник несе 

відповідальність.  

Іншої думки з цього приводу дотримується О.С. Коковін, який 

розглядає посаду як вихідну організаційно-структурну одиницю 

державного органу, котра містить у собі частину його компетенції [77,                 

с. 35]. Правознавець прив’язує дане поняття до поняття «державно-правове 

встановлення», що тягне за собою розуміння посади виключно в державних 

органах. Такий підхід не досить доречний, так як він характеризує посаду 

тільки з точки зору державної служби, хоча вона може бути не тільки 

державною, а також існувати на кожному підприємстві, в установі, 

організації.  

Також слід звернути увагу на те, що посади бувають різні за своїм 

галузевим призначенням. Всі посади в органах державної влади 

поділяються на адміністративні, політичні, патронатні. Ці типи посад 

виокремлено відповідно до Указу Президента України «Про Стратегію 

реформування державної служби в Україні» від 14 квітня 2000 року                     

№ 599/2000 [78].  

Тому для кожного цього типу будуть характерні саме його ознаки, а 

значить посада для будь-якого типу визначатиметься по-різному, її не 

можна розглядати як одну правову категорію, яка буде підходити для всіх 

цих видів. Зазначимо, що в літературі існують різні підходи до визначення 

даного поняття, це також дає нам можливість стверджувати, що 

універсальної трудової функції не існує, вона буде змінюватися залежно від 

об’єктивних і суб’єктивних ознак.  

 Такої думки дотримується і О.І. Пархоменко-Куцевіл, яка 

констатувала, що у визначення поняття «посада» закладено такі складові: 

чітко визначено трудові функції та соціальні ролі, а також ступінь 

потенційної довіри, потенційної відповідальності влади. Ці складові 

формально через нормативно-правові акти закріплюються за певною 

посадою і складають її зміст [79, c. 263]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%20%D0%9E$
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Отже, посада відіграє важливу роль при укладенні трудового 

договору, вона є не від’ємною частиною підприємства, установи, 

організації і складником відповідної системи посад. Ця система має велике 

значення і для професіоналізації апарату, і для підвищення рівня 

компетентності працівників, вона мотивує громадян на здобуття певних 

знань і навичок для виконання певної роботи, заняття певного місця в 

управлінських структурах, придбання певних службових і особистих прав. 

Таким чином, приходимо до висновку, що трудова функція являє 

собою сукупність двох основних компонентів: по-перше, встановлених 

державою вимог до певної професії, тобто певних характеристик 

конкретної роботи, яка виконуватиметься працівником; по-друге, наявність 

фізичних, освітніх, професійних, ділових, моральних, психологічних 

навичок та умінь працівника, які б відповідали можливості зайняття певної 

професії і виконання конкретної роботи. 

За допомогою професії, спеціальності і класифікації працівника 

можна провести розмежування однієї трудової функції від іншої, які 

визначаються відповідними тарифно-кваліфікаційними довідниками. 

Класифікатор професій побудовано за методологічними засадами ISCO-88 

стосовно положень щодо роботи і кваліфікації, структурної побудови й 

головних характеристик професійних угрупувань. Зазначений 

Класифікатор, у свою чергу, вирішує і таке завдання як розрахунок 

чисельності працівників, облік складу і розподілу кадрів за професійними 

угрупуваннями різних рівнів класифікації, планування додаткової потреби 

в кадрах тощо. Об’єктами класифікації у цьому нормативному акті є 

професії як рід трудової діяльності людини, яка володіє комплексом 

спеціальних знань, практичних навичок, одержаних шляхом спеціальної 

освіти, навчання чи досвіду, що дають можливість здійснювати роботу в 

певній сфері виробництва [53]. Слід також звернути увагу на те, що  

Класифікатор професій, структура якого включає розділи, підрозділи і 
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класи, дає нам реальну можливість виокремити і правильно класифікувати 

дану професію. 

 На практиці залишається не вирішеною проблема відносно посад, які 

не визначені в Класифікаторі професій. Суть цієї проблеми полягає в тому, 

що на практиці досить часто зустрічаються випадки, коли роботодавець 

приймає працівника на роботу і призначає його на посаду таку як офіс-

менеджер, бухгалтер-касир тощо, яка не відображена в Класифікаторі 

професій. Внаслідок цього найменування посади не відповідає виконуваній 

роботі, що тягне за собою порушення з боку роботодавця трудового 

законодавства відносно обумовленої трудовим договором трудової функції 

працівника. Варто привести один із найбільш класичних прикладів, який 

дуже точно відображає зазначену проблему. Саме до 2002 р. Класифікатор 

передбачав посаду «менеджер» лише у готелях або на  підприємствах 

громадського харчування, хоча значна частина працівників працювала на 

цих посадах згідно з трудовими договорами. Також як приклад варто 

привести наступне. До 2003 р. у Класифікаторі професій не було професії 

«юрист», проте була професія «юрисконсульт», хоча ВНЗ готували 

юристів, а не юрисконсультів, тільки після внесення відповідних змін 

у ньому з’явилися  обидві представлені професії.  

У контексті досліджуваного питання важливо зазначити наступне, у 

Класифікаторі вказано назву професійних робіт, тобто професію, а її опис 

здійснює Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

Що стосується Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників, то варто акцентувати на тому, що цей документ є 

обов’язковим при вирішенні питань про віднесення виконуваних робіт до 

певних тарифних розрядів і при присвоєнні кваліфікаційних розрядів 

працівникам, які належать до категорії робітників.  

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників – 

систематизований за видами економічної діяльності збірник описів 

професій в Україні, які наведені в Класифікаторі професій, створений із 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1


54 

метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

Він є обов’язковим нормативним документом з питань управління 

персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм 

власності. 

Тому із впевненістю можна сказати, що Довідник використовується 

для кваліфікаційних випробувань з метою оцінювання повноти, 

відповідності змісту та якості виконання робіт працівником певної 

професії, відповідного розряду (категорії) з урахуванням вимог охорони 

праці. 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: а) є 

нормативним документом, обов’язковим щодо питань управління 

персоналом на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 

власності та видів економічної діяльності; (б) визначає перелік основних 

робіт, що виконуються на тій чи іншій посаді; (в) забезпечує однозначний 

підхід при визначенні кваліфікаційних вимог щодо певних посад [80]. 

У даний час існує проблема, яка пов’язана з тим, що компетенція 

працівника не задовольняє потреби роботодавця, оскільки система 

професійної освіти лише починає перехід на освітні програми, засновані на 

компетенції. Відзначимо, що сучасний економічний розвиток України 

потребує виходу на значно вищий якісний рівень, що неможливо без  

достатньої професійної кваліфікації працівника. Конкретна галузь 

діяльності в межах професії формує певну спеціальність, з огляду на це 

варто зазначити, що згідно з положеннями ст. 69 Господарського кодексу 

України підприємство забезпечує підготовку кваліфікованих робітників та 

спеціалістів, їх економічне і професійне навчання як у власних навчальних 

закладах, так і в інших навчальних закладах за відповідними угодами. 

Підпорядковуючись внутрішньому трудовому розпорядку, сторони 

трудового договору покладають на себе зобов’язання щодо професійного 

розвитку працівника [67]. Таким чином, мають виконуватися дії, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82


55 

спрямовані на покращення професійної діяльності та професіональну 

адаптацію, виходячи з актів локального регулювання. 

Національна рамка кваліфікацій має свою відповідну мету, яка 

передбачає використання її органами виконавчої влади, установами й 

організаціями, що реалізують державну політику у сфері освіти, зайнятості 

й соціально-трудових відносин, навчальними закладами, роботодавцями, 

іншими юридичними і фізичними особами з метою розроблки, 

ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування й розвитку 

кваліфікацій. Основні цілі національної рамки кваліфікацій: (а) введення 

європейських стандартів і принципів забезпечення якості освіти з 

урахуванням вимог ринку праці до компетентності фахівців;                                 

(б) забезпечення гармонізації норм законодавства у галузі освіти й 

соціально-трудових відносин; (в) сприяння національному й міжнародному 

визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні; (г) налагодження ефективної 

взаємодії сфери освітніх послуг і ринку праці [81]. 

Дана національна рамка кваліфікацій дає можливість роботодавцю 

визначити, чи відповідає освітньо-кваліфікаційний рівень працівника 

вимогам виконання робіт на тій чи іншій посаді і чи володіє працівник 

відповідною компетентністю, яка є типовою для кваліфікації даного рівня. 

Дослідивши питання змісту трудової функції, варто підсумувати, що 

всі елементи її є необхідними для правильної структурно-логічної побудови 

трудових відносин між працівником і роботодавцем. Якщо виключити 

якийсь елемент зі змісту трудової функції, то відразу порушується його 

структура і неможливо виокремити трудову функцію в трудовому договорі. 

Тому при розгляді змісту трудової функції потрібно звертати увагу на 

кожен елемент, який необхідний для укладення трудового договору. Зміст 

трудової функції за кожною професією визначається відповідними 

кваліфікаційними характеристиками, а кожен елемент є ланкою, яка має 

відповідну характеристику і передбачає можливість правильного розуміння 
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підходу до виконання відповідної роботи, обумовленої трудовим 

договором.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Трудова функцію та її юридична природа на даний час є 

актуальною, тому що вона дозволяє не просто систематизувати можливі 

напрями для застосування на практиці, а своїм існуванням відіграє значну 

роль у вирішенні поставлених завдань в межах трудового договору. 

Трудова функція має ряд складових елементів, що надають можливості 

сторонам трудового договору не просто вчиняти певні дії, а й долати 

розбіжності в поглядах і попереджати настання негативних наслідків у 

майбутньому.  

2. Трудовий договір відіграє важливу роль у розбудові 

демократичного суспільства, як багатогранний правовий феномен він 

включає в себе безліч трудових функцій. Одностайно всі зауважують на 

тому, що трудова функція є обов’язковим елементом трудового договору, 

ми також підтримуємо таку позицію. Функції трудового договору 

дозволяють перевести постійну наявність протиріч у мирне русло, 

забезпечують дотримання численних конституційних положень, сприяють 

налагодженню повноцінних відносин між суб’єктами трудового права. 

Отже, у світлі необхідності приведення національного законодавства до 

рівня європейських стандартів порушене питання потребує нагального і 

якісного закріплення в трудовому законодавстві. 

3. У національному законодавстві існує така форма договору як 

усна. При даній формі виникає питання, як закріпити всі необхідні умови 

трудового договору так. щоб вони мали відповідно доказову базу при 

виникненні відповідних спорів. Такий факт призводить до порушення 

одного з найважливіших принципів трудового права – принципу 
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визначеності трудової функції. Тому слід брати приклад із зарубіжних 

країн, які відмовилися від усної форми трудового договору і перейшли на 

письмову форму з метою забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина.  

4. Трудова функція являє собою основний елемент, який прямо 

впливає на формування інших необхідних елементів трудового договору. 

Виключення трудової функції зі змісту трудового договору позбавляє сенсу 

самого факту укладення даної угоди. Тому саме трудова функція є тим 

ключовим елементом і фактором, який дозволяє розмежувати цивільно-

правову угоду і трудову, тобто відділити трудові відносини від цивільних. 

Важливість даної умови є незаперечною. На практиці існує велика 

проблема, пов’язана з тим, що трудова функція не закріплена на 

законодавчому рівні, а також дане поняття не є правовою категорією. 

Враховуючи важливість даної умови, правильним є рішення відносно 

відображення її в проекті нового Трудового кодексу України.  

5. Більшість науковців трудову функцію розглядали як елемент 

трудового договору, не звертаючи увагу на її властивості і призначення. 

Трудова функція – це не просто елемент трудового договору, який є 

необхідною умовою, а це, перш за все, правова категорія, якій притаманні 

відповідні ознаки. Визначаючи її в нашому дослідженні як правову 

категорію, ми прийшли до висновку, що трудова функція – це сукупність 

відповідних вимог, яким повинен відповідати працівник при виконанні 

конкретної, обумовленої з роботодавцем, роботи. 

6. Сьогодні перед державою постало безліч питань, які потрібно 

врахувати при реформуванні трудового законодавства. У першу чергу це 

стосується і поняття «трудова функція», яке наразі ще не знайшло свого 

правового закріплення. В цілому такий недолік є значним і може 

спричинити собою велику низку проблем як для працівника, так і для 

роботодавця. Тому слід в проекті Трудового кодексу закріпити дану 

категорію, що б не виникало в подальшому питання відносно неї . 
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7. Наступною проблемою є співвідношення двох понять: «рід 

роботи» і «трудова функція». Більшість науковців ототожнюють названі 

поняття. Ми не поділяємо таку точку зору, вважаючи, що рід роботи за 

своїм значенням є ширшим поняттям і включає в себе трудову функцію, 

тобто досліджувані поняття не підлягають ототожненню. Доцільно 

дотримуватись цієї думки, що трудова функція для кожного працівника є 

індивідуальною, не може трудова функція буди одна для всіх працівників, а 

рід роботи поняття за своє структурою загальне. Такого висновку ми 

дійшли в своєму дослідженні, де і визначили трудову функцію як окрему 

правову категорію, яка не співвідноситься з родом роботи. 

8. Досить мало досліджень було проведено з приводу трудової 

функції, тому мало хто з дослідників виділяв ознаки цього поняття. 

Виходячи з цього, ми провели відповідний аналіз, який дозволив виявити, 

що деякі науковці ототожнюють ознаки трудової функції з її елементами. 

На наш погляд, це не досить правильно, оскільки елементи не можуть 

характеризувати поняття, а лише являють собою його складові частини. 

Тому, щоб трудова функція відображалась як повноцінна правова категорія, 

ми в рамках дослідження представили власні ознаки для розкриття цього 

поняття, що дозволить більш детально розкрити цю категорію і в 

подальшому закріпити її в доктрині трудового права.  

9. Важливість елементів трудового договору говорить сама за себе 

і простежується через тенденцію того, що існує відповідна залежність цих 

елементів. Таким чином, зазначені елементи варто класифікувати на 

незалежні і залежні. До незалежних, перш за все, слід віднести професію, 

так як саме цей елемент дає можливість продовжити структурну побудову 

наступних елементів. Професія виступає основою для інших елементів, від 

якої ми можемо відштовхуватися, так як саме в професії закладені основні 

ознаки такого елемента трудового договору як посада. Для її зайняття   

працівнику слід відповідати конкретним вимогам. Державою розроблені 

відповідні критерії, які є обов’язковими для виконання. Під цими 
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критеріями розуміємо спеціальність, кваліфікацію і спеціалізацію, тому для 

зайняття посади в відповідній професії працівникові слід володіти 

відповідною спеціальністю, кваліфікацією і спеціалізацією. Проте деякі 

професії не потребують цих вимог, тому працівники можуть виконувати 

роботу і без них. Наприклад, якщо ми візьмемо таку професію як 

«прибиральник території», то для даної професії не існує відповідних 

вимог, тому у цьому випадку достатньо зазначити тільки професію. За 

вказаних обставин всі вимоги відносно трудової функції будуть дотримані, 

але у більшості випадків дані вимоги присутні, тому  їх слід дотримуватися 

і відображати при укладені трудового договору. Таким чином, до 

незалежних елементів ми відносимо професію, до залежних – посаду, 

спеціальність, кваліфікацію і спеціалізацію. Саме виокремлення 

вищезазначених елементів і буде відображати зміст трудової функції. 

10. Трудові функції бувають: 1) звичайними, тобто гранично 

широкими, наприклад, слюсар, наладчик тощо; 2) особливими, тобто 

вимагають особливих, відмінних від звичайних, більш конкретних знань, 

умінь, навичок (слюсар монтажного управління, наладчик ткацьких 

верстатів та ін.); 3) спеціальними, тобто такими, що виникають на основі 

особливих технологій, пов’язаних з науковою розробкою і впровадженням 

новітньої техніки (слюсар-інструментальник, зайнятий на обслуговуванні 

універсального обладнання, наладчик експериментального і наукового 

обладнання, електронно-обчислювальної техніки, контрольно-

вимірювальних приладів, автоматики та ін.). 
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РОЗДІЛ 2 

ІСТОРИЧНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ 

 

 

2.1 Генезис правового регулювання трудової функції  

 

Історичні корені трудових відносин сягають ще часів правління 

вавилонського царя Хаммурапі 1793-1750 до н.е., саме в його законах 

згадуються норми, які регулювали трудові відносини. Так, наприклад, статті 

1-5 містять процесуальні норми, статті 6-25 присвячені праву власності, 

статті 42-88 регулюють операції з нерухомістю, статті 127-195 присвячені 

шлюбно-сімейним відносинам, статті 196-214 – захисту особи, а статті 215-

282 – праці та засобам виробництва. Закони Хаммурапі являли собою 

скоріше реформоване законодавство, що так і не дійшло до всіх районів 

Вавилонської держави. Вони не є вичерпною кодифікацією законів, так як   

ще більша кількість звичаєвих правових інститутів, відомих з інших 

письмових джерел, ще не піддана обробці [82, c. 55] 

За тих часів трудові відносини не виділялися в окрему категорію і 

підпадали під регулювання зобов’язального права, прикладом якого є 

регулювання трудових відносин у Стародавньому Римі. 

Якщо взяти до уваги Стародавній Рим, то можна сказати, що праця у 

ньому була в сфері дії цивільного права і не відокремлювалася від нього, 

являючи собою цінний об’єкт, який мав відповідний попит. У той час, коли 

було римське право на працю, воно хоч і являло собою відповідну цінність, 

але за рамки цивільної сфери не виходило. Отже, в Стародавньому Римі 

існував рабовласницький тип правління державою і підстав для 

відокремлення трудового права від цивільного не було. Тому всі питання, 

пов’язані із застосуванням праці, вирішувались у сфері і засобами 

цивільного права. У римському праві виділялись три самостійні договори 
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найму: locatio conductio rei (найм речей), location conductio operio (найм 

робіт, який став згодом підрядом) і locatio conductio operarum (найм послуг) 

[83, c. 57] 

Відмінності між цими договорами полягають у їхньому об’єкті. При 

цьому відмінність договору location conductio operio (найм послуг) від 

location conductio operio (найм робіт, який став згодом підрядом) полягала в 

тому, що предметом першого було виконання за завданням замовника 

визначених послуг, а предметом другого виступав готовий результат роботи. 

Тобто, в Стародавньому Римі трудові правовідносини не були 

відокремлені від цивільних і входили до їх складу, але мали власний прояв у 

деяких аспектах суспільних відносин, що згодом дозволило цим відносинам 

стати фундаментом для становлення і розвитку власне трудового 

законодавства загалом. Трудова функція працівників проявлялась через 

договірні зобов’язання, але в більшій мірі в рамках цивільного права, а не з 

позиції захисту трудових правовідносин. Права працівників в рамках 

договорів були досить обмеженні і не передбачили збільшення для них 

гарантій праці. 

Розвиток трудового законодавства на території нинішньої України 

розпочався з формуванням давньоруських держав, князівств,імперій. Одним 

із перших державних формувань була Київська Русь, в період існування якої 

трудові відносини знайшли своє відображення. 

Становлення давньоруського права – тривалий історичний процес, 

який поділяють на два етапи. Перший можна умовно назвати передісторією 

права, який збігається з передісторією Руської держави. Формування права 

на цій стадії (VІ-ІХ ст.ст.) відбувалося в умовах панування звичаєвого права, 

більшість норм якого мала казуїстичний характер. Правовий розвиток на 

другому етапі представлено у вигляді писаного права. У IX-X ст.ст. 

завершується перехід від звичаєвого (усного) права до писаного, що його 

розвивала правотворчість держави [84, c. 73]. 
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Основним джерелами права Київської Русі були звичаї, договори Русі з 

Візантією, княжі закони і головне джерело тих часів – «Руська правда». 

Саме вона має найбільше значення серед правових пам’яток Київської 

Русі. Цей перший кодифікований акт дійшов до нас більше ніж у трьохстах 

списках: у складі лiтописiв, у різних юридичним збірниках. Ці списки 

отримували назву за тим місцем, де їх зайшли (Синодальний – у бібліотеці 

Синоду, Академічний – у бiблiотеці Академії наук), зазначені правові 

документи також називали за прізвищем осіб, які їх знайшли [85, c. 43-44]. 

Всі ці списки прийнято поділяти на три редакції. Первинна редакція 

має відношення до князя Ярослава Мудрого, вона була написана приблизно 

в період між 1016 та 1054 роками і має 17 статей. Друга редакція стала 

результатом спільної діяльності братів Ярославичів – Ізяслава, Святослава та 

Всеволода, датується 1068 роком і має 26 статей. Третя редакція укладена не 

раніше 1113 року, має авторство Володимира Мономаха і включає 121 

статтю. Багато дослідників того періоду об’єднують дві перші редакції в 

одну і називають її Короткою редакцією, що стосується Третьої редакції, то 

вона іменується як Розширена редакція. Існує ще й Четверта, що є 

скороченим варіантом Другої та Третьої редакцій. Як правило її називають 

Скороченою з Розширеної редакції. У Розширеній, на відміну від Короткої, 

ми виділяємо устав про закупів, устав про холопів. Отже, Розширена 

редакція відрізняється від Короткої, перш за все, рівнем розвитку норм 

цивільного права, а також нормами, які регламентують правове становище 

напіввільного та невільного населення [85, c. 43- 44]. 

Можна сказати, що перші ознаки найманої праці проявлялися вже в 

Київській Русі, прикладом цього можна назвати службу у війську чи службу 

у князя, де запроваджувалися відповідні посади, такі як писар, дружинник та 

інші. До осіб, які займали відповідні посади на службі в князя, 

застосовувалася відповідальність за неналежне виконання обов’язків, її вид 

залежав від тяжкості вини. Досить велика увага приділялася переходу саме 

бідних людей («чорні люди») працювати на інші землі, все це залежало від 
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ступеня їх особистої свободи. Таким громадянам на Русі дозволялося 

змінити місце й рід своєї діяльності лише за згодою хазяїна, якщо вони мали 

відповідну залежність від нього. До інших працівників, таких як закупи, 

ставилися інші вимоги своїм феодалом, де було передбачено, що вони могли 

покинути його тільки повністю з ним розплатившись за орендовану землю і 

відповідний інвентар [85, c. 43-44].  

Досить цікавим актом того часу виявився акт комендації, на підставі 

якого господар мав обов’язок захищати працівника, який до нього наймався. 

За це працівник віддавав йому свою незалежність, свідченням цієї дії була 

передача господарем працівникові якоїсь речі. В Давньоруському праві дуже 

нагадував трудові відносини договір закупництва. Даний договір така 

дослідниця як Л. В. Саннікова називає основною правовою формою відносно 

найму праці. При цьому вона зазначає, що це є угода, яка укладається між 

наймачем і вільною людиною, за якою остання, стаючи закупом, 

зобов’язувалася відпрацювати надану їй купу (кошти, матеріальні цінності, 

знаряддя праці тощо), виконуючи в господарстві наймача визначений для неї 

вид роботи протягом установленого строку, тривалість якого залежала від 

розміру купи [86, с. 207,208]. 

В період XII ст. – першої половини XIII ст. на території князівства 

діяла система права ранньофеодального часу. В часи роздробленості 

Київської Русі (XII-XIII ст.ст.) «Руська правда» залишалася одним із 

головних джерел права того часу. Це було пов’язано з тим, що в цей час 

суттєво зростала чисельність феодалів, які активно використовували 

примусову людську працю і керувалися при цьому нормами «Руської 

правди» щодо закупництва. Можна сказати, що на основі повинностей вільні 

люди перетворювалися в залежний від феодалів клас населення, які, в свою 

чергу, використовували примусову працю. 

Правова система Київської Русі стала в подальшому фундаментом для 

становлення національної держави. «Руська правда» регулювала соціально-



64 

економiчнi, морaльно-правовi засади Руської держaви i стала пiдґрунтям для 

Литовських стaтутiв та для подальшого розвитку правa Гетьмaнщини. 

Щодо регулювання трудових відносин, то важливу роль відігравали 

тогочасні волосні привілеї, деякі положення яких регулювали і трудову 

повинність. Головним нормативним актом того часу, що регулював ці 

відносини, був «Устав на волоки», прийнятий 1 квітня 1557 року, де у арт. 7 

зазначається: «На селах війти із розпорядження врядового мають людей на 

роботу виганяти, бути присутніми при видачі оплати; при всяких роботах 

над людьми свого війтовства наглядати замісгь пристава, супроводжувати 

людей свого війтовства при доставці ними вівса та сіна на Вільно» [87, c. 48]. 

Значне посилення феодалів на українських землях привело до 

остаточного закріпачення українського населення, яке закріплювалося 

Литовським статутом 1588 року.  

До кінця XVI ст. ще залишалися деякі категорії вільних селян, до яких 

відносилися закупи і похожі. Але перші практично не могли розрахуватися з 

феодалом за землю і купити її, а відносно інших в арт. 13 розд. 12 Статуту 

1588 р. були передбачені спеціальні міри по закріпаченню. Так, у документі 

вказувалося, що «если похожий проживал в имении одного и того же 

владельца десятилетний срок, то он лишался права свободного выхода, а 

должен был, кроме возврата полученной при первоначальном поселении 

ссуды, откупиться еще от службы десятью копами грошей...» [88, c. 20]. 

У порівнянні з селянами городяни (ремісники, торговці, чиновники) 

користувалися свободою пересування, вибору роду занять, що знаходило 

відображення, крім загальнодержавного законодавства, і в магдебурзькому 

праві [88, c. 21]. 

Становище змінилося на українських земля з підписанням Люблінської 

унії 1569 року між Великим князівством Литовським і Польським 

королівством, відповідно до якої утворилася єдина держава – Річ Посполита. 

Цей період видався для селян не легким, практично всі вони були 

закріпачені і їхнє становище стало біль скрутним. Тяжкий соціальний гніт, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1588
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якому піддавалося українське населення, спричинив протесні рухи, 

головним осередком яких стала новостворена окремо від Речі Посполитої 

козацька республіка – Запорозька Січ . 

 У період національно-визвольної боротьби українського народу 

головним завданням було створення національної держави, а разом з тим і 

формування та становлення власного права. Козацька держава керувалася 

своїми джерелами права, з поміж яких можна виділити звичаєве право, що 

поділялося на «власне козацьке» та «церковне». Також важливу роль 

відіграли міжнародні акти, які регулювали правове як зовнішнє, так і 

внутрішнє становище України, не останню роль відіграло і магдебурзьке 

право, яке надано було містам. 

У цей час великим перетворенням стала трансформація кріпака у 

вільну людину, яка не залежала від феодалів, мала право вільно 

розпоряджатися своїми правами і працювати незалежно від феодалів. 

У ті часи селяни з козаками мали рівний правовий статус. Козаки 

служили державі військовою службою, селяни – працею. Універсалом І. 

Мазепи у 1701 р. селянам установлювалась панщина до двох днів на 

тиждень. За універсалом К. Розумовського від 22 квітня 1760 року селянин 

отримував можливість переходу лише за письмовим дозволом феодала, 

залишаючи йому свою нерухомість. 1763 р. цей універсал підтверджується 

царським указом. Останній крок до закріпачення селян зробила Катерина II. 

Згідно з її указом від 3 травня 1783 року селяни мали залишатися на тих 

землях, де вони перебували під час останнього перепису населення [89, c. 90] 

 XIX ст. можна вважати початком розвитку науки трудового права, яке 

поступово відокремлюється від цивільного права і набуває ознак самостійної 

галузі права. На початку XIX ст. у регулюванні трудових відносин значну 

роль стала відігравати система фабричного законодавства.  

На думку Л.С. Таля, відособленню промислового права передувало 

відособлення господарського підприємства від сімейного союзу та 

утворення соціального класу працівників, об’єднаних усвідомленням 
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спільності своїх інтересів. Цей процес здійснювався поступово в кінці 

середніх віків у міській ремісничій промисловості. Турбота держави про 

фабричну промисловість на перших порах була направлена виключно на 

забезпечення її робочими руками та на охорону від іноземної конкуренції. 

Для врегулювання внутрішнього життя промислових підприємств і, зокрема, 

умов праці не було достатнього приводу вже тому, що до початку XIX ст. 

більше половини робітників було кріпаками. Лише в 30-х роках XIX ст. 

виникає думка про необхідність покращення становища вільнонайманих              

робітників в інтересах порядку і благоустрою установ. Першим кроком у 

цьому напрямі було Положення 1835 р. про відносини між господарями 

фабричних установ і робітничими людьми, які поступають в означені за 

наймом. Воно складалося з 10 статей і дуже мало змінило наявний стан 

речей [56, c. 19]. 

Особливістю даного акта було те що він регулював не тільки 

відносини між суб’єктами фабричних відносин, але й підпадав  під сферу 

регулювання робітничого чи селянського класу. Охороняючи інтереси 

фабриканта, закон забороняв поміщикові вимагати назад робітника до 

закінчення строку договору. Охороняючи знов-таки інтереси фабриканта, 

закон установлював, що робітник не має права залишати роботу до за-

кінчення строку трудового договору, тоді як роботодавець міг відпустити 

робітника й раніше, внаслідок невиконання ним обов’язків або поганої 

поведінки. Як зазначає більшість дослідників, сама галузь трудового права 

на території України почала зароджуватися в капіталістичний період, коли 

через скасування кріпацтва в 1861 році та появу перших фабрик великого 

поширення почала набувати праця найманих робітників, а також виникла 

необхідність врегулювання їх відносин із наймачами. Таким чином, 

Л.С. Таль розглядає закони про працю, які прийняті до 1861 р., такими, що 

були спрямовані на забезпечення фабрик достатньою кількістю працівників, 

при цьому ускладнювалася процедура залишення працівником свого 

робочого місця, а також впроваджувалася жорстка дисципліна. «У той же 
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час, вони... боролися з найбільш різкими проявами експлуатації праці, 

особливо дитячої» [90, c. 9]. 

Доцільно зазначити, що трудові правовідносини в цей історичний 

період регулювалися фактично нормами цивільного права. Як зазначає 

С.В. Венедіктов, дореволюційне цивільне законодавство було побудоване на 

римській класифікації договорів. Так, договір location conduction operarum 

був закріплений у цивільному уложенні як договір про особистий найм, 

згідно з яким одна особа набуває за винагороду право тимчасового 

користування послугами іншої особи [91, с. 16]. 

Науковці висловлюють позицію про те, що регулювання відносин в 

цей історичний проміжок часу відбувалось виключно методами цивільного 

права, яке дозволяло роботодавцям експлуатувати працівників [83, с. 58]. 

Таким чином, становище працівників було досить обмеженим з 

правової точки зору, а становище роботодавців в трудових правовідносинах 

– привілейованим.  

На межі XIX-XX століть важливого значення набуло питання правової 

природи трудового договору як поняття. Вперше це визначення впровадив у 

науковий обіг В.Б. Ельяшевич [92, с. 175], заклавши тим самим початок 

формування окремої галузі – трудового права, виділивши особливий вид 

договору – трудовий договір. 

Вчений Л.С. Таль зробив вагомий внесок у розвиток трудового права, 

зокрема він першим у російській юридичній науці виділив 4 основні ознаки 

трудового договору: 1) тривале надання робочої сили, що не можна 

ототожнювати з наданням майнових благ; 2) працівник обіцяє прикласти 

робочу силу до промислового підприємства роботодавця; 3) підкорення 

працівника внутрішньому порядку і хазяйській владі; 4) обіцянка 

роботодавцем винагороди, якій притаманний аліментарний характер [93,                  

с. 125]. Виділивши ці ознаки, Л.С. Таль дає змогу детальніше визначити 

генезис саме трудової функції, яка в подальшому стане ключовою ознакою 

трудового договору.  
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Одним із основних актів того періоду був Статут промислової праці, 

виданий 1913 року. Він включав у себе Статут про промисловість і Гірничий 

статут (1893 р.), закони «Про робочий час» (1897 р.), «Про винагороду 

робітникам за каліцтво» ( 1903 р.), «Про старост на промислових 

підприємствах» (1903 р.), «Про страхування робітників від нещасних 

випадків і хвороби» ( 1912 р.). Також до Статуту увійшли положення Закону 

«Про нагляд за закладами фабричної промисловості, про взаємні відносини 

фабрикантів і робітників і про збільшення числа чинів фабричної інспекції» 

[90, с. 17].  

Є.Б. Хохлов зазначив, що вищевказаний Статут про промислову працю 

не є результатом кодифікації, оскільки його зміст склали норми, які вже 

діяли в рамках інших нормативних актів і не піддавалися будь-яким змінам і 

погодженням при включенні до нього. При цьому вчений наголошує, що 

його створення стало великим кроком на шляху впорядкування та 

систематизації вже сформованого і діючого трудового законодавства і поява 

даного акта стала передумовою для наступного кроку – кодифікації 

законодавства про працю [94, с. 85]. 

 Можна зазначити, що цей Статут містив майже всі основні інститути і 

категорії, на основі яких виокремилось трудове право як окрема галузь, і 

закріплював певне коло прав і обов’язків сторін договору про особистий 

найм. 

Розвиток капіталістичного способу виробництва, який базувався на 

найманій праці, спричинив формування трудового права як самостійної 

галузі та виникнення ринку праці і виділення трудового договору як окремої 

категорії із сфери цивільно-правового регулювання. 

Також спостерігається поява форм впливу на трудову функцію. 

Першою з таких форм було випробовування, яке запроваджувалося 

наступним чином. Для всіх бажаючих осіб, які хотіли працювати в 

розшуковій поліції, існувала відповідна Інструкція, що містила чіткі вимоги 

щодо якостей, котрими повинен володіти працівник, до них відносили: 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%83
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знання, кмітливість, винахідливість, рішучість, холоднокровність, також 

бралося до уваги уміння читати й грамотно писати, віддавалася перевага 

таким особистим якостям особи як міцна статура, хороший зір і слух, 

бездоганно чесна поведінка, дотримання тверезого способу життя. Для 

відповідних осіб, що відповідали зазначеним критеріям, було запроваджено 

такий захід як випробування, яке відігравало важливу роль при 

працевлаштуванні в даний орган. Результат випробування брався до уваги 

завжди, якщо він був позитивний, то особу зараховували, якщо ні, то не 

брали на службу. Випробування собою передбачало: а) для урядників – 

уміння складати протоколи, загальне ознайомлення з поліцейською службою 

і з обов’язками щодо розслідування злочинів; б) для вартових – уміння 

читати й писати і загальний достатній розвиток [95, с. 98].  

У подальшому одним із вагомих нормативно-правових актів був 

проект Закону про трудовий договір, прийнятий Тимчасовим урядом 1917 

року. Цей проект мав важливу наукову цінність, хоча він так і не набув 

чинності. Зазначений законопроект передбачав наступне: за трудовим 

договором одна особа (яка наймається) надає на певний або невизначений 

строк, або до закінчення встановленої роботи свою робочу силу (свою 

працю) іншій особі (наймачеві), зобов’язуючись виконувати згідно з його 

вказівками роботу певного роду за винагороду, що обчислюється в часі, 

відрядно або іншим способом [90, с. 20-21]. Отже, таке трактування поняття 

дає можливість в подальшому для більш розширеного дослідження 

трудового договору як правової категорії . 

Одним із нововведень цього законопроекту була пропозиція змінити 

поняття «договір особистого найму» на «трудовий договір», що, у свою 

чергу, стало поштовхом до розвитку відносин у сфері найманої праці. Також 

вперше було закріплено, що роботодавець не мав права вимагати від 

працівника виконання роботи, яка не належить до діяльності, заради якої він 

був прийнятий на роботу.  
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Одним із перших законодавчих актів радянської влади був саме Кодекс 

законів про працю 1918 року, що закріпив завоювання трудящих, досягнуті в 

результаті перемоги революції та проголошував право громадян на працю. 

Але в цьому акті не знайшлося місця для визначення поняття трудового 

договору. Важливою особливістю є те, що даний нормативно-правовий акт 

поширювався на значну територію сучасної України. КЗпП 1918 р. 

запроваджував інститут трудової повинності для всіх працездатних громадян 

(ст. 1), встановлював три форми застосування праці: організоване 

співробітництво; надання індивідуальних особистих послуг; виконання 

окремої, визначеної роботи (ст. 6), також закріплював право на застосування 

праці: Всі працездатні громадяни мають право на застосування праці за 

своєю спеціальністю і за винагороду, встановлену для цього роду роботи     

(ст. 10)» [96]. Проте Кодекс законів про працю 1918 року зовсім не 

гарантував кардинального покращення положення робітників, а навіть 

навпаки. Так, відповідно до політики «воєнного комунізму» 

запроваджувалася, наприклад, загальна трудова повинність. Доцільно 

зазначити, що більшовики ввели загальну трудову повинність, трудову 

мобілізацію щоб змусити людей працювати. Для цього вони прирівняли 

робітників до солдатів в армії. Запроваджувалася мілітаризація праці, 

примусова праця «буржуазних елементів». У 1920 р. була створена 

Українська трудова армія. З цього приводу В.М. Догадов зазначає: «На все 

працездатне населення покладався обов’язок займатися тією чи іншою 

суспільно корисною працею (трудова повинність у широкому сенсі). 

Прийняття на роботу повинно було здійснюватися не в порядку добровільної 

згоди між підприємцем та особою, що наймається, а в примусовому порядку, 

при цьому особа, що направлялася на роботу, не могла відмовитися від 

запропонованої роботи за своєю спеціальністю. Робітники були закріплені за 

місцем роботи: вони не мали права без поважної причини залишити місце 

роботи. Особи, не зайняті суспільно корисною працею, примусово 

залучалися до виконання різноманітних громадських робіт» [97, с. 14].  

http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/kodex_18.htm
http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/kodex_18.htm
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Інститут трудової повинності являв собою те, що за всіма громадянами 

закріплювалась трудова повинність, хоча були категорії осіб, які їй не 

підлягали, до них відносилися : (а) особи старше 50 років, (б) які назавжди 

втратили працездатність внаслідок каліцтва або хвороби, (в) особи, які не 

досягли 16-річного віку. Було визначено, що особи, які не зайняті суспільно 

корисною працею, могли примусово бути залучені до виконання 

громадських робіт. Можна сказати, що на той час під виконанням трудової 

повинності розглядалась праця в будь-якій формі.  

Слід відзначити ще одне нововведення, яке було притаманне КЗпП 

1918 року. Ним запроваджувалося попереднє випробування при прийнятті на 

роботу (розд. IV). Під час виконання своїх обов’язків для остаточного 

прийняття на роботу було запроваджено випробування, яке могло тривати не 

більше шести днів для звичайних робітників, а також для робітників, які не 

мали відповідної кваліфікації, двотижневий термін, для працівників, які були 

кваліфікованими, встановлювався один місяць. Якщо працівник захворів, то 

строк випробування переривався. До закінчення строку випробування 

працівник перебував у статусі безробітного і залишався на черзі у відділі 

розподілу робочої сили. Особи, які отримали ту чи іншу спеціальність, 

підпадали під випробування [96]. 

У той час в залежності від результатів випробовування можна було 

прийняти два рішення: якщо результат буде позитивним, то особа 

приймалася на роботу, якщо негативний, то з нею розраховувалися за 

фактичний час, протягом якого вона була на випробуванні, залежно від 

тарифних ставок. Також було впроваджено правило, за яким роботодавець 

повинен обов’язково повідомити працівника про його звільнення до 

закінчення строку випробовування і сповістити про це відділ розподілу 

робочої сили незалежно від результату [96]. 

Для захисту прав працівників у такому випадку було передбачено 

наступний механізм: особа, яка проходила випробування, мала право подати 

відповідну скаргу у профспілку членом якої вона була. Даний 
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профспілковий орган, розглянувши відповідну скаргу, міг прийняти два 

рішення – вступати в переговори з роботодавцем, який відмовив у прийнятті 

на роботу, по працевлаштуванню особи, яка подала скаргу, чи ні. Під час 

переговорів, якщо сторони не домовилися, то справа переходила у місцевий 

відділ праці, котрий приймав рішення, яке мало остаточний характер і 

оскарженню не підлягало. Повноваження даного органу були досить 

широкими, якщо відділ праці прийняв рішення про працевлаштування у 

роботодавця  відповідного працівника, то воно носило обов’язковий 

характер, також до повноважень входило те, що цей орган міг зобов’язати 

роботодавця сплатити працівникові плату з часу звільнення до моменту 

прийняття на роботу [96].  

Слід виділити також важливий фактор, пов'язаний з тим, що у 

вітчизняному трудовому законодавстві з’явилася норма, яка регламентувала 

умови визнання працівника, який не відповідає займаній посаді або 

виконуваній роботі. Перш за все, це пов’язане з прийняттям Кодексу законів 

про працю РРФСР 1918 р., до його запровадження діяв Статут про 

промислову працю 1913 р., в якому закріплювались норми цивільно-

правових відносин та частково норми, які регулювали трудові права, саме 

вони давали роботодавцю можливість розірвання договору з працівником 

без пояснення причин. Також на підставі п. 4 ст. 61 даного Статуту за 

договорами, які були укладенні на невизначений термін, можна було 

розірвати даний договір, за умови, якщо пройшло два тижні з моменту заяви 

однієї із сторін про його розірвання [98].  

Розглядаючи даний Кодекс (на відміну від законів Російської імперії), 

зокрема норми, що стосувалися звільнення, слід зауважити, що воно 

проводилося в обмежених випадках, передбачених ст. 46 КЗпП [99]. 

Проаналізувавши текст Кодексу, можна зробити висновок, що в деякі 

розділи цього акта покладні саме ознаки трудового договору, хоча самого 

визначення і не передбачено, на відміну від КЗпП 1922 року, який замінив 

перший радянський КЗпП 1918 р., закріпивши в єдиному законодавчому акті 
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основні досягнення радянського законодавства про працю: 8 – годинний 

робочий день, щорічні 2 – тижневі відпустки із збереженням заробітку, 

санітарно-технічну охорону праці, особливу охорону праці жінок і 

неповнолітніх, соціальне страхування всіх робітників і службовців, яке 

здійснювалося виключно за рахунок підприємств і установ, з високими 

нормами забезпечення тощо. Також головним досягнення було закріплення 

поняття трудового договору на законодавчому рівні саме в КЗпП 1922 року, 

де з цього приводу зазначалося: «Трудовий договір є угода двох або більше 

осіб, за яким одна сторона (найманий) надає свою робочу силу іншій стороні 

(наймачеві) за винагороду» [99] (ст. 27). КЗпП 1922 скасував трудову 

повинність, яка існувала у період «воєнного комунізму», надав громадянам 

право працевлаштовуватись в порядку добровільного найму через органи 

Народного комісаріату праці, які виконували функцію бірж праці. Згідно з 

науковою позицією А. Пашкова  КЗпП мав важливе значення для кадрової 

політики [100, с. 69]. 

І.С. Войтинський обґрунтував його ознаки [101, с. 27]:                                    

1) несамостійний характер праці, що надається у розпорядження наймача;                

2) надання робочої сили, а не виконання певної роботи; 3) оплата за працю 

не менше встановленого мінімуму; 4) визначеність трудової функції із 

забезпеченням відповідних умов праці; 5) умови договору не можуть 

погіршувати становище працівника порівняно з нормами КЗпП, 

колективного договору і правилами внутрішнього трудового розпорядку;                           

6) визначеність і закономірність (законність) умов трудового договору [102, 

с. 11]. Слід погодитися з науковцем, так як він досить ґрунтовно описав 

ознаки трудового договору. Так, найбільший прояв трудової функцій на 

законодавчому рівні того часу відбувся саме в цьому законодавчому акті. 

Розглядаючи статті КЗпП 1922 року, варто звернути увагу на те, що у ст. 36 

зазначено наступне: «Наймач не може вимагати від найманого робітника 

роботи, що не відноситься до того роду діяльності, для якої останній 

найнятий, а також роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя або 
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такої, що не відповідає законам про працю» [99]. У цій статті виражається 

така ознака трудової функції як професія. Також в окремому підпункті цієї 

статті можна виділити таку головну ознаку трудової функції як кваліфікація: 

«Якщо на підприємстві тимчасово немає роботи, для якої запрошений 

трудящий, наймачеві надається право перевести його на іншу, відповідну 

його кваліфікації, роботу». (ст. 89) [99]. На основі цього можна вважати, що 

часткове відображення трудової функції на законодавчому рівні бере 

початок з Кодексу законів про працю 1922 року. 

Відповідно до ст. 38 Кодексу законів про працю УСРР, затвердженого 

постановою ВУЦВК від 2 грудня 1922 р., як і в попередніх актах, працівника 

приймали на роботу за результатами випробовування, але для робіт, які 

носили тимчасовий характер, випробовування не встановлювалося. Даним 

Кодексом було визначено також випадки, в яких заборонялося 

встановлювати випробовування, одним із них було переведення працівника 

на іншу роботу в межах підприємства. Встановлювалися відповідні категорії 

населення, для яких також було встановлено заборону випробування, до них 

відносилися такі особи: підлітки, якщо вони (а) направлені в рахунок броні в 

порядку працевлаштування комісіями по справах неповнолітніх,                            

(б) плануються на індивідуальне або бригадне навчання, (в) зараховуються 

на роботу після закінчення училищ системи професійно-технічної освіти,                

(г) влаштовуються на роботу за особистою заявою вперше; молоді робітники 

і молоді спеціалісти, які направляються після закінчення відповідних 

навчальних закладів на підприємства в установленому порядку, а також 

молодь, яка направляється комісіями з працевлаштування Ради Міністрів 

союзних і автономних республік, крайових, обласних, міських і районних 

виконкомів; інваліди Великої Вітчизняної війни в порядку броні [99]. 

Однією із головних  правових новел для доктрини трудового права 

стало запровадження в цьому Кодексі такої правової категорії як 

переведення, так як раніше основною формою залучення особи до праці на 

законних підставах був трудовий договір. Однією досить позитивною рисою 
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даного Кодексу є те, що було відмінено трудову повинність, яка тягнула за 

собою скасування норми, що регулювала право держаних органів залучати 

групи трудящих до виконання відповідних робіт в інших організаціях. 

Відповідно  до нового законодавства переведення працівника без його згоди 

в іншу місцевість чи на інше підприємство заборонялося [103, с. 89]. Таким 

чином, уже в 1922 р. в даному Кодексі закріпили право працівника, яке 

дозволяло йому самостійно вирішувати питання відносно свого переведення. 

Також потрібно зазначити, що в цьому Кодексі було змінено підхід до 

поняття «звільнення у зв’язку з невідповідністю займаній посаді або 

виконуваній роботі». З цього приводу зазначалось: «Систематичне 

невиконання найнятим без поважних причин обов’язків, покладених на 

нього договором або правилами внутрішнього розпорядку» (п. г, ст. 47 

КЗпП). Загалом можемо констатувати, що даний Кодекс був якісним 

документом того часу, у ньому здійснювалася спроба охопити регулюванням 

всі необхідні інститути трудового права, які потребували негайного 

законодавчого закріплення. 

Наступним актом, який регулював переведення, стала постанова 

Наркомпраці СРСР від 10 квітня 1930 р. «Про переведення на іншу роботу». 

В ній було здійснено більш детальне регулювання переведення працівника, 

впроваджено нові норми, що регулювали відповідний порядок, за яким згода 

за працівником залишалася, але переведення на інше робоче місце на тому ж 

підприємстві вже її не вимагало [104, с. 122].  

Ще одним важливим етапом у трудовому праві стало скасування 

трудової повинності і встановлення добровільного порядку найму. Трудова 

повинність застосовувалася лише у виняткових випадках, таких як боротьба 

із стихійним лихом, нестача робочої сили для виконання важливих 

державних завдань [96]. 

Головною підставою виникнення трудових правовідносин в 20-30 рр. 

ХХ ст. стає трудовий договір, зміст якого набуває єдиного тлумачення. В 

подальшому інтерес до трудового договору зменшився у зв’язку з ситуацією, 
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яка склалася в країні, а саме з радикальною зміною внутрішньої політики 

держави відносно індустріалізації країни. Змінюється і законодавство, що 

регулює питання найму працівників.  

Так, на той час значну увагу приділяли і розірванню трудового 

договору. Згідно з постановою ВЦВК і РНК РСФРР 1929 р. звільнення за 

непридатністю могло застосовуватися у разі вчинення робітником або 

службовцем нетяжкого злочину, якщо даний злочин було безпосередньо 

пов’язаний з виконуваною роботою і виявив непридатність працівника до 

виконання покладених на нього трудовим договором обов’язків [105]. 

Починаючи з 50-х pp. XX ст., відновлюється інтерес вчених-трудовиків 

до проблеми теорії трудового договору у зв’язку з поширенням договірних 

засад у радянському трудовому праві, які набувають широкого розмаху. 

М.Г. Александров писав, що громадянин, який вступає на роботу як 

робітник чи службовець, зобов’язується виконувати певну трудову функцію 

у спільній колективній праці працюючих на даному підприємстві, в установі, 

організації, тобто працювати за певною робочою спеціальністю (токар, 

слюсар тощо) або за певною посадою (бухгалтер, економіст тощо) [23,               

с. 121]. При цьому вчений мав на увазі, що трудовий договір зобов’язує 

працівника не до виконання одного конкретного трудового завдання або 

декілька індивідуальних трудових завдань, а до виконання роботи 

відповідного роду, що відноситься до тієї чи іншої конкретної робочої 

спеціальності чи посади. Це визначення стало основою для подальшого 

дослідження трудової функції як правової категорії .  

Великий внесок у розвиток трудового права було здійснено вченими в 

50-60-х роках. Зокрема багато з них прийшли до висновку про те, що в 

умовах поступового розвитку трудового права потрібно удосконалити 

поняття «переведення», а також відокремити від нього таке поняття як 

«переміщення». Під переведенням почали розуміти зміну підприємства, що 

тягнуло за собою і зміну трудової функції. З цього приводу слушну думку 

висловив А.В. Сергєєв, який у своєму дослідженні прийшов до висновку, що 
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процес розбіжності загальних і спеціальних юридичних значень у вказаних 

термінах почався в 60-х роках. Найбільшого прояву він знайшов у судовій 

практиці [106, с. 53].  

Прибічником такої думки є і Є.І. Астрахана, яка зазначає при цьому, 

що переведення може бути на тому ж підприємстві, на інше підприємство 

або в іншу місцевість [107, с. 3]. 

Важливим залишалося визначення поняття трудової функції. До нього 

в юридичній літературі підходили по-різному. Ф.М. Левіант вказував, що 

трудова функція визначається як «рід роботи», а принцип визначення 

працівником трудової функції означає : а) визначення роду діяльності при 

прийомі працівника на роботу; б) встановлення характеру роботи у 

відповідності зі спеціальністю і кваліфікацією працівника; в) зміна 

встановленої трудової функції тільки за згодою працівника [108, с. 46].  

Незабаром К.А. Абжанов спробував ототожнити поняття «трудова 

функція» і «рід діяльності». Він вважав, що коло обов’язків працівника, які 

становлять рід його діяльності, не може бути обмежене певним переліком 

питань і адміністрація має право дати будь-яке завдання, що відноситься до 

його спеціальності та займаної посади [24, c. 47]. 

Великий внесок у дослідження трудової функції зробив В.А. Глозман, 

провівши відповідну роботу з даних питань, він дійшов висновку, що 

трудова функція досить складне і багатогранне поняття, таким чином 

правознавець поєднав у даному визначенні його суб’єктивну і об’єктивну 

сторону [109, с. 21] 

На думку В.А. Глозмана, об’єктивна сторона трудової функції включає 

в себе роботу за певною професією, спеціальністю, кваліфікацією чи 

посадою. Дослідник вважав, що об’єктивна сторона повинна містити 

визначені державою стандарти і еталони, які будуть притаманні тому чи 

іншому роду діяльності. Суб’єктивна сторона трудової функції проявляється 

в тому, що працівник повинен володіти відповідними професійними 

навичками, знаннями, досвідом, кваліфікаційною підготовкою для роботи за 
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певною професією, спеціальністю або на певній посаді і особистими 

якостями [109, с. 23-24]. 

У подальшому трудова функція відобразилася на законодавчому рівні 

в КЗпП від 10.12.1971, а саме в ст. 21, де зазначалося, що трудовий договір є 

угодою між працівником і підприємством, установою, організацією, за яким 

працівник зобов’язується виконувати роботу з певної спеціальності, 

кваліфікації чи посади з підпорядкуванням внутрішньому трудовому 

розпорядку, а підприємство, установа, організація зобов’язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 

передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою 

сторін [96].  

Багато вчених радянської доби приділяли увагу визначенню трудової 

функції за КЗпП 1971 року. Вони вважали, що елементарний склад трудової 

функції визначається через встановлення в трудовому договорі «професії, 

спеціальності, кваліфікації для робітників, посади для службовця». 

С.А. Іванова визначає трудову функцію через «встановлене коло прав та 

обов’язків сторін» [30, с.21]. 

Також необхідно зазначити, що в даному Кодексі питання, які 

стосувалися випробування, зазнали наступних удосконалень: 1) встановлена 

мета випробування, яка передбачала перевірку відповідності працівника 

роботі, яка йому доручається; 2) з’явилася нова норма, що регулювала те, що 

умови випробування повинні визначатися в наказі (розпорядженні) про 

прийняття на роботу; 3) також закріплювалася на законодавчому рівні норма 

про те, що на період випробування на працівників поширюється 

законодавство про працю; 4) розширився перелік працівників, на яких не 

поширюється випробування, а саме: а) осіб, які не досягли вісімнадцяти 

років; б) молодих робітників після закінчення професійно-технічних і 

технічних училищ; в) молодих спеціалістів після закінчення вищих і 

середніх спеціальних навчальних закладів; г) інвалідів Великої Вітчизняної 

війни, направлених на роботу в рахунок броні; ґ) осіб, переведених на 
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роботу в іншу місцевість або на інше підприємство; д) у випадках, 

передбачених законодавством [96]. 

У КЗпП 1971 р. термін «непридатність» замінено на термін 

«невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі». Сама норма про 

невідповідність була сформульована більш чітко і містила вичерпний 

перелік підстав її застосування: згідно з п. 2 ст. ЗЗ КЗпП розірвання 

трудового договору було можливе в результаті «виявленої невідповідності 

робітника або службовця займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок 

недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають 

продовженню даної роботи». Такі причини звільнення, що входили раніше 

до підстав припинення трудового договору за непридатності, як втрата 

довіри роботодавця до працівника і негідний моральний облік працівника, 

були конкретизовані і стали самостійними підставами звільнення, а саме:              

п. 2 ст. 254 КЗпП передбачав звільнення за «вчинення винних дій 

працівником, безпосередньо обслуговуючим грошові або товарні цінності, 

якщо ці дії дають підставу для втрати до нього довіри з боку адміністрації», 

а п. З ст. 254 КЗпП допускав розірвання трудового договору за« вчинення 

працівником, який виконує виховні функції, аморального вчинку, 

несумісного з продовженням даної роботи» [96]. 

На думку О.Т. Барабаша та І.Д. Копайгори, трудова функція визначає 

не «індивідуально визначену роботу», а «сукупність окремих трудових 

операцій, об’єднаних одним родом трудових дій» [110, с. 66]. У даному 

випадку приведена позиція не досить точно розкриває суть трудової функції. 

Слід погодитися з думкою О.І. Процевського, який зазначає, що 

трудова функція виявляється через «рід трудової діяльності», тобто ту 

роботу, для виконання якої укладається трудовий договір. В силу 

об’єктивних властивостей вона визначається родовими ознаками – 

професією, робочою спеціальністю і кваліфікацією (стосовно робітників) і 

посадою по відповідній професії та спеціальності (щодо службовців) [41,                          

с. 112] 
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В.В. Жернаков та В.В. Еременко, у свою чергу,  зазначили, що трудова 

функція являє собою «елемент суб’єктивного права робітника чи службовця 

виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією, посадою» [44,               

с. 63]. 

Саме таке визначення бралося до уваги відносно трудової функції до 

1991 року. Згодом Законом України від 20 березня 1991 року «Про внесення 

змін і доповнень до Кодексу законів про працю України при переході до 

ринкової економіки» була внесено зміну до ст. 21 КЗпП стосовно визначення 

трудового договору. В новій редакції цієї статті термін «підприємство, 

установа, організація» був замінений терміном «власник або уповноважений 

ним орган», а також «трудящий зобов’язується виконувати роботу з певної 

спеціальності, кваліфікації чи посади» замінено на «працівник 

зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою» [111]. Така зміна 

була зумовлена особливостями «перехідної» економіки, яка потребувала 

реформування трудового законодавства.  

Є достатні підстави, щоб не погодитися із таким визначенням трудової 

функції працівника, яке залишається домінуючим в юридичній літературі. 

Такі зміни в кодифікованому законодавчому акті – КЗпП України, 

були сприйнятті науковцями по-різному. Висловлюючи свою думку, 

А.М. Юшко пише, що трудову функцію слід розглядати як «сукупність 

установлених угодою сторін завдань та обов’язків певної складності, 

обмежених професією (спеціальністю), довідником кваліфікаційних 

характеристик чи іншим розсудом сторін» [26, с. 34]. 

Згодом був прийнятий Державний класифікатор професій, 

затверджений наказом Держстандарту України від 27 липня 1995 року і 

введений в дію з 01 липня 1996 року. Зазначений Класифікатор, у свою 

чергу, вирішує такі завдання як розрахунок чисельності працівників, облік 

складу й розподілу кадрів за професійними угрупуваннями різних рівнів 

класифікації, планування додаткової потреби в кадрах тощо.  
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 Л.П. Грузінова та В.Г. Короткін стосовно трудової функції пишуть, що 

умова відносно трудової функції повинна характеризувати відповідний вид 

робіт і коло обов’язків відповідного працівника. У трудовому договорі 

повинна визначатися  назва посади, на яку приймається працівник, його 

спеціальність, професія, а також кваліфікація, згідно з якою він 

виконуватиме свою трудову функцію та яка обумовлена трудовим 

договором [112, с. 36]. 

П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак наголошують, що професія, 

спеціальність, кваліфікація – це ті «основні аргументи, якими оперує 

працівник при укладенні трудового договору, і саме завдяки їм він може 

претендувати на зайняття відповідної посади чи бути допущений до 

виконання певної роботи». Автори також зазначають: «Професія, 

спеціальність, кваліфікація не можуть довільно трактуватися сторонами при 

укладенні трудового договору» [113, с. 169-170].  

Одним із головних документів і на сьогодні є Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 16.02.1998 р. № 24. Це 

систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій 

в Україні, які наведені в Класифікаторі професій, створений із метою 

приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників [114]. 

Таким чином, розглянувши генезис правового регулювання трудової 

функції працівника, ми прийшли до висновку, що співвідношення правового 

регулювання праці на різних етапах історичного розвитку країни було 

неоднаковим. Для здійснення ефективного правового регулювання праці 

необхідна наявність правової бази, яка відповідає економічним відносинам і 

містить норми, що враховують інтереси усіх учасників трудових відносин.  

Проаналізувавши акти, які регулювали саме поняття трудової функції, 

а також різні форми їх впливу на трудові правовідносини, можна сказати, що 

процес змін відбувався відповідно до типового становища держави в ті часи. 

Розвиток суспільства і перехід до ринкових відносин привело до виникнення 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1
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в суспільстві такої галузі як трудове право. Дана галузь відносно молода у 

порівнянні з іншими галузями. Встановлення Основних інститутів було 

основним завданням теоретиків і практиків того часу. Проаналізувавши весь 

розвиток, можна стверджувати, що трудовий договір є важливим і 

центральним інститутом трудового права. Всі інші інститути походять від 

нього або передують саме йому. Трудова функція як одна із важливих 

складових даного інституту розглядалася багатьма вченими. Спроби дійти 

єдиної думки з цього приводу на жаль не вдалися, тому ми продовжуємо 

розглядати це питання, ставлячи його на центральне місце серед інших 

важливих питань.  

Починаючи від зародження трудових правовідносин, у питаннях 

регулювання трудової функції працівника відзначались як позитивні, так і 

негативні моменти. Позитивним моментом є зародження перших основ 

регулювання трудової функції, тому що розроблялись акти спеціального 

призначення у сфері трудових правовідносин, які запроваджували 

регулювання праці. Негативним моментом впродовж всіх історичних етапів 

варто назвати впровадження жорсткої дисципліни та не надання гарантій для 

покращення положення робітників. 

Отже, становлення і розвиток трудової функції працівника та його 

регулювання характеризується незначними особливостями на перших етапах 

розвитку, воно набуває суттєвого значення тоді, коли дана діяльність почала 

зароджуватись на українських землях. Саме зі скасування кріпацтва в 1861 

році та появи перших фабрик великого поширення почала набувати праця 

найманих робітників, а також виникла необхідність врегулювання їх 

відносин із наймачами, що і зумовило в подальшому прийняття 

законодавчих актів для регулювання трудових правовідносин загалом та в 

межах трудових договорів зокрема. 

Варто зазначити, що закони про працю, які були прийняті до 1861 р., 

спрямовувалися на забезпечення фабрик достатньою кількістю працівників і 

передбачали запровадження жорсткої дисципліни. Потім діяв Статут про 



83 

промислову працю 1913 р., в якому закріплювались норми цивільно-

правових відносин та частково норми, які регулювали трудові права, вони 

давали роботодавцю можливість розірвання договору з працівником без 

пояснення причин. 

З прийняттям Кодексу законів про працю РСФРР 1918р. покращення у 

сфері трудових правовідносин не відбулось, даний документ зовсім не 

гарантував кардинального покращення положення робітників, а навіть 

навпаки. Так, відповідно до політики «воєнного комунізму» 

запроваджувалася, наприклад, загальна трудова повинність. Головною 

підставою виникнення трудових правовідносин в 20-30 рр. стає трудовий 

договір, зміст якого набуває єдиного тлумачення протягом цього періоду у 

чинному Кодексі законів про працю УСРР (УРСР), що був більш 

ліберальним та покращував становище працівників, порівняно з Кодексом 

РСФРР 1918 року.  

Таким чином, у передвоєнні роки трудове законодавство та 

регулювання трудової функції працівника характеризується погіршенням і 

тільки після війни відбулось поступове відновлення прав працівників. В 

подальшому трудова функція відобразилася на законодавчому рівні в КЗпП 

від 10.12.1971. Цей Кодекс певною мірою покращував становище 

працівників у порівнянні з попередніми актами законодавства в цій сфері. 

Варто зазначити, що до цього Кодексу вносилися певні зміни, але він є 

чинним і на сьогодні. 

 

 

2.2 Світові правові стандарти регулювання трудової функції працівника 

 

У кожній країні регулювання трудових відносин здійснюється по-

різному. Розвиток України у контексті інтеграції до Європейського Союзу 

своїм змістом має забезпечення високого і стабільного соціально-

економічного рівня життя населення. Чинне трудове законодавство України, 
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що стосується регулювання трудової функції працівника, мало відповідає 

рівню розвитку суспільних відносин, потребує реформування, оптимізації в 

наближенні до міжнародних стандартів. У світлі окресленого поглиблений 

аналіз міжнародно-правового регулювання трудової функції працівника 

набуває особливої актуальності. 

Таким чином, варто зазначити, що в деяких країнах регулювання 

здійснюється кодексами, в інших відповідними законами. На відміну від 

більшості країн Західної Європи трудове законодавство на пострадянському 

просторі має кодифікований характер, деякі країни прийняли нові трудові 

кодекси, а інші продовжують діяти на основі Кодексу законів про працю. 

Зміст будь-якого трудового договору складають його умови, саме вони 

відображають права і обов’язки сторін. Кожна країна підійшла до 

визначення цих умов в трудовому договорі по-різному, враховуючи істотні 

умови та надаючи змогу суб’єктам трудових правовідносин вносити певні 

додаткові положення. Трудова функція працівника не залишилася поза 

увагою, зарубіжні країни різним чином трактують і розкривають це поняття.  

Важливу роль у регулюванні трудових відносин відіграють міжнародні 

договори, конвенції, які, в свою чергу, мають відповідний пріоритет перед 

національним законодавством тієї чи іншої країни. 

Одним із головних документів у цій царині можна вважати прийнятий 

1966 р. Резолюцією 2200 А (XXI) Генеральної Асамблеї ООН Міжнародний 

пакт про економічні, соціальні і культурні права. Серед закріплених у ньому 

економічних прав трудові права займають значне місце. У цьому документі 

передбачено право на однакові для всіх можливості просування по роботі 

виключно на основі трудового стажу та кваліфікації, а також право на страйк 

[115], тобто трудова функція частково відображена в цьому Пакті, зокрема 

там вказано, що кваліфікація як одна з ознак трудової функції дає 

можливість працівникові отримувати підвищення на посаді в залежності від 

її рівня. 

У свою чергу, Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 
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року зробила акцент на встановленні права працівника на справедливі і 

сприятливі умови праці. Міжнародний Пакт про економічні, соціальні і 

культурні права розкриває суть поняття «справедливі і сприятливі умови 

праці», а саме:  

1) винагорода, що забезпечує, як мінімум, усім трудящим:  

а) справедливу зарплату і рівну винагороду за працю рівної цінності 

без будь-якої різниці, причому, зокрема, жінкам повинні гарантуватися 

умови праці не гірші за ті, якими користуються чоловіки, з рівною платою за 

рівну працю;  

б) задовільне існування для них самих та їхніх сімей;  

2) умови роботи, що відповідають вимогам безпеки і гігієни;  

3) однакову для всіх можливість просування по роботі на відповідні 

більш високі щаблі винятково на підставі трудового стажу і кваліфікації;  

4) відпочинок, дозвілля і розумне обмеження робочого часу та 

оплачувану періодичну відпустку, як і винагороду за святкові дні (стаття 7) 

[116]. 

Міжнародна організація праці є одним із важливих суб’єктів 

міжнародного регулювання сфери трудових відносин, що займається 

закріпленням і захистом трудових прав людини. 

Конвенція Міжнародної організації праці № 150 про адміністрацію 

праці: роль, функції та організація передбачає: «Персонал системи 

адміністрації праці складається з осіб, які мають відповідну кваліфікацію для 

виконання дорученої їм роботи, мають доступ до навчання, необхідного для 

такої роботи, та які не залежать від неналежного зовнішнього впливу, де 

термін «система адміністрації праці» охоплює всі органи державного 

управління, які відповідають за адміністрацію праці та (або) займаються 

цими питаннями, незалежно від того, чи це управління міністерств, державні 

відомства, у тому числі напівдержавні та регіональні або місцеві відомства, 

чи будь-яка форма децентралізованої адміністрації, та будь-яку 

організаційну структуру для координації діяльності таких органів і 



86 

проведення консультацій з роботодавцями, працівниками та їхніми 

організаціями, а також їхньої участі в роботі цих органів» [117]. 

Доречно зауважити, що Конвенція МОП про трудові договори моряків 

№ 22 24.06.1926 передбачає: «Трудовий договір укладається чи то на певний 

період, чи то на одне плавання або, якщо це передбачено національним 

законодавством, на невизначений період і включає таку головну ознаку як 

посада, на яку наймається моряк» [118]. Можна вважати, що прояв трудової 

функції відбувається саме через цю ознаку. 

І.Я. Кисельов зазначав, що згідно з положенням Рекомендації МОП            

№ 188 працівники, які скористалися послугами приватних бірж праці, 

повинні оформляти стосунки з роботодавцем шляхом укладення письмового 

трудового договору, уточнюючого умови праці, про які їх необхідно 

інформувати до початку трудової діяльності. 

Конвенція МОП № 158 про припинення трудових відносин з ініціативи 

роботодавця 1982 року поширюється на всі сфери економічної діяльності і 

всіх працюючих за наймом та має на меті захист працівників від звільнення 

без законної підстави і закріплює вимогу обґрунтованості. В положеннях 

цього документа визначено підстави припинення трудового договору з 

ініціативи роботодавця у випадку звільнення у зв’язку з виробничою 

необхідністю підприємства чи організації [119]. 

Важливе значення для розвитку в Україні цивілізованих соціально-

трудових відносин, які б відповідали потребам громадянського суспільства і 

соціально орієнтованої ринкової економіки, має досвід регулювання цих 

відносин у високорозвинених європейських країнах. Також важливим 

елементом удосконалення нормативно-правової бази, що регулює трудові 

відносини, є запозичення позитивного досвіду зарубіжних країн. Практика, 

яка склалась в країнах з розвиненою ринковою економікою, дасть змогу 

врегулювати ті проблеми, які потребують негайного і правильного 

вирішення.  



87 

До числа обов’язкових умов трудового договору входить трудова 

функція. Це положення знайшло своє відображення в законодавстві 

Російської Федерації, а саме в ч. 2 ст. 57 ТК РФ, де вказується, що 

обов’язковою умовою для включення в трудовий договір є трудова функція 

працівника, яка полягає у виконанні роботи на відповідній посаді у 

відповідності зі штатним розкладом, професією, спеціальністю з вказівкою 

кваліфікації для виконання конкретного виду роботи, що доручається 

працівникові [19] Більше того, ст. 15 ТК РФ передбачає визначення трудових 

відносин як відносин, заснованих на угоді між працівником і роботодавцем 

про особисте виконання працівником за плату трудової функції (роботи за 

посадою відповідно до штатного розкладу, професії, спеціальності з 

вказівкою кваліфікації; конкретного виду дорученої працівникові роботи) 

[19]. 

Також ТК РФ передбачає інші форми впливу трудової функції на 

трудові правовідносини. Зокрема стаття 81 Трудового кодексу Російської 

Федерації вказує тільки на одну причину, що перешкоджає продовженню 

працівником роботи і є підставою для його звільнення з ініціативи 

роботодавця у зв’язку з невідповідністю займаній посаді або виконуваній 

роботі: недостатня кваліфікація, підтверджена результатами атестації [19]. 

Таким чином, правило про проведення атестації для вирішення даного 

питання повинно застосовуватися до всіх працівників, щодо яких стоїть 

питання про невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі. 

Л.О. Чиканова робить висновок про те, що роботодавець не вправі розірвати 

трудовий договір із працівником за вказаною підставою, якщо стосовно 

цього працівника атестація не проводилася або атестаційна комісія дійшла 

висновку про його відповідність займаній посаді [120, с. 285]. 

Відповідно до ст. 84 Трудового кодексу РФ трудовий договір 

припиняється внаслідок порушення встановлених цим Кодексом або іншим 

федеральним законом правил його укладення, якщо їх порушення виключає 

можливість продовження роботи, в тому числа в таких випадках:                         
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(а) укладення трудового договору на виконання роботи, протипоказаної 

даному працівникові за станом здоров’я відповідно до медичного висновку, 

виданого в порядку, встановленому федеральними законами та іншими 

нормативно-правовими актами,  (б) брак відповідного документа про освіту 

чи про кваліфікацію, якщо виконання роботи вимагає спеціальних знань 

відповідно до федерального закону або іншого нормативно-правового акта. 

У вказаних випадках трудовий договір припиняється, якщо неможливо 

перевести працівника за його письмової згоди на іншу роботу, яка є в 

роботодавця і яку працівник може виконувати з урахуванням стану свого 

здоров’я. Якщо порушення правил укладення трудового договору допущено 

не з вини працівника, йому виплачується вихідна допомога в розмірі 

середнього місячного заробітку. У протилежному випадку ця допомога 

працівникові не виплачується [120]. 

На мою думку, відображення трудової функції і основних її ознак є 

досить доречним, що дає змогу виокремити її як окрему категорію. Таке 

закріплення відобразилося і в законодавстві Білорусі. Трудовий кодекс 

Республіки Білорусь, а саме п. 1 ст. 1 передбачає: «Трудовий договір – угода 

між працівником і наймачем, відповідно до якої працівник зобов’язується 

виконувати роботу за певною однією або декількома професіями, 

спеціальностями або посадами відповідної кваліфікації згідно зі штатним 

розкладом і дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку, а наймач 

зобов’язується надавати працівникові обумовлену трудовим договором 

роботу, забезпечувати умови праці, передбачені законодавством про працю, 

локальними нормативними правовими актами і угодою сторін, своєчасно 

виплачувати працівникові заробітну плату» [121]. У змісті трудового 

договору трудова функція в ст. 19 ТК РБ відобразилося на законодавчому 

рівні як обов’язкова умова трудового договору, яка включає в себе роботу по 

одній або декількох професіях, спеціальностях, посадах із зазначенням 

кваліфікації відповідно до штатного розкладу наймача, функціональними 

обов’язками, посадовою інструкцією [121]. 
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ТК РБ виділяє наступні важливі статті свого Кодексу, а саме статтю 42 

Трудового кодексу Республіки Білорусь, яка самостійними підставами 

розірвання трудового договору з ініціативи наймача називає невідповідність 

працівника займаній посади або виконуваній роботі внаслідок (а) стану 

здоров’я, що перешкоджає її продовженню, (б) недостатньої кваліфікації, що 

перешкоджає продовженню даної роботи [121]. 

В.А. Григор’єв вважає, що звільнення працівника у випадку 

невідповідності за станом здоров’я допускається, якщо останнє перешкоджає 

подальшому виконанню  певної роботи, а саме: 

– забезпеченню додержання встановлених вимог до якості 

виготовлюваної продукції, виконуваних робіт, надаваних послуг; 

– дотриманню внутрішнього трудового розпорядку, встановленого 

наймачем; 

– додержанню встановлених нормативно-правовими актами вимог з 

охорони праці й безпечного ведення робіт; 

– користуванню засобами індивідуального захисту, визначеними для 

виконання певних робіт; 

– виконанню обов’язків, визначених трудовим договором, локальними 

нормативними актами наймача, а також законодавством [122, с. 279]. 

Згідно з п. 29 постанови Пленуму Верховного Суду Республіки 

Білорусь № 2 «Про застосування судами законодавства про працю» від 29 

березня 2001 року розірвання трудового договору може мати місце тільки 

при стійкому зниженні працездатності працівника, що перешкоджає 

продовженню дорученої роботи. Наявність стійкого зниження 

працездатності повинна бути підтверджена медичним висновком медико-

реабілітаційної експертної комісії, якщо визначається стан здоров’я 

працівників-інвалідів, стосовно ж інших працівників – лікарсько-

кваліфікаційної комісії [123]. 

Згідно зі ст. 1 ТК Республіки Білорусь кваліфікація – це рівень 

загальної та спеціальної підготовки працівника, що підтверджується 
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встановленими законодавством видами документів (атестатом,  дипломом, 

свідоцтвом та ін.). У свою чергу недостатня кваліфікація працівника може 

виражатися у відсутності у нього необхідних знань, навичок, що 

виключають можливість щодо належного виконання обов’язків на займаній 

посаді (конкретної роботи). У положеннях п. 3 ст. 42 ТК зазначається, що 

наявність у працівника відповідної спеціальної освіти не завжди є 

безперечним доказом його відповідності займаній посаді або виконуваній 

роботі.  

У той же час відсутність у працівника спеціальної освіти не може служити 

підставою для його звільнення, якщо за діловими якостями й досвідом він 

придатний до виконання роботи, за винятком тих випадків, коли 

така освіта є необхідною (вчитель, медичний працівник, водій тощо) [121]. 

У європейських країнах ключовою ознакою трудових відносин є сам 

трудовий договір, а не закон, у цьому і полягає головна відмінність від 

вітчизняного законодавства. Це дає змогу зрозуміти, що трудовий договір 

розглядається з точки зору приватних відносин, в рамках яких працівник 

бере на себе зобов’язання працювати на певного наймача в обмін на 

заробітну плату, за наявності доброї волі працівника на умовах 

обов’язкового юридичного підпорядкування умовам договірних відносин 

між роботодавцем і працівником [124; 125; 126]. 

На відміну від країн пострадянського простору, в деяких державах 

Європи прийняті відповідні закони про трудовий договір. Як зазначає 

Ф.А. Цесарський, західні фахівці у сфері трудового права
 
вважають, що 

структуру трудового договору потрібно розглядати у єдності «договірної» та 

«інституціональної» частин договірних відносин, перша з яких заснована на 

праві власності робітника на працю і свободу його волі, а друга базується на 

тезі про інституціональний зміст підприємства як організованого механізму, 

у якому досягається «спільний інтерес», «загальне благо» всіх членів, тобто 

трудовий договір повинен ураховувати особисті й колективні інтереси 

учасників трудових правовідносин [127, с. 146]. 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
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Однією із країн яка має великий досвід в регулюванні трудових 

відносин є Великобританія, її законодавство почало формуватися з ХІХ ст. і 

на сьогоднішній день має досить широке коло нормативних актів, які 

регулюють це питання, зокрема щодо трудового договору. Країни 

Європейського Союзу підійшли до вирішення питань, пов’язаних з 

укладенням трудових договорів, зі своєрідною специфікою, яка не 

відображає наявність стандартного трудового договору як за змістом, так і за 

формою.  

Стаття 230 Закону про права щодо найму визначає поняття 

«працівник» як особу, що уклала трудовий договір або працює (а при 

припиненні найму, яка працювала) за ним. А трудовий договір як «договір 

служіння» або учнівства, виражений явним чином або що випливає з 

обстановки, укладений як у письмовій, так і усній формі [128]. 

Існує перелік обов’язкових умов договору незалежно від того, чи 

передбачені вони в трудовому договорі, чи ні. Такі умови передбачають 

собою права і обов’язки для кожної сторони договору. Перший з них –  це 

обов’язок роботодавця забезпечити працівника роботою, за яку працівник 

отримуватиме заробітну плату; із цього випливає друга обов’язкова умова – 

це винагорода за працю, яку роботодавець зобов’язаний виплатити 

працівникові. Крім зазначених вище обов’язків, існує обов’язок роботодавця 

відшкодувати працівникові витрати, пов’язані з виконанням своїх обов’язків, 

а обов’язок працівника – чітко виконувати роботу, яка була обумовлена 

договором. Слід розуміти саме виконання працівником визначеної трудової 

функції, яка, в свою чергу, підпадає під управління і контроль роботодавця. 

Під цим слід розуміти, що трудова функція забезпечує ведення певного 

технологічного процесу [129, c. 218]. Тому можна зробити висновок, що 

трудова функція – є обов’язковою умовою трудового договору, але при 

цьому має чітко визначену мету, яка полягає у виконанні працівником 

поставленої роботи, яку вимагає до виконання роботодавець не залежно від 

рівня його підготовленості. 
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На відміну від законодавства Великобританії, відносно сфери 

трудового договору, законодавство Федеративної Республіки Німеччини 

регулюється як трудовим законодавством, так і нормами цивільного 

законодавства, такими як порядок визначення найму праці і її оплати, 

припинення трудових відносин – саме розділом VI «Трудовий договір» 

Німецького цивільного уложення 1896 р. 

Важливо зауважити, що особливістю регулювання трудового договору 

в ФРН є свобода форми, свобода оформлення і свобода укладення трудового 

договору. Тому в ФРН діє принцип свободи трудового договору, який, в 

свою чергу, передбачає те, що в зміст трудового договору можуть 

включатися будь-які умови, визначені сторонами.  

Згідно з німецькою теорією трудового права трудовий договір 

належить до різновидів приватноправових угод, що має принципове 

значення, так як зумовлює можливість і необхідність застосування до 

трудового договору норм, положень, концептуальних конструкції, 

притаманних громадянському праву [130, c.40] 

У ст. 11 Закону про сприяння здійсненню права на працю 1969 р., в 

який з часу його видання було внесено кілька десятків змін, зазначено, що 

трудовий договір – це добровільна угода між працівником і 

роботодавцем, відповідно працівник бере на себе зобов’язання працювати на 

певного наймача в обмін на заробітну плату і за наявності юридичного 

підпорядкування (залежності).  

Джерелом трудового права ФРН є кодифіковані акти: Німецьке 

цивільне укладення, Торговий кодекс, Промисловий статут, Прусський 

загальний гірничий закон. Згідно з цими нормами Німецьке цивільне 

положення застосовуються головним чином до трудового договору. Зокрема, 

на трудові договори поширюються загальний принцип, відповідно до якого 

визнаються недійсними юридичні акти, що суперечать «добрим звичаям» 

(ст. 138); положення про те, що договори повинні тлумачитися на основі 

принципу добропорядності, з урахуванням звичаїв (ст. 157), а також 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD
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численні норми, що стосуються договорів найму послуг (ст. 619-630). 

Торговий кодекс регулює трудові договори працівників торгівлі, 

торговельних представників (ст. 59-83). Ряд норм Промислового статуту (ст. 

105-139) регламентує трудові договори робітників промисловості і охорону 

їх праці, а також договір виробничого учнівства. Прусський загальний 

гірничий закон (діє на всій території ФРН) містить норми, що відносяться до 

трудового договору і охорони праці робітників-шахтарів [131, с. 48]. 

Що стосується визначення поняття «трудової функції», то воно не 

вживається на практиці в законодавстві ФРН, але при цьому виражається 

крізь призму законів, які приймаються відповідно до професії. 

Суттєві відмінності існують між трудовим правом Сполучених Штатів 

і ФРН. Правова система США відноситься до англосаксонського системи 

права, тому особливістю трудового права є його джерела, структура, 

специфіка колективно-договірного регулювання праці, способи регулювання 

трудового договору і умов праці. 

В американському трудовому праві науковці виділяють такі його 

основні інститути: правове регулювання страйків; трудовий договір; 

заробітна платня; робочий час і час відпочинку; охорона праці; порядок 

розгляду трудових спорів. Важливу увагу законодавство США приділяє саме 

рівності сторін при укладенні трудового договору, а також забороні 

дискримінації відносно умов найму та тривалості роботи. 

У США велику увагу приділяють саме профспілкам, нормативна 

регламентація трудового договору на федеральному рівні відсутня взагалі, 

так як основу взаємодії працівників з роботодавцями з питання договорів 

становлять переговори між профспілками і роботодавцями для узгодження 

умов колективних договорів на рівні цілої галузі, укладення тарифних угод. 

[132, c. 100]. 

Трудове право США передбачає такі сфери правових норм: 

employment law (індивідуальне трудове право) і labor law (колективне 

трудове право). 
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Індивідуальне трудове право являє собою сукупність правових норм, 

які регламентують відносини між працівником і роботодавцем, включаючи 

порядок укладення трудового (індивідуального) договору, теорію деліктів і 

теорію договору, а також велику групу правових норм, що стосуються 

підготовки і обговорення колективного договору, захисту від дискримінації, 

оплати праці, робочого часу і часу відпочинку, забезпечення безпеки та умов 

праці на робочому місці [133, с. 129-134]. 

За законодавством США передбачено, що можна укладати договір як 

колективно, так й індивідуально (найм за бажанням).  

На сьогоднішній день вважається, що деяке конкретне індивідуальне 

трудове відношення регулюється доктриною «найму за бажанням», якщо 

воно, по-перше, не має строкового характеру і, по-друге, при вступі в нього 

самі сторони в договірному порядку не встановили ніяких обмежень щодо 

підстав його припинення. У той же час, прецедентним правом деяких штатів 

визнається достатньою наявність однієї із умов [134, с. 907]. Визначають 

порядок застосування доктрини «найму за бажанням» через укладення 

трудового договору відносно конкретного індивідуального трудового 

відношення.  

У США, на відміну від Великобританії, закріплення трудового 

договору як на федеральному і на регіональному рівні не відбулося. Але в 

доктрині трудового права його слід розуміти, як договір найму, що нагадує 

угоду між працівником і роботодавцем, відповідно до якого працівник 

зобов’язується в обмін на винагороду виконувати під керуванням і 

контролем з боку роботодавця доручену йому трудову функцію [135, с. 18]. 

Таким чином, можна виділити ознаки трудового договору, сторони 

якого самі вносять їх до переліку як обов’язкових, серед яких відображається 

і трудова функція. 

До факторів, що відображають сприйняття сформованих відносин 

самими сторонами, прийнято відносити: 1) тривалий характер відносин між 

сторонами; 2) періодичність оплати праці працівника; 3) значущість 
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виконуваної працівником трудової функції для ведення звичайної 

господарської діяльності роботодавця; 4) встановлену заборону працівникові 

працювати за сумісництвом; 5) заборону публічної пропозиції працівником 

своїх послуг; 6) наявне у роботодавця право на звільнення працівника;                    

7) властиве працівникові право на припинення трудових відносин за власним 

бажанням без будь-яких додаткових зобов’язань з його боку [136, c. 108]. 

Трудова функція не отримала законодавчого закріплення на відміну 

від таких ознак: мінімального розміру заробітної плати, максимального 

терміну трудового договору, порядку виплати заробітної плати, тривалості 

робочого часу протягом тижня, видів відпочинку, мінімальної тривалості 

щорічної відпустки, обов’язкової оплати понаднормових робіт, регулювання 

яких здійснюється законом Fair labor standards (Закон про справедливі умови 

праці 1938 р.).  

Управління та контроль з боку роботодавця в процесі виконання 

працівником дорученої йому трудової функції вважається найважливішою 

ознакою трудових відносин. Вони лежать в основі ряду критеріїв, 

застосовуваних судовими органами США для визначення правової природи 

відносин між сторонами. Першим в хронологічному порядку є критерій 

агентських відносин (common-law agency test), що набув широкого 

поширення починаючи з середини XIX ст. і зберіг свою значущість аж до 

теперішнього часу. В узагальненому вигляді його зміст зводиться до 

визначення особи, яка має право (right) або можливість (ability) 

контролювати процес виконання роботи. Якщо цією особою є 

передбачуваний роботодавець, існуючі між сторонами відносини визнаються 

трудовими [136, c. 107]. 

У системі права зазвичай відображається випробування в трьох 

випадках: а) при прийомі на роботу працівника (не для всіх категорій осіб); 

б) при переведенні на іншу роботу; в) у разі застосування дисциплінарного 

проступку. Зазвичай тривалість встановлюється від 60 до 90 днів, але це 

залежить від рішення роботодавця [137, с. 268].  



96 

М.В. Баглай зазначив, що приймаються на роботу ті працівники, які  

пройшли всі випробування на підприємстві, установі чи організації до 

моменту укладення трудового договору. Під час цього процесу працівникові 

не робиться грошова виплата. В залежності від специфіки обраної 

працівником діяльності на підприємстві, установі, організації 

встановлюються відповідні вимоги з урахуванням вимог роботодавця. 

Перевагу в перевірці віддають саме розумовим здібностям майбутнього 

працівника, фізичному стану, особистим якостям, настроям та інтересам 

[138, с. 169]. 

Тому за допомогою трудової функції, яка відіграє одну з важливих 

умов у трудових відносинах між працівником і роботодавцем, здійснюється 

виокремлення саме трудових відносин від цивільно-правових. Що це може 

означати? Якщо судом буде визначено, що між працівником і роботодавцем 

не визначено роду роботи (трудової функції), то суд може визначити цю 

угоду не як трудову, а як цивільно-правову.  

Особливе регулювання трудових відносин здійснюється в такій країні 

як Франція, де встановлено, що трудовий договір підпорядковується 

правилами цивільного права при відсутності спеціальної регламентації в 

законодавстві про працю. Але у Франції діє і Кодекс праці 1973 року, який 

складає основу трудового законодавства. Закріплення поняття трудового 

договору відбулося в Цивільному кодексі Франції 1804 р., а Кодекс праці 

містить умови, які застосовуються для всіх видів цивільно-правових 

договорів. 

Трудовий договір виступає як підґрунтя для ведення переговорів між 

суб’єктами трудової діяльності, а також встановлення обов’язкових і 

факультативних умов трудової угоди. Відзначається також, що трудовий 

договір індивідуалізує трудові правовідносини, в силу укладення трудового 

договору на працівника поширюються захисні норми трудового 

законодавства [139]. 
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Порівнюючи законодавство двох країн, України і Франції, можна 

зазначити, що сукупність умов і складають зміст трудового договору, але є 

відповідні відмінності, які полягають у тому, що в законодавстві Франції не 

зазначено обов’язкових умов трудового договору. У Франції встановлено 

сутнісні або базові елементи, вони зазвичай виокремлюються з основних 

обов’язків сторін за трудовим договором, а також інші умови, які можуть 

включатися в зміст угоди за згодою сторін.  

Термін «професійна кваліфікація» (qualification professionnelle) 

використовується в науці французького трудового права, по-перше, для 

визначення сукупності знань, досвіду, навичок, якими володіє працівник, 

необхідних йому для заняття певної посади, виконання певної роботи,               

по-друге, для характеристики умов трудового договору, визначаючи вид 

роботи, яку працівник повинен виконувати за трудовим договором, його 

посадові обов’язки – тобто мається на увазі трудова функція працівника. 

Повноваження роботодавця можуть схилятися до того, що він вправі 

доручити працівнику виконання тільки тих завдань, які відповідають 

професійної кваліфікації, при цьому кваліфікація повинна бути обумовлена 

при укладені трудового договору [140]. Тому можна дійти такого висновку, 

що кваліфікація працівника у Франції носить договірний характер, так як під 

час прийому на роботу суб’єкти трудового договору самостійно 

встановлюють посаду, яка і визначається в письмовій угоді.  

Поряд з Францією існує ряд країн, де трудова функція знайшла своє 

відображення на законодавчому рівні, а також зазначена як необхідна умова 

трудового договору. Трудовий кодекс Угорщини, прийнятий 2012 року, 

передбачає глава VII § 42, де зазначено, що трудовий договір – це договір, за 

яким працівник зобов’язується працювати під контролем роботодавця, а 

роботодавець, в свою чергу, виплачувати заробітну плату [141]. 

За законодавством Угорщини саме укладення трудового договору 

породжує у сторін певні права та обов’язки. До обов’язків роботодавця 

належать: забезпечення здорових і безпечних умов праці працівника; 
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організація раціонального процесу праці; надання інформації, забезпечення 

керівництва, необхідного працівникові для виконання своїх трудових 

функцій; створення умов для отримання працівником знань, необхідних для 

виконуваної ним роботи; виплата працівникові заробітної плати, 

установленої законом або трудовим договором. До обов’язків працівника 

входить: бути на роботі у визначеному місці і в передбачений час у 

працездатному стані і трудитися протягом робочого часу або перебувати в 

цей період у розпорядженні роботодавця з метою виконання роботи; 

виконувати свою роботу відповідно до встановленої трудовим договором 

кваліфікації. 

Таким чином, трудова функція відобразилася в законодавстві 

Угорщини, але якщо роботодавець не дотримається цих обов’язків, то 

трудовий договір вважатиметься не дійсним.  

Дещо цікавого набула класифікація звільнень. Звільнення поділяються 

на звичайні та надзвичайні. Звичайні звільнення проводяться з 

попередженням та за визначеними підставами, які сформульовані в ТК. Вони 

повинні бути пов’язані з професійною непридатністю працівника через 

рівень кваліфікації або стану здоров’я, його поведінкою, об’єктивними 

потребами виробництва. В такому разі ми бачимо, що влив на трудову 

функцію працівника через звільнення відбувається в такому порядку і 

відноситься до звичайних звільнень. 

За законодавство Болгарії передбачено, трудовий договір укладається 

у письмовій формі із зазначенням обов’язкових умов, які передбачені арт. 

66. Трудовий договір містить інформацію про сторони і зазначає наступне: 

місце роботи; найменування посади і характеру роботи (тобто трудову 

функцію); дату його укладення і початок реалізації; тривалість трудового 

договору; розмір основної і розширеної оплачуваної відпустки та додаткову 

оплачувану щорічну відпустку; основні і додаткові оклади постійного 

характеру і частоту виплати; час робочого дня або тижня. У трудовому 

договорі можуть міститися й інші умови, пов’язані з наданням робочої сили, 
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які не підпадають під обов’язкові положення закону та умов, які є більш 

сприятливими для працівника, ніж ті, які встановлені колективним 

договором.  

Важливим є те, що термін повноважень визначається відповідно до 

Класифікатора професій, затвердженого Міністром праці та соціальної 

політики за погодженням з Президентом Національного статистичного 

інституту [142]. 

Якщо розглядати законодавство Болгарії, то можна спостерігати 

наступну ситуацію: для особи, яка обрала відповідну роботу, що вимагає 

перевірки робітника на предмет виконання, може встановлюватися термін 

випробування. Умова про випробування може бути встановлена і з інших 

причин, а саме тоді, коли працівник проявляє бажання вияснити, чи 

підходить йому дана робота чи ні. У договорі необхідно вказувати, хто 

проявив ініціативу встановлення умови про випробування. У разі не 

встановлення такої умови в трудовому договорі вважається, що умова 

укладена на користь обох сторін. 

Під час проходження випробування не включається в його час те, що 

працівник був відсутній з поважних причин чи перебував у відпустці. З 

особою, яка проходить випробування, можливо лише раз передбачити цю 

умову на одному й тому самому підприємстві [142]. 

Слід відзначити, що країни Європи перейшли на письмову форму 

трудового договору, а усну форму залишили в минулому, встановивши, що 

письмова форма є обов’язковою. Письмовий трудовий договір у 

Люксембурзі повинен містити такі обов’язкові умови як трудову функцію 

працівника, заробітну плату, строк випробовування, тривалість робочого 

часу, а також додаткові умови, якщо вони були внесені до договору [143,                

с. 208]. У Норвегії також передбачено, що у трудовому договорі повинна 

бути  наступне: назва роботодавця та ім’я працівника,  місце роботи (адреса 

або адреси), назва посади працівника, опис робочих обов’язків працівника, 

дата початку роботи [144]. 
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Трудова функція знайшла своє відображення і в законодавстві 

Китайської Народної Республіки. Стаття 16 Трудового кодексу КНР 

передбачає, що трудовий договір встановлює відносини працівника і 

підприємства, визначає двосторонні права й обов’язки. Також головними 

елементами, які входять в зміст трудового договору, є: 1) строк дії трудового 

договору; 2) зміст роботи, який визначає трудову функцію;  3) захист праці 

та умови праці; 4) винагорода праці; 5) трудова дисципліна; 6) умови 

припинення трудового договору; 7) відповідальність за порушення 

трудового договору [145]. 

Якщо проаналізувати Закон КНР «Про трудовий договір», то можна 

побачити наступні досить цікаві положення: а) якщо особа укладає трудовий 

договір на строк від трьох місяців до одного року, то для неї випробування 

повинно встановлюватися терміном один місяць; б) якщо особа укладає 

трудовий договір на строк від одного року до трьох років, то для неї 

випробування повинно встановлюватися тривалістю два місяці; в) для особи, 

яка уклала трудовий договір, строк якого перевищує три роки, випробування 

може встановлюватися терміном шість місяців. Крім того, Законом 

передбачена така особливість: випробування не встановлюються для осіб, 

які працюють не повний робочий день, тому, якщо при укладенні трудового 

договору в ньому буде міститься умова про випробування, такий договір 

вважатиметься не дійсним [145]. 

Роботодавцю надано право, на підставі якого він може припинити дію 

трудового договору за таких обставин: а) якщо працівник не відповідає 

необхідним вимогам для виконання тієї чи іншої роботи; б) здійснює 

порушення правил внутрішнього трудового розпорядку; в) якщо працівник 

за станом здоров’я не може виконувати роботу, доручено йому 

роботодавцем; г) якщо працівник після відповідного навчання не в змозі 

проявити свої здібності і на думку роботодавця не є некомпетентним в даній 

роботі. Даним Законом передбачено те, що сторони мають право змінити 

відповідні умови трудового договору, а саме в частині про матеріальне 
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забезпечення.  Якщо вони не дійшли згоди, то працівник чи роботодавець  

вправі розірвати трудовий договір під час проходження випробування. Коли 

розірвання трудового договору відбувається з ініціативи роботодавця, то він 

зобов’язаний повідомити працівникові, який не пройшов випробування, 

причину такого розірвання [145]. 

Трудовий кодекс Чеської Республіки, який ми аналізуємо, передбачає, 

що трудовий договір повинен містити такі складові як: а) вид роботи, яку 

працівник зобов’язаний виконувати для роботодавця; б) місце або місця 

роботи працівника; в) дата початку роботи [146]. Очевидно, що трудова 

функція виражається трудовому договорі як вид роботи, що, на нашу думку, 

є не досить коректним, оскільки саме поняття «вид роботи» ширше за 

поняття «трудова функція».  

Згідно з даним Кодексом, якщо сторони трудового договору 

домовилися про випробування, то його строк не повинен перевищувати 

трьох місяців і не може продовжуватися за рішенням роботодавця. Умова 

про випробування зазначається тільки в письмовому вигляді, в іншому 

випадку це тягне за собою визнання договору не дійсним. У разі, якщо 

працівник не виконував свої обов’язки в силу різних причин, то строк 

випробування продовжувався на той термін, протягом якого працівник не 

виконував свої трудові обов’язки.  

Трудовий кодекс Чеської Республіки [146] встановлює, що трудові 

відносини можуть бути розірвані протягом випробувального строку. 

Роботодавець може вручити працівникові повідомлення про їх розірвання в 

тому числі із таких причин: якщо відповідно до медичної довідки, виданої 

лікарняно-трудовим медичними закладом або відповідним адміністративним 

органом, або згідно з постановою останнього, в якій була надана така 

медична довідка, працівникові забороняється виконувати доручену роботу 

через виробничу травму, професійне захворювання чи його загрозу або якщо 

згідно з приписом відповідного санітарного чи медичного відомства робоче 

місце працюючого зазнає максимально допустимого рівня шкідливого 
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впливу; розірвання договору матиме місце і тоді, коли працівник відмовився 

від переведення на іншу роботу; якщо працівник не відповідає встановленим 

законодавчими положеннями вимогам, необхідними для виконання 

погодженої роботи, або якщо не з вини роботодавця він не володіє 

необхідними якостями для виконання такої роботи на належному рівні. 

Якщо невідповідність працівника цим вимогам виражається в його 

незадовільних виробничих результатах і при цьому роботодавець письмово 

пропонував йому в останні 12 місяців виправити такі недоліки, а той не 

зробив цього протягом установленого строку, йому може бути вручено 

попередження про звільнення за цією підставою [146]. 

Законом про працю Латвійської Республіки трудовий договір 

визначається як зобов’язання працівника виконувати запропоновану роботу, 

дотримуючись встановленого розпорядку праці та розпоряджень 

роботодавця, а роботодавця – виплачувати за працю обумовлену оплату і 

забезпечувати справедливі, безпечні та нешкідливі для здоров’я умови праці. 

З цього приводу можна сказати, що подібне тлумачення трудового договору 

надається і в нашому законодавстві, хоча, на наш погляд, воно є не зовсім 

логічним. У вищезазначеному контексті трудова функція розглядається як 

«певна робота», таке формулювання виглядає не зовсім коректним і під цим 

поняттям можемо розуміти будь-що, навіть і цивільно-правову категорію 

[147].  

 Дещо інші форми випробування містить Закон про працю Латвійської 

Республіки. У даному Законі відображається зазначена форма називається 

«перевірка». Дана форма впроваджується з метою перевірки відповідності 

працівника займаній посаді або виконуваній роботі, вона призначається до 

моменту укладення трудового договору. У приведеному Законі 

допускаються випадки, коли сторони не передбачили перевірки, але до неї 

приступили, у такому випадку договір вважатиметься таким, що був 

укладений без неї. Перевірка не застосовується до осіб які не досягли 

вісімнадцятирічного віку [147]. На підставі зазначеного можемо 
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стверджувати, що перевірка повністю збігається з випробуванням, 

відмінність полягає тільки в назві.  

Закон про працю Латвійської Республіки встановлює, що роботодавець 

має право в письмовій формі заявити про розірвання трудового договору у 

випадках, коли: (а) працівник не має достатніх професійних навичок для 

виконання роботи відповідно до договору; (б) працівник не може виконувати 

роботу за договором за станом здоров’я, що підтверджено висновком лікаря 

[147]. 

Розірвати трудовий договір з причини, за якою працівник не в змозі 

виконувати роботу за станом здоров’я, дозволяється, якщо роботодавець не 

має можливості працевлаштувати працівника, з його згоди, на іншу роботу 

на тому ж або іншому підприємстві [147]. 

Якщо порівняти Трудовий кодекс Литовської Республіки із Законом 

про працю Латвійської Республіки, то він, на наш погляд, більш 

функціональний ніж Латвійський, оскільки відповідно до Трудового кодексу 

Литовської Республіки, а саме ст. 93, де зазначено, що трудовий договір є 

угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується 

виконувати роботу за певною професією, спеціальністю, кваліфікацією чи 

посадою [148]. З огляду на це можна сказати, що цим актом передбачено 

трудову функцію на законодавчому рівні, а це, як ми знаємо, обов’язкова 

умов будь-якого трудового договору. Досить цікавим є той факт, що в 

Кодексі закріплено таку статтю як «Кваліфікаційний іспит», під яким слід 

розуміти відповідну вимогу, згідно з якою, кандидати, які претендують на 

посаду або виконання робіт, що потребують спеціальних знань, повинні 

здали кваліфікаційні іспити.  

За Трудовим кодексом Литовської Республіки при укладенні трудового 

договору сторони можуть встановлювати випробовування. Випробовування 

встановлюється як для оцінки роботодавцем відповідності працівника 

займаній посаді, так і для з’ясування працівником того, чи підходить для 

нього обрана робота. На відміну від нашого законодавства в Литовському 
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ТК умову про випробування належить установлювати у трудовому договорі, 

а у нас – у наказі про прийняття на роботу [148].  

Даним Законом випробування при прийомі на роботу не 

встановлюється для таких категорій : а) осіб. які не досягли вісімнадцяти 

років; б) працівників, які здійснили перехід на іншу роботу, погоджений з 

роботодавцем; в) в інших випадках, передбачених законами про працю [148]. 

Якщо роботодавець визнав результати випробування негативними, він 

до закінчення цього строку може звільнити працівника з роботи, письмово 

попередивши його про це за три дні [148]. 

Принципово інший підхід закріплений у Трудовому кодексі 

Литовської Республіки, за яким роботодавець може розірвати безстроковий 

трудовий договір із працівником лише внаслідок важливих причин, 

попередивши його про це за 2 місяці. У попередженні мають бути вказані 

причина й обставини, якими мотивується розірвання договору. При цьому 

протягом цього періоду роботодавець повинен надати працівникові вільний 

від роботи час для пошуків нової роботи. Тривалість цього періоду не може 

бути меншою 10-відсоткової норми робочого часу. За цей час за 

працівником зберігається його середня заробітна плата. Також роботодавець 

розриває трудовий договір без попередження, якщо працівник за висновком 

медичної комісії або комісії, що встановлює інвалідність, не може 

працювати на певній посаді і виконувати доручену роботу [148]. 

Проаналізувавши законодавство ряду країн, які мають відповідні 

нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з трудовою 

функцією, а також її формами впливу на трудові правовідносини, можемо 

сказати, що в залежності від правової системи законодавство кожної країни 

має свій підхід до вирішення трудових і пов’язаних з ними відносин. У 

деяких країнах трудова функція прямо передбачається в законодавчих актах, 

в інших замінюється іншими формулюваннями. Також більшість країн 

відносить трудову функцію до обов’язкових умов трудового договору, так як   

така норма прямо передбачена в основних законах тієї чи іншої країни. Що 
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стосується форм впливу, то тут можна сказати наступне: випробування має 

на меті 2 головних завдання: 1) перевірку відповідності працівника займаній 

посаді або виконуваній роботі; 2) визначення працівником питання про те, 

чи підходить дана робота для нього.  

Також важливо зауважити,  що трудове законодавство багатьох країн 

невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі 

внаслідок недостатньої кваліфікації і невідповідність працівника займаній 

посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я розглядає як 

самостійні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.  

Здійснивши послідовний аналіз досвіду зарубіжних країн у сфері 

регулювання трудової функції працівника, варто зазначити, що, незважаючи 

на запровадження норм у сфері трудового права, враховуючи досвід 

зарубіжних країн, потрібно забезпечити створення механізму для уникнення 

колізій при їх впровадженні на теренах нашої країни. Також на основі 

проведеного аналізу норм трудового законодавства зарубіжних країн щодо 

правового регулювання трудової функції працівника потрібно акцентувати 

увагу на тому, що трудові відносин за участю вказаних суб’єктів 

характеризуються використанням у їх регулюванні як загальних, так і 

спеціальних положень законодавства. Важливим елементом удосконалення 

національної нормативно-правової бази, що регулює трудові відносини, є 

запозичення позитивного досвіду  зарубіжних країн. 

На міжнародному рівні досліджуване питання закріплюється в 

положеннях конвенцій МОП, у яких передбачений захист трудових прав 

людини. В країнах пострадянського простору правове регулювання трудової 

функції працівника включене в положення Трудового кодексу. Досить 

корисним є досвід країн Європейського Союзу, в яких більшість відносин 

регулюється в рамках трудового договору. Найбільш позитивний досвід для 

включення в національне законодавства має Франція, де трудове 

законодавство є досить широким за змістом, його  норми викладені в 

галузевому акті – Трудовому кодексі Франції, що включає в себе 40 розділів,  
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визначає широке коло суспільних відносин, які складаються в період 

виробничої діяльності, та закріплює норми у правовому регулюванні. 

Законодавство цієї країни включає окремі положення Конвенції ЄС та 

рішення Європейського Суду, що становлять собою національні джерела 

трудового права. Суттєві відмінності існують між трудовим правом 

Сполучених Штатів Америки і ФРН. Важливу увагу законодавство США 

приділяє саме рівності сторін при укладенні трудового договору, а також 

забороні дискримінації відносно умов найму та тривалості роботи. З 

проведеного аналізу законодавства зробимо висновок, що в Німеччині 

досліджувані правовідносини регулюється як трудовим законодавством. так 

і нормами цивільного права. Варто зазначити, що країни європейського 

континенту перейшли на письмову форму трудового договору, залишивши 

усну форму в минулому, встановивши на рівні національних законодавств 

письмову форму як обов’язкову. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Трудова функція є історико-правовою категорією, яка 

формувалася досить складно та послідовно. Становлення та розвиток 

трудової функції безпосередньо пов’язані зі змінами соціально-економічних 

та політичних умов у суспільстві. Однак трудова функція завжди 

розвивалась і досліджувалась разом з поняттям трудового договору. На 

основі історичного дослідження можна виокремити такі стадії формування 

трудової функції: (а) дореволюційний період (1835-1917 роки), в якому 

праця стала головною формою організації суспільства. Вона 

супроводжувалася розвитком промисловості та накопиченням початкового 

капіталу, але державний вплив спрямовувався на підтримку влади 

роботодавця. Регулювання найму праці здійснювалося в рамках цивільного 

законодавства. Згодом Л.С. Таль висунув нову юридичну концепцію 
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договору про працю, виділивши трудовий договір у самостійний правовий 

інститут. Також XIX століття слід вважати початком формування трудового 

права як самостійної галузі права; (б) радянський період ( 1917-1991 роки ). 

Він характеризується початком правотворчої діяльності держави в 

формуванні трудового законодавства, важливим кроком у цьому контексті 

було прийняття першого КЗпП 1918 року. Здійснення прояву трудової 

функції відбувалося через поняття «рід роботи», або «коло обов’язків», а 

іноді «робота по відповідній професії, спеціальності і посаді». Запроваджено 

визначення трудової функції, яке дало можливість виокремити основні її 

ознаки, які в подальшому відобразяться на законодавчому рівні . Вчення про 

трудову функцію розроблялося з урахуванням нових соціально-економічних 

умов, уточнюючи визначення та основні елементи трудової функції. 

Характерним є те, що трудовий договір займає центральне місце в 

трудовому праві і йому присвячується окремий розділ в КЗпП 1971 року. В 

цей період здійснюється виокремлення трудової функції як окремої 

категорії; (в) сучасний період (1991 р. – по теперішній час) За цей час 

трудова функція не знайшла свого відображення на законодавчому рівні, але 

досить стрімкий і динамічний розвиток набрала на доктринальному. 

Характеризується розробкою наукової доктрини відносно закріплення 

трудової функції на законодавчому рівні і відображення трудової функції в 

новому Трудовому кодексі України.  

2. Досить цінні дані отримано від практики зарубіжних країн з 

приводу вдосконалення і розвитку національного трудового законодавства. 

Більшість країн прийняли і удосконалили такий акт як Трудовий кодекс. На 

наш погляд, проаналізувавши акти національного законодавства, можна 

сказати, що вони дещо застарілі і не в змозі регулювати сучасні правові 

відносини, які будуються зовсім за іншими принципами, ніж ті, що були в 

радянські часи.  

3. Проведено аналіз основних актів зарубіжного законодавства, які 

регулюють питання, пов’язані з трудовою функцією, а також її форми 
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впливу на трудові правовідносини. Він свідчить про те, що кожна правова 

система підходить до цього питання по-різному. 

4. За допомогою впровадження низки змін у національне 

законодавство, яке стосується питання регулювання трудової функції 

працівника, та їх успішна реалізація в правовому полі створить умови для 

повноцінних процесів у правовому регулюванні. 

5. У трудовому законодавстві Російської Федерації  

передбачається, що обов’язковою умовою трудового договору є включення 

до нього трудової функції працівника, яка полягає у виконанні роботи по 

відповідній посаді, а трудові відносини розглядаються з позиції укладення 

угоди між працівником і роботодавцем про особисте виконання працівником 

за плату трудової функції. В наступній країні пострадянського простору – 

Республіці Білорусь, а саме в її Трудовому кодексі зазначено, що в змісті 

трудового договору лежить трудова функція як обов’язкова умова трудового 

договору.  

6. Країни Європейського Союзу підійшли до вирішення питань, 

пов’язаних з укладенням трудових договорів, специфічно, вони не 

вимагають наявності стандартного трудового договору як за змістом, так і за 

формою. Варто вказати, що у Великобританії на сьогоднішній день існує 

досить широке коло нормативних актів, які регулюють це питання.  

7. На відміну від законодавства Великобританії відносно сфери 

трудового договору, законодавство Федеративної Республіки Німеччини 

регулюється як трудовим законодавством, так і нормами цивільного 

законодавства. Найбільш широке коло питань охоплено в рамках 

законодавства Франції, там встановлено, що трудовий договір 

підпорядковується правилам цивільного права при відсутності спеціальної 

регламентації в законодавстві про працю.  У той же час, у Франції діє 

Трудовий кодекс із врахуванням конвенцій та рекомендацій Міжнародної 

організації праці, що надало можливість привести трудове законодавство цієї 

країни до усталених міжнародних стандартів і нормативного регулювання 
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трудових відносин. Поряд з Францією існує ряд країн, де трудова функція 

знайшла своє відображення на законодавчому рівні, а також зазначена як 

необхідна умова трудового договору. До таких країн відноситься Угорщина 

та Болгарія. 

8. Визначення, чи має працівник відповідну кваліфікацію для 

зайняття посади або виконання роботи зазвичай оцінюється роботодавцем. У 

багатьох зарубіжних країнах роботодавець повинен керуватися виключно 

рішенням атестаційної комісії, до складу якої має бути включено 

представника відповідної профспілки або іншого представницького органу 

працівників. Це є досить хорошим прикладом для того, щоб відобразити 

дану норму в нашому законодавстві. Що стосується випробування, то в 

цьому питанні національне законодавство наблизилось до зарубіжних 

стандартів: випробувальний строк є робочим часом, протягом якого 

працівник виконує трудову функцію, максимальний строк випробування 

визначається трудовим законодавством і залежить від строку трудового 

договору, а також від характеру виконуваної працівником роботи. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСНОВНІ ФОРМИ ВПЛИВУ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ НА РОЗВИТОК 

ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

 

3.1 Випробування при прийнятті на роботу 

 

Питання змісту трудового договору а також його елементів завжди 

займатиме центральне місце в науці трудового права. На даний час постало 

питання відносно визначення такого поняття як випробовування і його 

впливу на трудові відносини між працівником і роботодавцем. 

Випробування тією чи іншою мірою було предметом наукового 

пошуку таких вчених-правознавців як Н.Б. Болотіна, В.С. Венедиктов, 

В.Я. Гоц, В.В. Жернаков, П.І. Жигалкін, В.В. Лазор, Н.О. Мельничук, 

О.С. Пашков, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, Б.С. Стичинський, 

К.П. Уржинський, Н.М. Хуторян, А.Д. Чайкін, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина. 

Незважаючи на велику кількість науковців, які розглядали дану проблему, 

все ж залишаються деякі дискусійні питання відносно поняття та 

відображення випробовування в трудовому договорі.  

Перш за все, на нашу думку, потрібно визначити дефініцію 

випробування як правової категорії. Слід погодитися із твердженням 

М.М. Клемпарського, що визначення поняття завжди є результатом ступеня 

розробленості відповідного понятійного матеріалу в конкретний момент 

розвитку людства; його зміст тлумачиться саме на даний історичний момент 

і стосується певного питання. Загалом же в ньому знаходить вираження 

світоглядна позиція його автора [149, с. 10]. Досить багато уваги приділяли 

вчені саме поняттю «випробування при прийнятті на роботу», але спільної 

позиції з даного приводу так і не досягли. 

В юридичній енциклопедії поняття «випробування» визначається як 

перевірка відповідності працівника роботі, яку він має виконувати за 
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трудовим договором [150, с. 404-405]. Відштовхуючись від цього 

визначення, дослідник О.І. Процевський зазначає, що випробування при 

прийнятті на роботу – це фактична перевірка ділових і професійних якостей 

працівника, його здатності до виконання трудової функції чи обов’язків за 

видом роботи, на яку він претендує [151, с. 37].  

Щоб докладніше з’ясувати значення досліджуваного поняття, потрібно 

звернутися до Великого тлумачного словника. У ньому слово 

«випробовувати» трактується як (а) перевіряти на ділі якості, властивості 

кого-, чого-небудь, здатність до здійснення, виконання чогось; (б) перевіряти 

здатність до певної дії [152, с. 106]. 

Н.М. Хуторян визначає випробовування аналогічно його тлумаченню в 

юридичній енциклопедії: «Випробування – це певна процедура перевірки 

відповідності працівника роботі, яка передбачена трудовим договором» [150, 

с. 404]. Ця дефініція, на наш погляд, не зовсім повно відображає додатковий 

характер випробування в трудовому договорі між сторонами. Якщо 

розглянути її глибше, то можна констатувати, що вона більш виокремлює 

саме мету випробовування.  

Розглядаючи дані поняття, можна зауважити на тому, що ці дефініції 

не суперечать одна одній, а лише в деякій частині здійснюють взаємне 

доповнення. Всі ці твердження мають право на існування, але все ж таки 

більш вдало до визначення випробовування підійшов О.І. Процевський. На 

наш погляд, саме таке твердження слід брати за основу при визначенні 

даного поняття. 

Що стосується випробування при прийнятті на роботу, то воно носить  

наступний характер. Випробування при прийнятті на роботу. на думку 

В.П. Кохан, є одним із видів перевірки відповідності працівника виконуваній 

трудовій функції, який дозволяє встановити, чи відповідає дана особа 

критеріям підприємства, установи, організації [153, с. 114].  

Дещо по-іншому відобразила підхід до розуміння випробування при 
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прийнятті на роботу Н.О. Мельничук. Вона вказує, що випробування – це 

передбачена в законодавстві і погоджена сторонами процедура при 

укладенні трудового договору, що переслідує мету відносно перевірки 

відповідності професійних, ділових і особистих якостей працівника роботі, 

яка  йому доручається [154, с. 6]. 

Більш широкий аналіз з цього приводу провів такий правознавець як 

А.В. Биков, який зазначив, що випробування при прийнятті на роботу – це 

умова, яка встановлюється в трудовому договорі для працівників за їх 

згодою, а для окремих груп передбачена законом, відповідна форма добору 

кадрів у встановлений законом строк, що має на мені перевірку ділових 

якостей працівника [155, с. 15].  

В.В. Жернаков, досліджуючи питання, пов’язані з випробуванням, 

вказав, що при укладенні трудового договору призначення випробування має 

на меті оцінку відповідності професійних, моральних і інших якостей 

працівника вимогам, які пред’являються до виконання дорученої роботи 

[156, с. 5].  

П.А. Бущенко дефініцію «випробування при прийнятті на роботу» 

розглядає як умову, яка передбачена в трудовому договорі за домовленістю 

сторін, яка має на меті встановлення ділових якостей працівника і сприяння 

стабільності трудових відносин [157, с. 34-35].  

Проаналізувавши дані підходи до визначення поняття «випробування 

при прийнятті на роботу», можна дійти висновку, що воно покликане за 

допомогою відповідної процедури, перш за все, дати відповідь на питання: 

«Чи зможе працівник виконувати роботу, яку йому пропонує роботодавець?» 

Кожному поняттю властиві відповідні ознаки, без них воно не набуває 

повноти відображання і неможливо охарактеризувати його з різних боків. 

Н.О. Мельничук визначає такі ознаки випробування: законодавче 

закріплення випробування; договірний характер його встановлення; 

обмеженість строками і категоріями осіб. Умова стосовно випробування 

відображається в акті правозастосування – трудовому договорі; його зміст 
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(спосіб) визначається, виходячи з виконання працівником трудової функції; 

випробування слід розглядати як юридичний факт, що породжує правові 

наслідки для працівника і роботодавця [154, с. 71]. 

Більш детально розкрито ознаки випробування в роботі А.В. Бикова. 

Дослідник ширше підійшов до цього питання і відобразив випробування як 

організаційно-правову форму добору кадрів. Автор зазначає, що результат 

діяльності підприємства залежить від того, яким чином проведено набір і які 

люди відібрані. Прийом на роботу – це відповідна процедура, яка 

складається із сукупності дій, що передбачають виявлення в працівників 

відповідних якостей, необхідних для виконання покладених на них 

обов’язків; випробування повинно обумовлюватися при прийняті на роботу і 

укладенні трудового договору; перевірка ділових якостей працівника 

повинна проходити в межах обумовленої з роботодавцем трудової функції. 

Дослідник вважає, що це одна з головних важливих вимог законодавства про 

працю. Дана вимога дасть уявлення про коло обов’язків працівника, за яке 

він не зможе вийти; випробування повинно встановлюватися в межах 

відповідного строку, який передбачений законодавством про працю [158,              

c. 48-50]. 

В цілому ці ознаки цілком притаманні поняттю «випробування», тому 

при його визначенні їх слід враховувати у повному об’ємі.  Тільки за таких 

умов можлива побудова конструктивного і повного поняття.  

 Кожне поняття не може обійтися без відповідних функцій. Функції, 

перш за все, відображають спрямованість даного поняття і об’єкт, на який 

воно спрямоване. 

Тому слід детально розглянути питання про функції випробування.  

Досить повно вивчила цю наукову проблему Н.О. Мельничук, яка вказала, 

що функції випробування можна поділити на зовнішні і внутрішні. До 

зовнішніх функцій, які мають загальноюридичний характер, відносяться: 

виховна, покликана виховувати у суб’єктів трудових відносин належну 

поведінку, яка задовольняла б інтереси сторін; культурна, що має на меті 
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забезпечення духовними цінностями сторін трудового договору; 

інформаційна, суть якої полягає у доведенні відповідної інформації  щодо 

забезпечення прав сторін, а також відповідної поведінки сторін трудового 

договору; стимулююча, дана функція покликана заохотити, стимулювати та 

здійснити відповідне обмеження певного роду діяльності; політична, яка дає 

змогу визначити взаємодію суб’єктів, що випробовуються, з державою в 

процесі випробування; економічна, що відображає взаємодію суб’єктів, які 

проходять випробування відносно оплати праці, а також покликана 

гарантувати захист економічних прав працівника та власника; соціальна, що 

призначена для того, щоб різні соціальні суб’єкти мали змогу пройти дане 

випробування і були забезпечені загально-соціальними правами [154,                       

c. 148-150]. 

Внутрішні функції випробування полягають в наступному. Автор 

зазначає, що важливими функціями інституту випробування є: регулятивна 

функція, вона полягає у встановленні відповідних правил поведінки з метою 

організації суспільних відносин у сфері випробування; охоронна функція, 

суть цієї функції полягає в охороні суспільних та особистих інтересів під час 

випробування; дана функція характеризується наступними аспектами:                    

1) вона виступає особливим засобом впливу на поведінку сторін трудового 

договору, що встановлює відповідні заборони та здійснює впровадження 

відповідальності; 2) є способом інформування сторін щодо того, які цінності 

та інтереси трудових правовідносин підпадають під охорону держави;                   

3) здійснює відповідний вплив на рівень культури даних суб’єктів; 

гуманістична, дана функція покликана забезпечувати верховенство права, а 

також права і свободи людини; відновлювальна функція спрямована на 

встановлення під час проходження особою випробування порушень, а також 

відновлення порушених прав; орієнтаційна покликана забезпечити 

інформування суб’єктів трудових відносин про їх права та обов’язки та 

значення цих прав для них; каральна функція призначена для притягнення 

суб’єктів, які порушили норми права відносно проходження випробування, 
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до відповідальності, а також для запобігання таких порушень [154,                    

c. 148-150]. Можна сказати, що дані функції взаємозалежні, вони у процесі 

певної взаємодії складають відповідну систему.  

На сучасному етапі розвитку трудового права в Україні випробування 

є елементом децентралізованого регулювання трудових відносин, важливим 

засобом перевірки ділових якостей працівника. Воно є однією з 

найважливіших умов правильного підбору і розстановки кадрів, способу 

стабілізації трудових правовідносин, умовою правильного вибору 

працівником місця роботи, свідченням поєднання інтересів сторін трудового 

договору [159, с. 6]. 

Доцільно зазначити, що випробування покликане в межах трудової 

функції здійснити перевірку ділових якостей працівника. Якщо взяти до 

уваги думку А.О. Мовчан, то під діловими якостями слід розуміти здатність 

особи, яка претендує на відповідну посаду, виконувати певну трудову 

функцію завдяки її професійно-кваліфікаційним якостям, стану здоров’я, 

рівню освіти, досвіду роботи за спеціальністю в цій галузі та їх відповідності 

вимогам, обумовленим характером майбутньої роботи й умовами її 

виконання [160, с. 159]. Отже, ділові якості не завжди притаманні трудовій 

функції, так як у науці трудового права відсутнє визначення поняття «ділові 

якості», зазвичай кожен розуміє його по-різному. З цього випливає, що 

ділові якості будуть притаманні випробуванню лише на тій роботі, яка, перш 

за все, матиме діловий характер ( начальник юридичного відділу, директор 

департаменту тощо).  

 Принципово схожу позицію займає Л.О. Чиканова, яка вказує, що 

ділові якості працівника слід розглядати в аспекті виконання особою певних 

трудових функцій з урахуванням професійно-кваліфікаційних та 

особистісних якостей, до яких відноситься стан здоров’я, досвід роботи, 

наявність певного рівня освіти тощо[120, с. 228-229]. В деякій мірі ми 

погоджуємося з наведеним твердженням, але щодо ролі ділових якостей 

мусимо заперечити. Ділові якості не можуть існувати самі по собі, ми 



116 

вважаємо, що вони відносяться саме до особистісних якостей, а 

випробування не може проводитися лише для їх перевірки.  

В свою чергу, М.Д. Ждан розглядає мету випробовування як 

відображення точки перетину інтересів потенційних сторін трудового 

договору, воно, що є не менш важливим, дозволяє реалізувати ці інтереси і 

взагалі досягнути мети укладення трудового договору [161, c. 80]. Однак 

такий підхід до визначення мети не зовсім зрозумілий і правильний, з нього 

випливає, що випробування є ключовим елементом в трудовому договорі, в 

якому насправді він є додатковою умовою, і за допомогою випробування 

можна досягти згоди між його сторонами при укладенні трудового договору, 

але це не зовсім правильно, оскільки мета трудового договору не 

зосереджена на проходженні випробування.  

Тому при розгляді даного питання у контексті мети випробування ми 

розуміємо, що випробування проходить в межах трудової функції з 

відповідністю працівника професійним і особистісним якостям. так як ці дві 

категорії повною мірою можуть відобразити відповідність працівника 

займаній професії.  

Необхідно розглянути випробування, яке зазначено в ст. 26 КЗпП 

України. При укладенні трудового договору воно може бути обумовлене 

угодою сторін з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому 

доручається [1]. Самого визначення випробування в КЗпП немає. На жаль, 

проект Трудового кодексу України від 27.12.2014 також, як і чинний КЗпП 

України, не містить легального визначення поняття «випробування» [13]. Це 

свідчить про суттєвий його недолік, адже легальне визначення поняття є 

відправною засадою у правовому регулюванні будь-якого питання. Тому 

вважаємо за необхідне відобразити у новому Трудовому кодексі норми щодо 

поняття «випробування при прийнятті на роботу».  

Слід звернути увагу на те, що в проекті Трудового кодексу України 

передбачена інша назва досліджуваного поняття, а саме: «випробування під 

час прийняття на роботу» [13] замість «випробування при прийнятті на 
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роботу», яке зазначене в КЗпП України. Складається таке враження, що 

працівник під час випробування не зовсім вважається повноправним 

працівником, який не вступив в трудові відносини з роботодавцем, тому, на 

нашу думку, таке трактування є не досить вдалим. Значно доречніше було б 

залишити в Трудовому кодексі вже існуючу правову форму вираження 

поняття – «випробування при прийнятті на роботу». 

Деякі з науковців звертають увагу на необхідність розмежування 

понять «умова щодо випробування» і «випробування при прийнятті на 

роботу». Н.О. Мельничук з цього приводу зазначає наступне. Вона поняття 

«умови про випробування» узагальнює і приходить до висновку, що 

словосполучення «умова про випробування при прийнятті на роботу» 

повинно застосовуватись тільки в контексті з поняттям «зміст трудового 

договору (контракту)». Також вчена звертає увагу на те, що потрібно 

здійснити розмежування понять «умова щодо випробування» і 

«випробування при прийнятті на роботу», розкриваючи їх через зміст. Так як 

умова про випробування відноситься до додаткових або необов’язкових 

умов трудового договору, то в такому випадку вона буде виступати як 

встановлена за домовленістю сторін, як додатковий елемент, який буде 

входити в структуру трудової угоди [154, c. 74]. Ми цілком солідарні з 

Н.О. Мельничук в цьому питанні. Такі поняття різні за своїм значенням. 

Якщо брати до уваги поняття «умова щодо випробування», то його слід 

розуміти як одну з додаткових умов трудового договору, яка 

запроваджується за погодженням зі сторонами трудового договору, що ж 

стосується «випробування при прийнятті на роботу», то це, на наш погляд, 

скоріше процес, за яким оцінюють здатність працівника виконувати 

покладену на нього роботу.  

 Тобто, якщо під час проходження випробування працівник повинен 

виконувати свою трудову функцію, яку обумовили з роботодавцем, то і зміст 

випробування буде залежати від роботи за певною спеціальність, посадою. 

Дані умови і складатимуть зміст випробування, за яким працівник буде 
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зобов’язаний виконувати доручену йому роботу.  

При визначені змісту даного питання слід здійснити розмежування 

таких понять як «конкурс» і «стажування», які близькі за своєю структурою 

до випробування.  

Проблема в тому, що регулювання даних понять не відображено в 

головних нормативних актах трудового права, зокрема в КЗпП України, де 

відсутнє їх тлумачення, Там зазначено лише підстави дострокового 

припинення трудового договору за конкурсом. Якщо брати до уваги проект 

Трудового кодексу України, то там визначено лише порядок прийняття на 

роботу за конкурсом і окреслено процедуру випробування, згадується також 

стажування як підстава, за якої не встановлюється випробування.  

В доктрині трудового права існують такі підходи до визначення 

конкурсу. Так, першим, хто виділив це поняття, був В.М. Смірнов, який 

цілеспрямовано досліджуючи конкурсний відбір, дійшов висновку, що 

конкурс – це особливий, винятковий порядок підбору кадрів, що містить 

підвищені вимоги до осіб, які претендують на заміщення вакантної посади 

[162, c. 45]. Дещо іншого підходу до цього дотримується О.В. Гоц, який 

вважає, що конкурс являє собою соціально-правове явище, що здійснює 

оцінку ділових якостей працівника, в фундаменті даного поняття повинні 

міститися демократичні принципи об’єктивності, гласності, порівнянності і 

змагальності [163, с. 156]. 

Однак ще більш вдалим підходом до визначення досліджуваного 

поняття відзначається О.В. Андрушко. Він стверджує, що конкурс – це один 

із способів раціонального відбору професійних кадрів, мета якого полягає у 

виокремленні серед інших учасників найкомпетентнішого працівника, який 

би підходив на дану посаду [164, с. 10]. Розглядаючи дані підходи до 

визначення, ми бачимо, що конкурс встановлюється для оцінки 

професійного рівня працівника, тобто оцінюється його кваліфікація, 

теоретична та практична підготовленість до виконання ним дорученої 

роботи. Відмінність конкурсу від випробування полягає в наступному. При 
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проведенні конкурсу трудові відносини не виникають, а лише перевіряється 

те, чи зможе особа вступити в них. При випробуванні ж виникають трудові 

відносини і продовжуються до моменту розірвання трудового договору.  

Якщо взяти до уваги поняття «стажування», то йому, як зазначалося 

вище, притаманні власні ознаки. Але ні чинний КЗпП України, ні проект 

Трудового кодексу України не містять визначення стажування та порядку 

його проведення. Лише в ст. 47 Закону України «Про освіту» стажування 

визначається як спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної 

підготовки шляхом її поглиблення, оновлення професійних знань, умінь та 

навичок [165]. 

Слід звернути увагу на дослідження В.А. Гейхмана і Г.П. Митиль, які 

визначають, що стажування призначене для того, щоб особа, яка його 

проходить, набувала необхідних практичних та організаційних навичок з 

метою якісного виконання обов’язків, які на неї покладено роботодавцем за 

відповідною посадою, більш детального вивчення специфіки своєї роботи і 

набуття спеціальних знань, ознайомлення з відповідними новаціями в своїй 

сфері роботи 166, с. 111.  

Дещо схожого підходу дотримується вчений І.П. Лаврінчук, який 

вважає, що під стажуванням слід розуміти відповідну форму навчання, яка 

сприяє отриманню практичних умінь і навичок студентами, які вперше 

приймаються на роботу, а також працівниками і претендентами на вищу 

посаду шляхом здійснення перевірки їх ділових якостей та проведення 

підвищення кваліфікації [167, с. 609].  

Виходячи з вищенаведеного, варто зробити висновок, що стажування 

за своєю природою покликане підвищувати рівень знань працівника, його 

предметом є не праця, а навчання. Тому стажування забезпечує підвищення 

рівня обізнаності працівника і ніяким чином не підпадає під оцінку його 

елементів. Варто зазначити, що стажування передбачає за своїм змістом 

закріплення у працівника професійних навичок через підготовку 
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теоретичного спрямування з позиції виконання завдань і обов’язків на 

займаній посаді та в подальшому направлене на виконання професійних 

завдань на більш високому та якісному рівні в межах трудових обов’язків на 

підприємстві чи організації. 

Також слід звернути увагу на такий вид оцінки як атестація, яку також 

слід відокремите від випробування. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про 

професійний розвиток працівників» передбачається, що атестація 

працівників – це процедура оцінки професійного рівня працівників 

кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх 

професійного рівня [168].  

В.П. Кохан визначає основні завдання атестації, до яких відносить:               

а) установлення відповідності працівника займаній посаді, виконуваній 

роботі; б) виявлення перспективи використання його здібностей і 

можливостей; в) визначення необхідності підвищення кваліфікації кадрів 

підприємства; г) створення резерву кадрів на висунення на вищі посади;                   

ґ) стимулювання персоналу до зростання професійної підготовки [169, с. 78].  

Тому атестація необхідна для оцінки професійного рівня працівника, а 

також стимулювання його для подальшого вдосконалення своїх умінь і 

навичок. 

При випробуванні перш за все оцінюються професійні і особистісні 

якості, які і складатимуть зміст випробування. Слід зупинитися на 

професійних якостях, так як саме вони оцінюють працівника за головними 

критеріями, які прямо відносяться до трудової функції. А саме слід взяти до 

уваги, чи може працівник займати відповідну посаду за наявності 

кваліфікації з певної спеціальності (вона оцінюється з точки зору 

роботодавця), чи відповідає працівник заявленим вимогам. Якщо на практиці 

результат роботи не відповідає поставленим вимогам, то роботодавець 

вправі розірвати трудовий договір. Тобто, при випробуванні в першу чергу 

звертають увагу саме на ці критерії, а вже потім на особистісні якості 

працівника.  
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Слід зазначити, що працівник повинен виконувати роботу під час 

випробування, обумовлену трудовим договором. В інших випадках 

виконувана працівником робота вважатиметься такою, що не регулюється 

умовами випробування.  

Наведемо наступний приклад. Громадянка Л. виявила бажання 

влаштуватися в АТ «Агросервіс» на посаду касира. Роботодавець уклав з 

нею трудовий договір з випробувальним строком. Після закінчення 

випробувального терміну вона була звільнена з роботи, роботодавець 

мотивував своє рішення тим, що особа звільнена у зв’язку з тим, що не 

пройшла випробування. Вважаючи звільнення незаконним, громадянка Л. 

звернулась з позовом у Дарницький районний суд м. Києва про поновлення 

на роботі. У судовому засіданні позивачка визнала те, що дійсно уклала 

трудовий договір з умовою про випробування, але з першого дня вона 

працювала на посаді бухгалтера, на яку не претендувала, тому роботодавець 

не мав можливості оцінити її ділові якості, необхідні для виконання роботи 

на посаді касира. Однак, згідно з нашою науковою позицією, суд повинен 

поновити громадянку Л. на роботі, вказавши на те, що в період 

випробування власник або уповноважений ним орган зобов’язаний 

проводити перевірку відповідності працівника саме тій роботі, яка 

обумовлена трудовим договором [170]. З судової практики прослідковується, 

що особа виконувала іншу роботу, яка не обумовлена трудовим договором, 

при цьому була змінена її трудова функція. Роботодавець вирішив провести 

випробування на іншій посаді, яка вимагала від працівник іншої 

спеціальності і кваліфікації на відміну від тих, якими володіла особа. Тому  

було задоволено позов працівника. Слід звернути увагу на той факт, що у 

статті 26 КЗпП України вказано, що випробування обумовлюється угодою 

сторін. З цього випливає, що встановлення його в односторонньому порядку 

є недопустимим. Проаналізувавши ст. 26-28 КЗпП, можна зробити висновок, 

що ініціатором включення додаткової умови трудового договору про 

випробування буде роботодавець, а працівникові таке право не надається. В 
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результаті, якщо не досягнуто згоди сторонами щодо цієї факультативної 

умови, це тягне за собою неукладення трудового договору між сторонами. 

Зазначимо, що така норма не є зовсім демократичною, так як не повністю 

забезпечує рівноправність сторін під час укладення трудового договору [1].  

Наведемо наступний приклад з судової практики. Громадянин О. 

звернувся до суду із зазначеним позовом, посилаючись на те, що 22 грудня 

2005 року між ним та роботодавцем був укладений трудовий договір, 

відповідно до якого його прийнято на посаду регіонального менеджера у 

відділ з маркетингу і продажу з терміном випробування три місяці. З 

20 березня 2006 року позивач перебував на «лікарняному», а 23 березня 2006 

року дізнався, що 21 березня 2006 року його звільнено з роботи у зв’язку 

з невідповідністю посаді, встановленій протягом строку випробування 

відповідно до статті 28 КЗпП України. Вважаємо, що відповідач порушив 

гарантії, передбачені частиною третьою статті 40 КЗпП України, а тому 

діями відповідача позивачу завдано моральної шкоди. Позивач просив суд 

поновити його на попередній посаді, стягнути з роботодавця заробітну плату 

за час вимушеного прогулу, відшкодувати моральну шкоду. Рішенням 

Куйбишевського районного суду м. Донецька від 28 листопада 2006 року 

позов задоволено частково. Визнано недійсним наказ ВАТ 

«Вінницяпобутхім» № 19 від 21 березня 2006 року про звільнення позивача з 

роботи. Позивача поновлено на посаді, стягнуто 47 526 грн. 18 коп. 

середнього заробітку за час вимушеного прогулу та 5 000 грн. на 

відшкодування моральної шкоди. В решті позову відмовлено [171]. Таким 

чином, враховуючи знову ж таки ч. 1 ст. 26 КЗпП, при укладенні трудового 

договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою 

перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається [1]. Втім 

потрібно наголосити, що відповідно до ст. 28 КЗпП розірвання трудового 

договору з працівником під час терміну випробування не можна визнати 

таким, що провадиться з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу, оскільки працівник при прийнятті на роботу, даючи згоду на 
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випробування, фактично дає згоду і на можливість розірвання з ним 

трудового договору, якщо протягом строку випробування буде встановлено 

невідповідність його роботі, на яку його прийнято [1]. За схожих обставин 

звільнення працівника під час терміну випробування не можна вважати 

таким, що проводиться лише з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу. 

Якщо поглянути на ч. 1 ст. 28 КЗпП України, то можна побачити, що 

коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, він 

вважається таким, що пройшов цей процес, і наступне розірвання трудового 

договору допускається лише на загальних підставах [1].  

Якщо взяти до уваги той момент, що роботодавець на власний розсуд 

проводить відбір, то тут притаманний такий фактор як суб’єктивізм, і це 

може призвести в результаті до необ’єктивної оцінки працівника. В якійсь 

мірі відбувається не зовсім повна оцінка працівника займаній посаді, якщо 

навіть працівник має всі необхідні критерії для цієї роботи, а з деяких 

причин не сподобався роботодавцю, і той, в свою чергу, вирішив звільнити 

його у зв’язку з тим, що працівник не пройшов випробування, то тут досить 

складно довести неправомірність дій роботодавця. Тому спосіб оцінки при 

випробуванні є не зовсім повний і всебічний. 

З цього приводу науковець Н.О. Мельничук вказує, що даному 

випадку притаманна така категорія як «невідповідність» і, в свою чергу, 

виступає як не нормативно визначена, отже, є оціночною [154, с. 59].  

Іншу думку з цього приводу висловлює А.В. Биков, вказуючи на те, що 

категорія «невідповідність» не відноситься до ряду оціночних понять, адже 

про невідповідність може йти мова тоді, коли роботодавець створив всі 

необхідні умови для виконання працівником своїх трудових обов’язків, а 

невиконання відбулося з вини лише працівника [158, с. 156].  

Таке тлумачення заслуговує на існування, але ми схиляємося того, що 

категорію «невідповідність» в цьому випадку все ж таки слід розцінювати як 

оціночне поняття. Кожен роботодавець може оцінити роботу одного і того ж 

nau://ukr/322-08|st28
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працівника по-різному. В різних ситуаціях один і той працівник може 

зробити одну й ту сам роботу по-різному, але при цьому мати відповідну 

кваліфікацію і спеціалізацію. Також слід враховувати результат роботи 

працівника, так як кожен роботодавець буде сприймати його по-своєму. 

Тому при звільненні за даною підставою слід роботодавцю більш детально 

описати причину цього звільнення. Від себе додамо, що законодавцю слід 

впровадити норму, яка б регулювала порядок звільнення працівника, який не 

пройшов випробування, а також, щоб роботодавець здійснював 

обґрунтування в документальному вигляді. Ці нюанси необхідні для захисту 

трудових прав працівника від свавілля з боку роботодавця.  

Деякі міркування з цього приводу висловлює Н.Б. Болотіна, вказуючи, 

що звільнення за незадовільними результатами випробування проводиться за 

спрощеною процедурою (тобто порядок розірвання трудового договору з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу в цьому випадку не 

застосовується) [1, с. 279-280]. У деякій мірі ми згодні з цим твердженням, 

спираючись на те, що випробування можна розглядати як умову з боку 

працівника, за допомогою реалізації якої він міг би переконатися у 

правильності вибору роботи, мав би можливість оцінити умови праці, 

психологічну обстановку в колективі, відносини з керівником. А 

роботодавець, в свою чергу, має можливість оцінити працівника, який 

претендує на зайняття даної посади. Тому не завжди ініціатором 

випробування може виступати, ним може бути іпрацівник, якщо, наприклад, 

під час випробування роботодавець не дотримується норм з охорони праці 

або не виконує умови трудового договору. Отже, відносити розірвання 

трудового договору з даної причини до ініціативи роботодавця, на наш 

погляд, є не досить доречним. 

Всі ці результати можуть призвести до двох факторів: позитивного чи 

негативного. Перед нами постало питання саме ефективності випробування 

при прийнятті на роботу.  

Дослідник М.Д. Шаргородський встановив, що ефективність 
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випробування зазнає правового впливу і характеризується як здатність права 

забезпечити досягнення відповідної мети [172, с. 54].  

Н.О Мельничук у своїх дослідженнях дійшла висновку, що 

ефективність випробування при прийнятті на роботу може бути досліджена 

через визначення функціонального призначення інституту випробування, 

характеристику факторів, що впливають на ефективність інституту 

випробування, визначення критеріїв ефективності випробування як 

правового інституту та практичної категорії, обґрунтування шляхів 

підвищення ефективності інституту випробування [159, с. 147-148]. 

Слід також доповните те, що в скрутних економічних умовах для 

підприємства важливе ефективне використання робочої сили з метою 

отримання прибутку. Саме від того, наскільки кваліфікованими є 

працівники, залежить ефективність діяльності організації, незалежно від 

організаційно-правової форми та форм власності. Очевидно, що для 

підвищення продуктивності праці та управління необхідно своєчасно 

проводити оцінку ділових якостей працівників, виявляти тих з них, хто не 

відповідає займаній посаді або виконуваній роботі. 

У зв’язку з цим одним з основних елементів роботи з кадрами повинна 

стати всебічно обґрунтована оцінка ділових якостей кожного працівника, 

тобто можливість визначити рівень його знань, здібностей і кваліфікації. 

Тому, проаналізувавши вищевикладене, зазначимо, що сторони, 

прийнявши рішення про включення умови про випробування до складу 

трудового договору, здійснюють своє волевиявлення в трудовому договорі, 

працівник і роботодавець погоджуються на відповідні умови, наприклад 

такою умовою є оцінка якості роботи працівника під час виконання ним 

трудової функції. 

Саме мета роботодавця – проаналізувати роботу працівника, який 

виконує покладеною на нього трудову функцію, тобто роботу за певною 

професією, спеціальністю, кваліфікацією. Результат такої роботи впливає на 

рішення роботодавця і на подальшу долю трудових відносин за даним 
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трудовим договором. У свою чергу, працівникові також надане право 

оцінити себе на новому місці роботи, визначивши, чи зможе він сам 

виконувати покладені на нього трудові обов’язки, чи ні.  

Розглянувши питання відносно встановлення випробування в 

трудовому договорі, ми можемо сказати, що воно встановлюється виключно 

за взаємною згодою сторін трудового договору і має на меті аналіз роботи як 

для працівника, так і для роботодавця. 

Слід також відзначити, що впливу випробовування на трудову 

функцію працівника не відбувається, по суті працівник виконує покладені на 

нього обов’язки від моменту укладення трудового договору і продовжує до 

моменту розірвання. В даному випадку все залежить виключно від 

працівника і результату його роботи, який вплине на подальше вирішення 

перебування працівника на відповідній посаді. 

 

 

3.2 Переведення на іншу роботу 

 

Сьогодення вимагає від виробничого процесу об’єктивних змін з 

метою скорочення обсягів виробництва та його характеру, в результаті це 

призводить до перерозподілу трудових ресурсів. І найбільш поширеним 

способом такого перерозподілу залишається зміна умов трудового договору і 

зміна в організації виробництва і праці. 

Слід звернути увагу, насамперед, на більш широке з них поняття, 

тобто на зміни в організації виробництва і праці.  Аналізуючи зазначене 

поняття, такі вчені як М.І. Балюк та Г.С. Гончарова вказують, що це 

об’єктивно необхідні дії власника або уповноваженого ним органу, 

обумовлені, за загальним правилом, впровадженням нової техніки, нових 

технологій, вдосконаленням структури підприємства, установи, організації, 

режиму робочого часу, управлінської діяльності, що спрямовані на 

підвищення продуктивності праці, поліпшення економічних та соціальних 
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показників, запобігання банкрутству і масовому вивільненню працівників та 

збереження кадрового потенціалу в період тимчасових зупинок у роботі та 

приватизації, створення безпечних умов праці, поліпшення санітарно-

гігієнічних її умов [173, c. 33].  КЗпП України не розкриває поняття таких 

змін, не містить він і їхнього переліку. На нашу думку, зайнявши таку 

позицію, законодавець не в змозі передбачити всі випадки, які будуть 

кваліфікуватися як зміни в організації виробництва і праці. 

 Ще одною проблемою, яка існує на практиці, є те, що ні Кодекс 

законів про працю України, ні решта актів чинного трудового законодавства 

не визначають поняття «зміна умов трудового договору», спроби 

сформулювати відповідну дефініцію та охарактеризувати її зміст знайшли 

своє відображення у працях представників науки трудового права. Зокрема, 

Т.В. Парпан зміну умов трудового договору пропонує розуміти як будь-яку 

зміну (уточнення) тих чи інших елементів змісту трудового договору, 

спрямовану на доповнення чи скасування істотних умов договору і яка 

зумовлена різними суб’єктивними та об’єктивними обставинами, що не 

припиняють дії трудового договору і відповідають вимогам дійсності 

договорів [174, с. 294-295]. Тому П.Д. Пилипенко зауважив на тому, що 

важливо визначити істотні умови трудового договору з метою наступного 

розмежування видів зміни його умов. 

Загалом, характеризуючи окремі види змін трудового договору, всі 

його умови поділяють на три групи: 

– першу групу складатимуть умови, зазначені у ст. 32 КЗпП України – 

спеціальність, кваліфікація та посада, що є елементами трудової функції 

працівника; 

– друга група формуватиметься лише за рахунок умов про робоче 

місце. Зазвичай таким вважають певний структурний підрозділ, механізм або 

агрегат, на якому працює працівник; 

– третю групу складатимуть усі інші істотні умови трудового 

договору. До них, зокрема, можна віднести: системи та розміри оплати 
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праці, пільги, режим роботи, встановлення або скасування неповного 

робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів, найменування посад та 

інші умови, які сторони узгодили під час укладення трудового договору 

[175, с. 337-338]. 

Важливо зазначити, що всі види змін трудового договору повинні 

залишатися під час переведення працівника на іншу роботу. В юридичній 

літературі існує безліч підходів до визначення поняття «переведення», тому, 

на наш погляд, слід розглянути основні з них.  

Слід звернути увагу на те, що ще на початку 30-х років ХХ ст. під 

переведенням розумілася робота в межах одного підприємства, але на 

іншому робочому місці, що наразі кваліфікується як переміщення [176,                    

с. 38]. Відносно цього положення думки вчених змінилися вже у 50-х роках 

ХХ ст. Більшість з них  прийшли до висновку, що робота в межах одного 

підприємства буде іменуватися «переміщення», а під «переведенням» 

почали розуміти роботу на іншому підприємстві, що привело до зміни 

трудової функції [107, с. 5]. З того часу правознавці почали розділяти 

поняття «переведення» і «переміщення», що дало можливість більш 

детально і широко вивчити ці два схожих, але різних за змістом, поняття.  

Досить доречно ще в 1948 році М.Г. Александров писав, що 

переведення зовсім не складають групу однорідних явищ [34, с. 275-276]. З 

впровадженням цього визначення в науку трудового права вчені дійшли 

висновку, що на практиці існує два види переведень: переведення на інше 

підприємство чи в іншу місцевість і переведення на іншу роботу, що означає 

виконання працівником зовсім іншої роботи, у порівнянні з тією, яка була у 

нього до цього. Згодом, під впливом судової практики, склалося таке 

правило: переведенням є і значна частина переміщень на інше робоче місце, 

які не супроводжуються зміною місця роботи, трудової функції, але 

передбачають зміни інших істотних умов праці [177, с. 68-69]. 

Інші міркування з цього приводу наводить А.Ю. Пашерстника, 

переведення – це переміщення працівника, у зв’язку з яким він виконує 
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роботу, що відрізняється від попередньої своїми професійними, 

кваліфікаційними та об’єктивними ознаками [178, c. 41]. Таке розуміння 

поняття «переведення» дає нам можливість зробити висновок, що працівник 

після переведення виконуватиме іншу трудову функцію, яка не обумовлена 

трудовим договором. На наш погляд, таке тлумачення є не повним, так як, 

переведення не повинне супроводжуватися зміною трудової функції. 

Слід погодитися з думкою Г.С. Гончарової, яка з цього приводу 

зазначає, що переведення являє собою збірний характер, оскільки 

складається із декількох видів переведень, які мають свою особливість 

регулювання [179, с. 16]. Ми цілком згодні з таким підходом, так як кожному 

із переведень притаманні свої властивості і ознаки, а також воно переслідує 

свою відповідну мету.  

Подібного підходу до цього визначення дотримується і Л.Ю. Бугров, 

який розглядає переведення як істотну зміну умов праці, яка тягне за собою 

зміну, обумовленої в трудовому договорі, спеціальності, кваліфікації, посади 

чи інші зміни трудової функції [180, с. 63]. Така точка зору ґрунтується на 

тому, що вчений відносить переведення до зміни трудової функції 

працівника, яка призводить до зміни істотних умов праці. Під зміною 

істотних умов праці вчений розуміє: 1) доручення роботи поза трудовою 

функцією, встановленою трудовим договором; 2) зміну місцевості, на якій 

виконується робота; 3) зміну трудового колективу або колективу працівників 

структурного чи іншого підрозділу; 4) переміщення на інше робоче місце, 

яке супроводжується зміною розміру заробітної плати, пільг, переваг, 

ступеня складності роботи, а також інших істотних умов праці [177, c. 75].  

Досить виважену позицію з цього приводу, на наш погляд, висловлює 

Л.О. Сироватська, яка розрізняє такі види переведення: а) переведення на 

іншу роботу, що стосується зміни трудової функції ; б) переведення на іншу 

роботу, що стосується зміни місця роботи [65, с. 139]. Ми підтримуємо такий 

погляд, так як в цих випадкам ознаки переведення будуть притаманні обом. 

Тому не можна відокремлювати вказані два види один від одного. 
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Великою проблемою на сьогодні є питання легального визначення 

цього поняття в нормативно-правових актах України. Нинішнє трудове 

законодавство України не містить визначення поняття «переведення 

працівників на іншу роботу».  

Тому слід звернутися до інших актів, які дають змогу розкрити це 

поняття детальніше. Дана дефініція міститься в п. 31 постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року № 9 «Про практику 

розгляду судами трудових спорів», згідно з яким «переведенням на іншу 

роботу вважається доручення працівникові роботи, що не відповідає 

спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором» [181]. 

Даючи таке визначення категорії «переведення на іншу роботу», Пленум 

Верховного Суду України виходить з того, що переведення буде тільки тоді, 

коли зміниться трудова функція, яка була обумовлена в трудовому договорі 

між працівником і роботодавцем. 

Слід звернути увагу і на думку О.Є. Соніна. Аналізуючи дефініцію 

«переведення» з посиланням на ст. 32 КЗпП УРСР, вчений стверджує, що 

обов’язковою його умовою повинен бути переїзд в іншу місцевість:                         

а) переведення на роботу на інше підприємство, пов’язане з переїздом 

працівника; б) переведення на роботу в іншу місцевість разом з переїздом 

підприємства [182, с. 91]. Погляди даного автора зводяться до того, що 

переведення завжди супроводжується відповідною зміною території, на якій 

до цього часу працював працівник, що є важливою ознакою, яка 

характеризує дане поняття. 

Після довго дослідження даного питання такі автори як Н.Б. Болотіна,  

Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко прийшли до спільного висновку, що 

переведення завжди супроводжуватиметься зміною трудової функції, а 

можливо і зміною інших умов трудової угоди, які не пов’язані з організацією 

виробництва [4, c. 298]. 

Переведення передбачає собою відповідну мету та завдання. 

Багатозначність цього поняття дає нам зрозуміти його місце серед інших 
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суміжних понять та його значення як правової категорії. На думку 

В.С. Пересунько, переведення працівника на іншу роботу викликане, перш 

за все, необхідністю перерозподілу робочої сили як в межах підприємства, 

установи, організації, так і між самими підприємствами. Автор звертає увагу 

на те, що переведення може бути викликане і зміною в організації 

виробництва, а саме скороченням чисельності чи негативним результатом 

проходження працівником атестації [183, с. 52]. 

Узагальнюючи значення переведення, А.В. Сергєєв зазначає, що 

переведення відіграє важливу роль в трудовому процесі, виходячи з того, що 

правильне регулювання цього явища дає змогу переводити працівників з 

урахуванням їх стану здоров’я, також запобігати звільненням, служить 

самостійною підставою припинення трудового договору [106, с. 62]. 

Більш детальний опис даного поняття та його значення здійснює 

І.Б. Морейн.  У своїй науковій роботі він вказав на такі аспекти даної 

дефініції: 1) за допомогою переведення можливо здійснити відповідні 

корегування в системі кадрів з метою забезпечення робочою силою 

відповідних секторів, які цього потребують; 2) переведення є одним із 

раціональних заходів зі скорочення адміністративно-управлінського апарату; 

3) переведення здійснюється притягненням звільнених працівників на 

відповідне виробництво; 4) переведення може застосовуватися як 

тимчасовий захід для усунення відповідних простоїв чи перебоїв у 

трудовому процесі з метою більш ефективного регулювання робочої сили;                  

5) переведення може слугувати фактором полегшення процесу роботи для 

працівника, якщо це вимагає його здоров’я; 6) переведення є досить дієвим 

заходом по збереженню цінних кадрів (при скороченні штату), що слугує 

більш ефективному трудовому процесу на підприємстві, установі, організації 

[18, с. 3-4]. 

Дещо інший розподіл в даному інституті переведення відображає 

О.М. Ярошенко, вказуючи на те, що він є:  

а) засобом перерозподілу робочої сили всередині підприємства, між 
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різними підприємствами й місцевостями з метою раціонального її 

використання;  

б) підставою припинення трудового договору (п. 6 ст. 36 КЗпП 

України);  

в) гарантією права на працю (працевлаштування шляхом переведення 

осіб, які підлягають звільненню з ініціативи власника або уповноваженого 

ним органу з підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП України);  

г) засобом охорони праці (переведення за станом здоров’я) [4, с. 298].  

Аналізуючи значення переведення, можна зробити висновок, що 

багатогранність даного поняття має важливе практичне значення як для 

працівника, так і для роботодавця, оскільки питання, які пов’язані з даним 

поняттям. є досить різноманітними й актуальними.  

На практиці постає необхідність відмежування даного поняття від 

інших суміжних категорій. Зробивши відповідну порівняльну 

характеристику, ми можемо окреслити, а водночас і усунути проблеми, які 

існують в теорії і практиці щодо застосування норм трудового законодавства 

про зміну умов трудового договору. 

В радянські часи в деяких галузях народного господарства (в торгівлі, 

медицині, на залізничному та автомобільному транспорті тощо) 

відмежування переведення від переміщення було дещо ускладнене, оскільки 

при цьому необхідно було враховувати специфіку роботи, наявну 

спеціалізацію по різних видах діяльності. Наприклад, переміщення продавця 

взуття на роботу по продажу меблів потрібно було розцінювати як 

переведення [184, с. 16].  

На практиці велике значення приділяють розмежуванню понять 

«переведення» і «переміщення». Доцільно вказати, що перш ніж проводити 

відмежування, слід звернутися до поняття «переміщення» і визначити його 

теоретичну і практичну сторону.  

Дане поняття в науці трудового права розглядається в широкому та 

вузькому значені. Саме з огляду на тлумачення цього терміна у широкому 
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розумінні Д.О. Карпенко виділяє такі види переміщення як: 

1) переведення молодих на іншу роботу; 

2) відрядження; 

3) направлення (розподіл) молодих спеціалістів-робітників; 

4) організований набір; 

5) громадський призов [185, с. 11]. 

З даного твердження випливає те, що переміщення поняття ширше за 

переведення і воно включає в себе останнє. Слід не погодитися з даною 

думкою, так як, на наш погляд, переміщення є самостійним правовими 

явищем, яке водночас вважається різновидом зміни трудового договору. При 

цьому переведення передбачає зміну умови трудового договору про роботу 

працівника, а при переміщенні змінюється робоче місце працівника. Тому 

поняття «переміщення» необхідно розглядати у комплексі з поняттям 

«робоче місце» – ділянкою виробничої площі, де безпосередньо створено 

необхідні умови для виконання трудової функції працівником [186, с. 53]. 

Слід погодитися з даною думкою, оскільки переміщення пов’язане зі зміною 

умов трудового договору («робочого місця»), тоді як «переведення» може 

передбачати зміну більш широкого кола умов трудового договору. 

Слушно зауважив П.І. Жигалкін, що наявність у роботодавця права 

переміщати працівників обумовлене, з одного боку, динамічністю 

виробничого процесу, змінами виробничих площ, тобто об’єктивними 

умовами процесу, а з іншого – тим, що при переміщенні на інше робоче 

місце зміст трудового договору не змінюється, а саме переміщення 

здебільшого позитивно впливає на працездатність працівника, оскільки 

робить працю більш різноманітною, не монотонною [187, с. 64]. Таким 

чином, зміна робочого місця розцінюється як необхідне і прогресивне явище, 

оскільки праця перестає бути одноманітною та стомлюючою. 

Реалізація будь-якої правової норми призводить як до позитивних, так 

і негативних результатів. Переміщення не є винятком. До його негативних 

наслідків Н.П. Лукашевич відносить падіння продуктивності праці під час 



134 

адаптації працівника до нового робочого місця, оскільки він витрачатиме 

більше часу на вивчення нової роботи, ніж на саму роботу. Однак саме 

успішність адаптації переважно визначає ефективність подальшої роботи і, 

відповідно, наміри працівника надовго пов’язати своє трудове життя з 

конкретним підприємством [188, с. 52]. 

Досить цікаву думку з цього приводу висловила Т.В. Парпан, яка 

вважає, що не варто відмовлятися від «переміщення» взагалі, воно може 

існувати і в подальшому як важливий засіб раціонального та оперативного 

використання та розподілу трудових ресурсів [189, с. 329]. Ми вважаємо, що  

з наведеним твердженням варто погодитись та зазначаємо, що переміщення 

відіграє не останню роль у вирішені відповідних питань, які виникають між 

працівником і роботодавцем.  

Слід також наголосити на тому, що при зміні місця дислокації об’єктів 

(дільниць), на яких перебувають на вахті працівники, згода працівників не 

потрібна [190]. Досить великою прогалиною в правовому регулюванні 

переміщення також є те, що в Кодексі законів про працю України не 

визначено причин та обставин переміщення працівників на інше робоче 

місце. З огляду на це варто включити до глави 3. «Зміна умов трудового 

договору» проекту Трудового кодексу відповідну статтю, виклавши  її в 

такій редакції: «Роботодавець повинен повідомити працівника про зміну 

робочого місця на певний час чи в зв’язку з економічними умовами на 

підприємстві для досягнення згоди при переведенні». 

У свою чергу, це тягне за собою ймовірні зловживання з боку 

роботодавців. Однак в п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду України 

№ 9 від 06.11.1992 «Про практику розгляду судами трудових спорів» 

вказано, що переміщення не може бути немотивованим, не обумовленим 

інтересами виробництва. 

Для вирішення проблем, пов’язаних з переміщенням, автори проекту 

Трудового кодексу України у ст. 65 пропонують ще більш детальне 

тлумачення поняття «переміщення»: «Якщо інше не обумовлено трудовим 
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договором, роботодавець має право без згоди працівника перемістити його 

на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій самій місцевості, 

доручити йому роботу на іншому обладнанні в межах його трудової функції 

та кваліфікації, якщо це не протипоказано йому за станом здоров’я, без зміни 

істотних умов трудового договору [13]. Ми також вважаємо, що робоче 

місце є важливою умовою в змісті трудового договору, тому доцільно про 

його зміну варто проводити переговори з працівником  

Тобто потрібно доносити до працівників інформацію про організаційні 

зміни на підприємстві завчасно таким чином, щоб права працівників не були 

порушені. 

Якщо розглядати досліджуване питання більш детально, то можна 

спостерігати наступну ситуацію: залучення громадян до виконання роботи в 

умовах надзвичайних обставин визнається таким, що не є примусовою 

працею. Хоча безпосередньо Конституцією України це питання не 

врегульовано, але такий висновок можна зробити, виходячи із змісту тих 

статей КЗпП, які стосуються поняття виробничої потреби, в яких розкрита 

процедура залучення працівників до роботи [191, c. 38]. Тому в даному 

випадку слід розрізняти поняття «примусова праця» та «залучення 

працівників до роботи», так як при вирішенні питань, які виникають на 

практиці в процесі трудової діяльності, дана проблема може призвести до 

негативних результатів для працівника. Щоб просуватися у дослідженні далі, 

слід визначити поняття «виробнича потреба». Його варто розглянути в двох 

аспектах, а саме: по-перше, переведення на іншу роботу повинно 

обумовлюватися виробничими інтересами даного підприємства, установи, 

організації (виробничою необхідністю для підприємства); по-друге, 

виробнича потреба передбачала виникнення виняткових обставин 

непередбачуваного характеру, що впливають на хід виробництва (стихійне 

лихо, виробнича аварія, нещасний випадок тощо) [192, c. 146].  

Так, під виробничою необхідністю зазвичай розуміють роботи, 

необхідність негайного виконання яких пов’язана з обставинами 
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непередбачуваного характеру. Недоліки в організації праці не можуть 

слугувати підставою для переведення. Слід також розуміти те, якщо 

переведення здійснюється на підставі виробничої потреби, але має 

звичайний характер і на нього не було згоди працівника, то таке переведення 

визнається незаконним [193, c. 43]. 

У положеннях ст. 72 проекту Трудового кодексу України вказується, 

що законодавець не вжив ніяких заходів для забезпечення і охорони прав 

працівника і забороною зловживання правом з боку роботодавця відносно 

права власникові чи уповноваженому ним органу підприємства переводити 

працівників на роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди у 

разі настання зазначених виняткових обставин для роботи яка виконувалась 

у зв’язку з виробничими не достатками. 

Враховуючи норми ст. 34 КЗпП щодо тимчасового переведення у разі 

простою, ми можемо зазначити, що простій – це призупинення роботи, 

викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для 

виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. У такому 

випадку переведення можливе лише за умови врахування спеціальності і 

кваліфікації працівника на іншому місці роботи [1].  

Цікаву думку з цього приводу висловив В.В. Жернаков, вказавши, що 

переведення в разі простою не відповідає вимогам трудового законодавства. 

Спираючись на визначення, яке міститься в постанові Пленуму Верховного 

Суду України, а саме в п. 31 постанови № 9 від 06 листопада 1992 року «Про 

практику розгляду судами трудових спорів» [181], правознавець зазначає 

наступне: дане явище більш схоже на переміщення, передбачене ч. 2 ст. 32 

КЗпП. І схиляється до того, що даному явищу більш притаманне таке 

формулювання як «забезпечення роботою у разі простою» [191, c. 38]. Така 

думка заслуговує на існування, але ми не повністю з нею згодні, так як ст. 34 

КЗпП передбачає як переведення на інше підприємство, в установу і 

організацію, так і переміщення, де вказується, що працівники можуть бути 

переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу 
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роботу на тому ж підприємстві. На наш погляд, тут потрібно змінити 

формулювання, в другому випадку замінити слово «переведення» на 

«переміщення» [1]. У проекті Трудового кодексу взагалі не згадується ця 

норма, що є суттєвим недоліком.  

Наступним видом переведення є постійні переведення. Постійні 

переведення можуть поділятися на: переведення у разі змін в організації 

виробництва і праці; переведення внаслідок негативних результатів 

атестації.  

Зміни в організації виробництва і праці тягнуть за собою цілу низку 

відповідних змін. Першою  з них є скорочення обсягу робіт при незмінній  

кількості працівників, деяка частина яких залишається без роботи. У зв’язку 

з цими обставинами роботодавець здійснює заходи щодо звільнення 

працівників у зв’язку з скороченням чисельності або штату. Доказами по 

даному факту витупають відповідні акти, видані роботодавцем чи власником 

або уповноваженим ним органом. Вибір працівників, які підпадають під 

скорочення, зазвичай залежить від кваліфікації і спеціальності, перевагу у 

залишенні на роботі віддають саме найбільш кваліфікованим, які 

забезпечують високу продуктивність праці [194, c. 30]. 

Що стосується продуктивності праці, то слід звернути увагу на думку 

В.І. Архіповського. У своєму дослідженні він вказав, що доказами більш 

високої продуктивності праці можуть бути: виконання працівником в рівних 

умовах більшої кількості роботи у порівнянні з особами, які виконують 

аналогічну роботу. Критеріями, які визначають кваліфікацію, є: виконання 

працівником роботи на більш високому рівні, вирішення ним більш 

складних завдань; наявність відповідних винаходів з даної професії, виданих 

публікацій в даній сфері; проходження курсів підвищення кваліфікації; 

якість виконуваної роботи; компетентність в даній галузі [194, c. 30].  

На практиці трапляються випадки, коли після реорганізації праці на 

підприємстві працівників переводять на іншу роботу без їх згоди. Так, 

наприклад, суддя Тростянецького райсуду Сумської області, розглянувши 
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матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до комунального закладу Тростянецької 

районної ради «Тростянецька районна централізована бібліотечна система» 

про скасування наказу про переведення на іншу роботу та відшкодування 

моральної шкоди, встановив: 13.07.2012 до суду з позовом до комунального 

закладу Тростянецької районної ради «Тростянецька районна централізована 

бібліотечна система» про скасування наказу про переведення на іншу роботу 

та відшкодування моральної шкоди звернулася ОСОБА_1,  посилаючись на 

те, що з 10.11.1984 року вона працює в Тростянецькій центральній 

бібліотечній системі на посаді бібліотекаря. За цей час проходила 

реорганізація системи, а тому в трудову книжку вносились відповідні зміни. 

З 15.09.1998 року і до цього часу працює на посаді бібліотекаря 1-ї категорії. 

Наказом директора КЗ «Тростянецька РЦБС» № 30 від 21.06.2012 року 

позивача переведено на посаду бібліотекаря 1 категорії Смородинської 

міської бібліотеки-філії з оплатою праці по 9 тарифному розряду на повну 

ставку з 22 серпня 2012 року. Копію наказу вручено 22.06.2012 [195]. 

Про будь-які зміни в організації роботи та скорочення чисельності 

працівників по районній центральній бібліотечній системі не повідомлялось 

і наказ не видавався. Вона вважає, що її переведення на іншу роботу 

проведено з порушення трудового законодавства, оскільки відповідної згоди 

не давала. Порушення її трудових прав з боку адміністрації КЗ 

«Тростянецька РЦБС» причинило моральну шкоду, яка полягає в душевних 

стражданнях та переживаннях з приводу того, що її незаконно переводять на 

іншу роботу. Позивач просить суд скасувати наказ № 30 від 21.06.2012 по КЗ 

«Тростянецька районна централізована система» як такий, що не відповідає 

вимогам закону, стягнути з відповідача на її користь моральну шкоду в сумі 

4 (чотири) тисячі грн. та стягнути судові витрати на її користь [195]. У 

даному випадку суд повинен задовольнити позовні вимоги, так як згоди на 

переведення працівник не давав і роботодавець не мав права без її його згоди 

переводити на інше місце роботи. Взагалі можна сказати, що недоліком 

правової системи з приводу переведення у зв’язку з реорганізацією праці на 
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виробництві є те, що, по-перше, законодавством не встановлено чіткої 

процедури і відповідних етапів; по-друге, не проведено чіткого 

розмежування понять «реорганізація» та «ліквідація», що мають зовсім різні 

значення; по-третє, не встановлено чітких прав та обов’язків працівника і 

роботодавця під час реорганізації  

Наступним видом є переведення внаслідок негативних результатів 

атестації. Даний вид вперше був впроваджений в 1968 році для відповідних 

категорій працівників. [196, c. 190-191]. Свої дослідження даному питанню 

присвятив В.А. Глозман, який у своїх роботах приходить до висновку, що 

під атестацією слід розуміти перевірку рівня кваліфікації працівника, його 

ділових якостей та їх оцінку [197, c. 42].  

Якщо розглянути п. 2 Положення про атестацію наукових працівників, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 

року № 1475, то можна стверджувати, що головною метою атестації є 

визначення відповідності кваліфікації наукового працівника займаній посаді 

[198].  

Результат проведеної атестації визначався голосуванням  за простою 

більшістю голосів. Після цього складався відповідний атестаційний лист, 

який повинен бути підписаний головою атестаційної комісії та усіма її 

членами. Результат доводився до учасника атестації після голосування [198].   

Комісія може прийняти такі рішення: 

– відповідає займаній посаді; 

– відповідає займаній посаді за умови, якщо працівник виконає певні 

рекомендацій атестаційної комісії (стажування, підвищення кваліфікації 

тощо); 

– не відповідає займаній посаді [198]. 

Так, на думку Т.В. Іванкіна, в даному випадку рішення залишається за 

роботодавцем або власником чи уповноваженим ним органом. Після 

оголошення результатів атестаційна комісія передає їх на розгляд 

роботодавцю, а той приймає остаточне рішення. Правознавець звертає 
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особливу увагу на те, що рішення атестаційної комісії не може бути 

проігнороване роботодавцем [196, c. 206].  

Якщо атестаційна комісія робить висновок про невідповідність 

працівника займаній посаді, то власник чи уповноважений ним орган 

підприємства, установи, організації може взяти його до уваги і на підставі 

цього висновку прийняти одне з наступних рішень: залишити працівника на 

роботі; перевести працівника за його згодою на іншу роботу; звільнити 

працівника з роботи у зв’язку з його невідповідністю займаній посаді [198]. 

Вказане рішення власник або уповноважений ним орган приймає на 

власний розсуд, але при цьому керується відповідними законодавчими 

актами. Більшість нормативних актів, присвячених атестації, передбачають 

двомісячний строк для здійснення переведення чи звільнення працівника 

внаслідок негативних результатів атестації. Але є акти, такі як Положення 

про атестацію лікарів, провізорів та фармацевтів [199], які не містить норми, 

яка регулює строки прийняття роботодавцем рішення про переведення чи 

звільнення працівників. 

 На основі вищезазначеного можна зробити висновок, що при 

отриманні результатів атестації власник приймає відповідне рішення. Якщо 

він прийняв рішення про переведення, то підставою буде виступати 

негативний результат атестації і згода працівника, яка також необхідна в 

цьому випадку. Якщо ж він відмовиться від переведення, то власник вправі 

звільнити працівника за п. 2 ст. 40 КЗпП. Можна сказати, що особа при 

проведенні атестації не підтвердила того, що вона може виконувати трудову 

функцію, обумовлену трудовим договором. 

 Наступними видами переведення є тимчасові та постійні переведення 

в інтересах працівника. В науці і трудовому законодавстві, окрім переведень 

за ініціативою роботодавця, існують переведення, які останній зобов’язаний 

здійснити в інтересах працівника. До таких переведень слід віднести: 

переведення, пов’язані з інвалідністю; переведення, викликані зниженням 

працездатності внаслідок хвороби, у тому числі туберкульозу; переведення 
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внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання; переведення 

вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років [1].  

 Переведення, що пов’язані з станом здоров`я працівника, мають 

складну процедуру, перш за все, такі переведення дозволяються тільки тоді, 

коли за станом здоров’я особа не може виконувати покладену на неї роботу, 

тобто трудову функцію, яка була обумовлена з роботодавцем під час 

укладення трудового договору [1].  

Ст. 170 КЗпП України передбачає надання працівникам, які за станом 

здоров’я цього потребують, легшої роботи.  Роботодавець зобов’язаний 

виконати вказану вимогу Закону, керуючись медичним висновком [1]. 

Даний висновок про необхідність переведення на легшу роботу без 

обмеження строку дає медико-соціальна експертна комісія (МСЕК), 

висновок про необхідність тимчасового переведення на іншу роботу дає 

лікарсько-консультаційна комісія.  

Керуючись ч. 6 ст. 11 Закону України «Про охорону праці», можна 

виділити наступне: роботодавець зобов’язаний перевести працівника на іншу 

роботу у відповідності з медичними висновками, якщо ж працівник 

відмовився від переведення, то роботодавець вправі розірвати з ним даний 

трудовий договір.  

Тому, при відповідних умовах, за яких працівник не може виконувати 

свою трудову функцію за станом здоров’я, роботодавець зобов’язаний 

перевести його на іншу легшу роботу і створити всі необхідні умови для 

його роботи. Винятком з цього буде ситуація, коли працівник відмовиться 

від переведення, тоді роботодавець вправі звільнити його за п. 2 ст. 40 КЗпП. 

Трапляються випадки, коли роботодавець відмовив у переведені працівника 

на іншу роботу, не маючи на це підстав, то за працівником залишається 

право звернутися із скаргою до комісії по трудових спорах чи до суду, строк 

подачі такої скарги встановлюється тривалістю три місяці з дня подачі 

документів про переведення. Якщо ж працівник при відмові власника у 

переведенні відмовився від роботи і був звільнений за порушення трудової 
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дисципліни, законом передбачено місячний строк з дня вручення йому копії 

наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки для звернення з 

позовом до суду (ст. 233 КЗпП) [1]. 

Що стосується вагітних жінок, то в трудовому законодавстві України 

вагітні жінки переводяться на легшу роботу, при цьому зберігаючи заробітну 

плату за попередньою роботою, на підставі медичного висновку. Не береться 

до уваги, на якому місяці жінка вагітна. Вид роботи і потреба у переведенні 

визначається медичною установою [1].  

На думку А.Р. Мацюка та З.К. Симорота, під поняттям легшої роботи 

слід розуміти не тільки фізичне навантаження, під це поняття також 

підпадають і умови, які пов’язані із шкідливістю виробництва, а також такі 

умови праці як нічна робота виїзна робота [200, с. 35]. 

Слід наголосити на тому, що коли жінка відмовляється переводитися 

на іншу роботу, яку пропонує їй роботодавець, посилаючись на те, що дана 

робота її не влаштовує, то роботодавець повинен запропонувати цій жінці 

іншу роботу. Такі переведення зазвичай пов’язані з працівником, який в силу 

особистих обставин не може виконувати трудову функцію і виявляє бажання 

працювати далі, роботодавець зобов’язаний задовольнити його вимоги [1]. 

А.Р. Мацюк і З.К. Симорот зазначають, що для здійснення переведення 

працівника за згодою роботодавця потрібно: мати заяву працівника з 

проханням про переведення; видати наказ (розпорядження) за попереднім 

місцем роботи про звільнення даного працівника у порядку переведення з 

зазначенням найменування підприємства (установи), на яке переводиться 

працівник; видати наказ (розпорядження) за новим місцем роботи про 

зарахування на роботу у порядку переведення даного працівника [200, c. 32].  

І останнім видом переведення є ротація кадрів.  Слово «ротація» (від 

лат. rotatio – круговий, обертальний рух) означає заснований на принципі 

обертання окремих деталей [201, c. 448]. 

Досить цікава є дефініція поняття «ротація кадрів». Під цим терміном 

слід розуміти переміщення певної категорії працівників в межах однієї 
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установи. Ротація кадрів буде тягнути за собою певні зміни, що 

стосуватимуться зміни посади чи структурного підрозділу, в якому 

працював даний працівник, також може змінюватися посада, але в межах 

даного підрозділу, не виходячи за його рамки, також можлива зміна 

підрозділу, але залишення на тій посаді, яку займав. Тому «ротація» – це 

поняття більш схоже на переведення. Слід наголосити на тому, що вона 

застосовується тільки до державних службовців, тому її можна вважати 

особливим видом переведення, який потребує на практиці більш детального 

регулювання [201, c. 448].  

Розглянувши дане питання ретельніше, ми можемо зробити відповідні 

висновки. Таке поняття як «переведення» являє собою комплексну 

багатогранну правову категорію. В законодавстві нашої країни потрібно 

здійснити більш детальне відмежування даного поняття від суміжних 

понять, щоб не виникало подальших спорів. Таким чином, необхідно 

привести національне законодавство до певної системи узгоджених норм, 

зокрема прийняти новий Трудовий кодекс, який допоможе врегулювати всі 

колізійні питання, які були не вирішені до цього часу в Кодексі законів про 

працю, та закріпити в новому Трудовому кодексі України норми, які 

направлені на регулювання діяльності працівника як суб’єкта трудових 

відносин (в положеннях §1 «Трудові відносини і трудовий договір»). 

Вважаємо за доцільне при подальшій розробці Трудового кодексу 

України приділити значну увагу удосконаленню положень правового 

регулювання трудових відносин між суб’єктами трудового права при 

укладенні трудового договору з метою приведення їх у відповідність до 

нових потреб суспільного та економічного розвитку країни. В дослідженні 

акцентується увага на важливості прийняття Трудового кодексу, тому що 

Кодекс законів про працю є застарілим в часі нормативно-правовим актом, 

який не може виконувати всі покладені на нього функції, особливо у питанні 

правового регулювання  

Зазначимо, що трудове законодавство пройшло значний історичний 
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шлях, але нової законодавчої бази, яка б подолала розбіжності цілої низки 

важливих принципових питань у суспільстві в сфері трудових відносин, на 

сьогодні так і не створено. Головною ж проблемою, яка постає перед 

законодавством у трудовій сфері, є закріплення положень, що в повній мірі 

розкривають питання переведення на іншу роботу. 

 

 

3.3 Розірвання трудового договору у випадку виявлення невідповідності 

працівника займаній посаді або виконуваній роботі 

 

В силу різних причин працівник, який виконує відповідну трудову 

функцію, може не відповідати займаній посаді або виконуваній роботі. 

Роботодавець на підставі відповідних фактів може прийняти рішення про 

звільнення такого працівника з даної посади або роботи. В науці трудового 

права даним питанням займалися такі вчені як М.Г. Александров, 

В.М. Андріїв, В.А. Глозман, С.М. Глазько, С.Ю. Головіна, К.М. Гусов, 

М.В. Дедюєва, С.О. Іванов, В.Л. Костюк, С.В. Лозовой, Н.О. Мельничук, 

В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, А.І. Ставцева, О.С. Хохрякова, 

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін. 

Розгляд даного питання, на наш погляд, слід почати з тлумачення 

поняття «невідповідність». В.Н. Толкунова визначає його таким чином: 

«Невідповідність – це об’єктивна нездатність працівника якісно виконувати 

свою роботу» [202]. Аналіз даної дефініції та її складових був здійснений в 

праці такого вченого як А.К. Довгань. У своїй роботі він зазначив: 

«Невідповідністю є підтверджена у встановленому законодавством порядку 

нездатність працівника належним чином виконувати доручену роботу в 

умовах, коли йому була забезпечена можливість її виконання на потрібному 

рівні й коли неналежне її виконання не викликане незалежними від 

працівника причинами» [203, с. 88]. З цього приводу ми можемо вказати, що 
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з даного визначення випливає те, що причиною невідповідності виступають 

саме суб’єктивні фактори .  

Якщо взяти до уваги визначення цього поняття, яке наводить 

С.М. Глазько, то воно викладене наступним чином: «Невідповідність 

працівника – це нездатність останнього через недостатню кваліфікацію, 

підготовку чи стан здоров’я належним чином виконувати обумовлену 

трудовим договором роботу, а також зниження працездатності, що 

перешкоджає якісно виконувати роботу без шкоди для свого здоров’я або 

здоров’я оточуючих [204, с. 96]. Автор додає суб’єктивний фактор, який 

також впливає на результат роботи. Тому слід погодитися з таким 

твердженням. 

Наступне визначення наводить М.Д. Бойко, який вважає, що 

невідповідністю працівника виконуваній роботі є його нездатність взагалі чи 

належним чином виконувати доручену роботу за браком у нього потрібних 

теоретичних знань і практичних навичок для цього або коли через певні 

життєві обставини виникають перешкоди для здійснення даної роботи [205, 

с. 7]. З такою думкою, на наш погляд, не слід погоджуватися, так як брак 

теоретичних знань і практичних навичок не є вагомою підставою для 

розірвання трудового договору. Якщо взяти молодих спеціалістів, в яких 

обмаль практичних навичок і вони не мають ще вдосталь практичного 

досвіду роботи, то таке твердження дає реальну можливість роботодавцю 

зловживати своїм правом і звільняти таких працівників. 

Досить широко і ґрунтовно розкрила це поняття Н.Б. Болотіна, яка 

вважає, що невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній 

роботі – це його нездатність через недостатню кваліфікацію, підготовку чи 

стан здоров’я належним чином виконувати обумовлену трудовим договором 

роботу, а також зниження працездатності, що перешкоджає якісно 

виконувати роботу без шкоди для здоров’я працівника чи здоров’я 

оточуючих його осіб. При цьому, до доказів невідповідності працівника 

посаді або виконуваній роботі автор відносить недоліки, помилки, а також 
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медичний висновок про стійке зниження працездатності працівника, про те, 

що дана робота протипоказана йому за станом здоров’я або що виконання 

ним трудових обов’язків є небезпечним для оточуючих [9, с. 356]. 

Інший підхід до визначення продемонструвала М.В. Дедюєва, вона 

стверджує, що невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній 

роботі – це неможливість для нього виконувати належним чином свою 

трудову функцію та(або) наявність перешкод для продовження дорученої 

роботи, виявлених після прийому на роботу встановленим законодавством 

способом, що може мати місце як з вини працівника, так і за її відсутності, і 

яка є підставою для вжиття передбачених законом заходів [206, с. 67-68]. Ця 

думка заслуговує на існування. В ній автор висловлює думку, що працівник 

може бути визнаний таким, що не відповідає займаній посаді, в силу як 

об’єктивних, так і суб’єктивних факторів.  

Досить схожу думку висловив і М.Ю. Тихомиров. Автор вважає, що 

«невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі 

виявляється в процесі виконання відповідної трудової функції і виражається 

в нездатності працівника виконувати доручену роботу з незалежних від 

нього причин» [207, c. 148]. 

І.М. Кравченко з цього приводу висвітлює наступну думку: 

«Невідповідність працівників займаній посаді або виконуваній роботі в такій 

інтерпретації – це їх неспроможність вчасно та якісно виконувати покладені 

на них функціональні обов’язки відповідно до посадових вимог на 

визначеному рівні, що передусім проявляється через відсутність у 

працівників відповідного документа про освіту, який є підтвердженням 

наявних у нього відповідних знань та навичок у певній сфері та нівелює 

можливість виконання покладених на них обов’язків і завдань [208, с. 179]. 

Досить вдало з даного питання висловився А.В. Биков. Він 

аргументовано стверджує наступне: «… про невідповідність працівника 

виконуваній роботі йдеться у випадку, коли між передбаченими законом 

критеріями невідповідності і конкретними фактами неналежного виконання 
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ним трудових обов’язків наявний прямий причинно-наслідковий зв’язок, а 

також коли працівнику була створена й забезпечена можливість виконання 

роботи на належному рівні, а невиконання залежало від нього самого. 

Незалежно від причин невідповідність працівника виявляється у процесі 

здійснення трудової діяльності й полягає у неспроможності працівника 

внаслідок низького рівня теоретично-практичних знань, умінь і навичок 

належним чином виконувати трудові обов’язки в межах своєї трудової 

функції» [155, с. 11].  

Досить стислу і лаконічну аргументацію дав у своєму дослідженні 

К.М. Плєсньов, де зазначив, що невідповідністю працівника займаній посаді 

або виконуваній роботі є встановлена у спосіб, передбачений 

законодавством, неможливість працівника продовжувати належним чином 

виконувати покладену на нього трудову функцію внаслідок недостатньої 

кваліфікації або стану здоров’я працівника, що може бути підставою 

звільнення працівника з дотриманням законодавчо встановленого порядку і з 

наданням додаткових пільг та гарантій [209, с. 82]. Ми вважаємо, що 

приведене твердження необхідно взяти за основу і в подальшому 

відштовхуватися від нього при вирішенні відповідних спорів. 

Кожному правовому явищу притаманні відповідні ознаки, тому 

вважаємо за необхідне виділити відповідні ознаки, які характеризують дане 

поняття. Такі ключові ознаки в своєму досліджені даного поняття виділяє 

М.В. Дєдюєва. На її думку, невідповідності працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі можуть бути притаманні такі ознаки: 

          1) воно розповсюджується лише на осіб, з якими існують трудові 

правовідносини, і передбачає неможливість належним чином виконувати 

трудову функцію; 

          2) створює перешкоди у виконанні даної роботи; 

          3) може бути виявлене лише способом, який передбачений 

законодавством; 
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         4) має місце як внаслідок винної поведінки працівника, так і без його 

провини; 

         5) являє собою підставу для застосування передбачених законом 

наслідків [206, с. 62]. Досить стисло і лаконічно автор виділила дані ознаки. 

Більш широко до даного аспекту підійшов у своєму дослідженні 

К.М. Плєсньов, який виділив наступні ознаки невідповідності працівника 

займаній посаді або виконуваній роботі: 

         1) невідповідність поширюється тільки на осіб, які перебувають у 

трудових правовідносинах, тобто які є працівниками; 

          2) невідповідність полягає в неможливості працівника продовжувати 

належним чином виконувати покладену на нього трудову функцію; 

          3) причиною невідповідності є недостатня кваліфікація працівника; 

          4) невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі 

може бути також зумовлена станом його здоров’я; 

           5) невідповідність установлюється у передбачений законодавством 

спосіб; 

          6) звільнення працівника у разі виявлення невідповідності займаній 

посаді або виконуваній роботі відбувається з дотриманням законодавчо 

встановленого порядку; 

          7) працівнику, якого звільнюють за вказаною підставою, надаються 

додаткові пільги й гарантії. 

З огляду на останнє, невідповідність працівника займаній посаді 

можна характеризувати наступним чином. Працівник може визнаватися 

таким, який не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі в силу 

суб’єктивних і об’єктивних чинників. До об’єктивних чинників відносимо  

недостатню кваліфікацію, до суб’єктивних – стан здоров’я працівника. 

В залежності від цих ознак варто розрізняти такі види розірвання 

трудового договору з працівником, який не відповідає займаній посаді або 

виконуваній роботі. Наступний випадок, коли роботодавець може розірвати 

угоду з працівником, якому за станом здоров’я протипоказано виконувати 
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відповідні трудові обов’язки. Слід також зауважити, що за описаних 

обставин у працівника залишається право на переведення, але якщо він ним 

не скористався, то роботодавець має право звільнити його з підстави, 

передбаченої п. 2 ст. 40 КЗпП. Тому варто розглянути ці випадки більш 

детально. 

Розірвання трудового договору у зв’язку з недостатньою кваліфікацією 

є однією із головних причин, яка визнає працівника таким, що не відповідає 

займаній посаді або виконуваній роботі. 

Як зазначалося в підрозділі 1.3, кваліфікація є ступенем професійної 

навченості, тобто рівнем підготовки, досвіду і знань з певної спеціальності. 

У дипломі спеціаліста (молодшого спеціаліста) чи іншому документі про 

професійну підготовку кваліфікація визначається через назву професії 

(інженер-механік, економіст, токар, секретар-стенографістка тощо) [4,                   

с. 295-296]. 

У нашій державі для отримання особою теоретичних знань для роботи 

з певної професії або спеціальності потрібно пройти відповідне навчання в 

межах наданої державою системи освіти. Законом України «Про освіту» 

передбачено, що структура освіти включає: дошкільну освіту; загальну 

середню освіту; позашкільну освіту; професійно-технічну освіту; вищу 

освіту; післядипломну освіту. 

Тому для зайняття відповідної професії проводиться навчання в рамках 

кожного освітнього стандарту, професії розділені на групи в залежності від 

їх складності, які потребують необхідного обсягу професійних знань, умінь і 

навичок. По кожній групі в установленому порядку затверджується перелік 

професійної підготовки. Цей перелік розроблений на основі Класифікатора 

професій для робітників а також посад для службовців, а також тарифних 

розрядів. У ньому зазначено коди професій робітників, їх найменування, 

діапазон тарифних розрядів, терміни навчання і «кваліфікаційний» розряд, 

що присвоюється за підсумками навчання і здачі відповідних 

«кваліфікаційних» іспитів. 
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Можемо припустити те, що недостатня кваліфікація проявляється у 

працівника тоді, коли в нього немає відповідних теоретичних і практичних 

знань, вмінь і навичок, через що особа не може належним чином виконувати 

обумовлену з роботодавцем трудову функцію. Недостатню кваліфікацію 

можна виразити у виконанні роботи, що не відповідає вимогам і якості, 

супроводжується систематичним браком, невиконанням норм праці тощо [1].  

Слід зупинитися на тому, що обов’язковою умовою застосування п. 2 

ст. 40 КЗпП України є виявлена невідповідність. З цього приводу висловив 

свою думку, з якою ми цілком солідарні, Є. Каляпін.  З його точки зору, 

якщо працівник, який не має певного освітнього рівня чи досвіду трудової 

діяльності, передбачених кваліфікаційними характеристиками, був 

прийнятий на роботу, то у подальшому він не може бути звільненим через 

брак досвіду або відсутність документа про освіту, оскільки про цю 

невідповідність працівника було відомо заздалегідь. Виявленою 

невідповідністю вважається в таких випадках саме неякісне виконання 

роботи, неналежне виконання трудових обов’язків через недостатню 

кваліфікацію тощо [210, с. 12]. 

Підтвердженням цьому є п. 21 постанови Пленуму Верховного Суду 

України № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06 

листопада 1992 року, у якому приведено чіткий висновок, що особа не може 

бути звільнена з роботи за браком кваліфікації у зв’язку з відсутністю освіти 

тільки тоді, коли законодавством передбачена робота без умови про 

відповідну освіту [181].  

Досить спірним питанням є звільнення працівника за ч. 2 ст. 40, так як 

після звільнення його з відповідної роботи подальше працевлаштування 

даного працівника може викликати відповідні сумніви у роботодавця до 

належної його кваліфікації. 

Як уже зазначалося, роботодавець вправі звільнити працівника за 

наявності відповідних підстав, які можуть буди одержані шляхом 

випробування і атестації. В.В. Жернаков, досліджуючи питання, пов’язане з 

nau://ukr/322-08|st40/
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випробуванням, зробив цікавий висновок, що для успішного виконання своїх 

трудових обов’язків під час проходження випробування потрібно на 

належному рівні виконувати доручену роботу, вказавши на те, що дана 

умова є важливою правовою формою перевірки професійних, морально-

психологічних та інших якостей робітників і службовців. У випробуванні 

дослідник виділив два елементи, які між собою пов’язані: а) виявлення у 

працівника під час виконання своїх обов’язків відповідних навичок, знань, 

можливостей, здібностей; б) порівняння якостей з вимогами, 

запропонованими виконуваною роботою [211, c. 8-9]. 

У ч. 2 ст. 28 КЗпП зазначено: «Якщо протягом строку випробування 

встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, 

власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправі 

розірвати трудовий договір». Такого самого тлумачення ця норма набула і в 

проекті Трудового кодексу України.  

На практиці трапляються випадки коли ОСОБА_1 звернувся до суду з 

позовом до відповідача, у якому просить скасувати як незаконний наказ 

командира військової частини А4480 № 155 від 15.11.2012 в частині 

звільнення його з посади інженера планово-виробничого відділення, 

поновити його на роботі, стягнути середній заробіток за час вимушеного 

прогулу та відшкодувати моральну шкоду у сумі 5 000 грн. 

Вимоги позову мотивовані тим, що ОСОБА_1 на підставі наказу 

командира військової частини А4480 № 112 від 16.08.2012 був прийнятий на 

роботу інженером планово-виробничого відділення у дану військову 

частину. 15.11.2012 на підставі наказу № 115 командира військової частини 

А4480 його було звільнено з роботи за результатами випробування 

відповідно до ст. 28 КЗпП (протягом строку випробування виявлена його 

невідповідність виконуваній роботі). Позивач вважає, що наказ про його 

звільнення є незаконним, оскільки на це жодних підстав не було і 

роботодавцем не наведено жодних доказів невідповідності даної особи 

відповідній професії. Крім того, за період його роботи не було жодних 
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зауважень щодо якості роботи, нічим документально не підтверджена 

зазначена невідповідність. Також позивач стверджує, що внаслідок 

незаконного звільнення він відчував моральні страждання, які виразилися в 

душевних переживаннях та втраті нормальних життєвих зв’язків. Через 

незаконне звільнення позивач був вимушений ходити по судах, записом у 

трудовій книжки про звільнення за ст. 28 КЗпП його діловій репутації 

нанесена суттєва шкода, через що він не може влаштуватися на нову роботу 

[1]. 

Тут можна наголосити на тому, що під час випробовування 

здійснюється комплексна оцінка працівника роботодавцем. Але, на наш 

погляд, звільнення на цій підставі може мати суб’єктивний характер. З нашої 

точки зору, доцільно було б внести зміни, відповідно до яких рішення про 

звільнення у зв’язку з невідповідністю займаній посаді або виконуваній 

роботі в результаті того, що особа не пройшла випробування, слід 

розглядати колективно, щоб позбавитися суб’єктивізму. При прийнятті 

рішення роботодавцю важливо враховувати той факт, що особа, яка 

проходить випробування, може перебувати в підвищеному емоційному стані 

та мати відповідні переживання з приводу правильного виконання 

покладеної на нього роботи. 

 Наступною підставою, яка може виявити недостатність кваліфікації 

працівника, є атестація. В.І. Курилов зробив висновок, що атестація існує в 

широкому і вузькому розумінні. У широкому сенсі цю правову категорію він 

назвав «визначенням кваліфікації, рівня знань працівника … відповідності 

його ділових і політичних якостей певній професії, спеціальності, 

кваліфікації або посаді» У вузькому значенні атестація працівників – це 

«періодична перевірка ділових, політичних, організаційних, моральних і 

особистісних якостей певних категорій працівників, що проводиться 

підприємством, установою, організацією за допомогою атестаційної комісії з 

метою постійного підвищення ділової кваліфікації та ідейно-політичного 

рівня працівників» [212, с. 90-100]. 
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Обґрунтованою видається думка вченого Ю.М. Старилова з приводу 

того, що атестація розкривається в повному обсязі лише при ефективному 

функціонуванні її механізму протягом усіх етапів: (а) підготовці атестації; 

(б) проведенні оцінювання і здійсненні контролю за працею; (в) прийнятті 

рішень керівником за результатами атестації; (г) реалізації рекомендацій 

атестаційних комісій щодо вдосконалення праці; (ґ) вирішенні виникаючих 

спорів, пов’язаних з проведенням атестації та її результатами; (д) підведенні 

підсумків цієї процедури; (е) поширенні передового атестаційного досвіду 

[213, c. 402]. 

Згідно з ч. 1 ст. 65 проекту Трудового кодексу України (реєстраційний 

№1658, текст законопроекту від 27 грудня 2014 року) атестаційна комiсiя 

приймає рішення про вiдповiднiсть або невiдповiднiсть працівника займаній 

посаді чи виконуваній роботі. Також слід привести положення, яке 

законодавець закріпив в ч. 3 ст. 65 проекту Трудового кодексу, а саме: «На 

підставі рішення атестаційної комісії про невідповідність працівника 

займаній посаді чи виконуваній роботі роботодавець має право звільнити 

працівника». 

Для звільнення внаслідок недостатньої кваліфікації суттєве значення 

має і відсутність вини працівника у невиконанні або неналежному виконанні 

трудових обов’язків. Застосування цієї підстави звільнення можливе, якщо в 

наявності добросовісне ставлення працівника до виконання передбаченої 

трудовим договором роботи, і водночас – її неякісне здійснення з причини 

браку в нього необхідних знань, навичок на займаній посаді (виконуваній 

роботі), що підтверджується об’єктивними даними [169, c. 63]. 

Так, можна навести приклад із судової практики, коли роботодавець 

без наявності причин звільнив працівника у зв’язку з недостатньою 

кваліфікацією для роботи на певній посаді. ОСОБА_1 09 квітня 2013 року 

звернулася до Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області. У 

поданій суду позовній заяві він просить поновити його на роботі на посаді 

машиніста навантажувача ДРП-5 філії «Шепетівська ДЕД» дочірнього 
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підприємства «Хмельницький облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги 

України», стягнути середньомісячну зарплату за час вимушеного прогулу та 

моральну шкоду і посилається на те, що з 30 жовтня 1992 року працював у 

філії «Шепетівська ДЕД» ДП «Хмельницький облавтодор» ПАТ ДАК 

«Автомобільні дороги України» на різних посадах, а з 01.10.2004 – 

машиністом навантажувача ДРП-5 філії «Шепетівська ДЕД» ДП 

«Хмельницький облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України». 

Наказом від 02.11.2012 року за № 58-ос його було звільнено з займаної 

посади за недостатню кваліфікацію, яка перешкоджає продовженню даної 

роботи за п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП України. Позивач зазначив, що зі звільненням 

не згоден, оскільки в самому наказі про звільнення, а також в матеріалах, 

долучених до наказу, немає висновку спеціаліста або комісії про його 

недостатню кваліфікацію за займаною посадою, які підтверджують, що 

внаслідок недостатньої кваліфікації він не може виконувати покладені на 

нього трудові обов’язки. Крім того, від нього не відбирались письмові 

пояснення щодо факту і причини перебування навантажувача ДРП-5 в 

неробочому стані.  

 Заслухавши пояснення сторін, свідків, перевіривши і дослідивши 

матеріали справи, суд прийшов до висновку, що позов підлягає задоволенню 

[1]. 

Розглянувши дану ситуацію, ми бачимо, що роботодавець, не маючи 

на те причин, звільнив працівника за ч. 2 ст. 40 КЗпП. У Законі вказано, що 

підставою для звільнення може бути висновок атестаційної комісії і її 

відповідні рекомендації. Якщо б роботодавець отримав цей висновок, то 

можливо суд постановив би рішення на його користь.  

Слід звернути увагу на те, що невідповідність працівника займаній 

посаді або виконуваній роботі має бути доведена власником або 

уповноваженим ним органом, оскільки саме роботодавець є ініціатором 

звільнення (лист Міністерства праці та соціальної політики України № 06/2-

4/1 «Неналежне виконання трудових обов’язків» від 01 червня 1999 року) 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_213/ed_2012_10_16/pravo1/KD0001.html?pravo=1#213
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[214]. Важливість неухильного дотримання цього положення проілюструємо 

на прикладі із судової практики. 

 Вищенаведене свідчить про те, що звільнення з даних підстав є досить 

складним процесом, який на практиці потребує більш детального вивчення, 

також законодавцю потрібно передбачити і відобразити всі необхідні 

моменти в основних нормативно-правових актах, що регулюють дану 

проблему.  

Наступний випадок, коли роботодавець може звільнити особу, 

пов'язаний  з її станом здоров’я, який впливає на процес і результат 

виконання трудової функції. Якщо особа, маючи відповідні проблеми із 

здоров’ям, належним чином виконує свою трудову функцію, то 

роботодавець не має права звільнити її з даної посади або виконуваної нею 

роботи.  

Раніше зазначалося, якщо особа на підставі рішення МСЕК визнана 

такою, що не може за станом здоров’я виконувати роботу за трудовим 

договором, то роботодавець повинен запропонувати працівникові 

переведення на легшу роботу, якщо ж працівник відмовився від переведення, 

то роботодавець вправі звільнити його у зв’язку з виявленою 

невідповідністю займаній посаді або виконуваній роботі за станом здоров’я.  

Слід звернути увагу на те, що роботодавець не вправі звільнити 

працюючого, стан здоров’я якого погіршився внаслідок нещасного випадку 

на виробництві або професійного захворювання, позаяк за ч. 3 ст. 9 Закону 

України «Про охорону праці» за особами, які втратили працездатність у 

зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним 

захворюванням, зберігаються місце роботи (посада) й середня заробітна 

плата на весь період непрацездатності до відновлення або до встановлення 

стійкої втрати професійної працездатності. За неможливості виконання 

потерпілим попередньої роботи провадиться його навчання й 

перекваліфікація, а також працевлаштування відповідно до медичних 

рекомендацій [21]. У цьому випадку держава передбачила відповідні захисні 
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функції для таких працівників відносно збереження місця роботи і обов’язку 

роботодавця працевлаштувати працівника на відповідну посаду або 

доручити йому роботу у зв’язку з перенавчанням і перекваліфікацією.  

 Слід взяти до уваги той факт, що роботодавець вправі звільнити 

працівника з даної підстави тоді, коли продовження працівником роботи є 

небезпечним для всіх оточуючих членів трудового колективу підприємства 

установи, організації, а також для громадян, які оточують особу під час 

виконання трудової діяльності. Наприклад, згідно зі ст. 23 Закону України 

«Про захист населення від інфекційних хвороб», якщо бактеріоносіями є 

особи, робота яких пов’язана з обслуговуванням населення, що може 

призвести до поширення інфекційних хвороб, такі працівники за їх згодою 

тимчасово переводяться на роботу, не пов’язану з ризиком поширення цих 

хвороб. Якщо зазначених осіб перевести на іншу роботу неможливо, вони 

відсторонюються від роботи в установленому законом порядку. Ці 

працівники можуть бути визнані тимчасово або постійно непридатними за 

станом здоров’я для виконання певних видів робіт. Рішення про тимчасову 

чи постійну непридатність осіб, які є бактеріоносіями, для виконання певних 

видів робіт приймається МСЕК на підставі результатів лікування, даних 

медичних оглядів тощо. Таке рішення комісії може бути в установленому 

порядку оскаржено до суду [215]. 

На практиці виникають питання, коли відбувається незаконне 

звільнення з даної підстави з порушенням всіх необхідних вимог. Так 21 

червня 2013 року до Марганецького міського суду Дніпропетровської 

області звернувся позивач ОСОБА_1 з позовом про поновлення на роботі та 

стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, посилаючись на те, 

що він перебував у трудових відносинах з відповідачем, але наказом від 30 

січня 2012 року його звільнено на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП України у зв’язку 

з виявленою невідповідністю виконуваній роботі стану здоров’я. Відповідач 

не пропонував йому вакантні місця, не провів перенавчання, а звільнив з 

роботи. Крім того, він є учасником ліквідації наслідків на ЧАЕС 1 категорії,  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_213/ed_2013_05_15/pravo1/KD0001.html?pravo=1#213
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відповідно до діючого законодавства його повинні були перенавчити та 

працевлаштувати за відповідним бажанням. На підприємстві наявна 

вакантна посада інженера з охорони праці, яку він міг би зайняти. Просив 

поновити його на посаді слюсаря з ремонту автомобілів 2 розряду, стягнути з 

відповідача за час вимушеного прогулу з дня його звільнення втрачений 

середній заробіток. 

Представники відповідача у судовому засіданні позовні вимоги не 

визнали в повному обсязі, вважають їх необґрунтованими та просили 

відмовити у їх задоволенні в повному обсязі, оскільки звільнення позивача 

було здійснено на законних підставах згідно із законодавством, розрахунки 

при звільненні проведено в частині, по якій відсутній спір. Оплата відпустки 

призупинена згідно з наказом по підприємству, оскільки рішення 

Марганецького міського суду не набрало законної сили внаслідок ухвали 

Апеляційного суду Дніпропетровської області про його скасування.  

Суд, вислухавши пояснення позивача, представників відповідача, 

дослідивши матеріали справи, приходить до наступного. Встановлено, що 

позивача було поновлено на роботі на посаді слюсаря по ремонту 

автомобілів 2 розряду КЗ «Марганецький центр первинної медико-санітарної 

допомоги» з 17 січня 2013 року на підставі рішення Марганецького міського 

суду від 17 січня 2013 року. Суд постановляє рішення задовольнити позов 

ОСОБА_1 до комунального закладу «Марганецький центр первинної 

медико-санітарної допомоги» про визнання наказу про звільнення 

незаконним та поновити на роботі [216]. В даній ситуації роботодавцем було 

порушено норми чинного трудового законодавства, а саме в частині 

звільнення з відповідної посади у зв’язку зі станом здоров’я. Отже, суд 

прийняв правильне рішення про поновлення на відповідній іншій посаді 

працівника, який працював до цього на підприємстві і був незаконно 

звільнений. 

Таким чином, при розірванні трудового договору при невідповідності 

займаній посаді або виконуваній роботі встановлюється відповідний 
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порядок, який потрібно додержуватися. Відповідно до ст. 43 КЗпП 

звільнення з даної підстави можливе лише за згодою первинної 

профспілкової організації, членом якої є працівник. 

О.І. Лисяк висловлює міркування, що у такому разі йдеться про 

попередній контроль профспілок, який має місце, коли в передбачених 

законодавством випадках роботодавець може видати відповідний акт 

управління лише після його погодження з виборним органом первинної 

профспілкової організації й отримання на це його дозволу. У процесі 

здійснення попереднього контролю профспілкові органи не допускають 

незаконних дій роботодавця, запобігаючи тим самим порушенням 

законодавства про працю [217, с. 140]. Таким чином, захист прав працівника 

здійснюється з боку профспілки і це є ще одною гарантією, яка забезпечує і 

здійснює охорону працівників від свавілля з боку роботодавця. 

Згідно зі ст. 44 КЗпП при припиненні трудового договору з підстави 

виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній 

роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що 

перешкоджає продовженню даної роботи, працівникові виплачується 

вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку.  

Виходячи з вищенаведеного дослідження, ми можемо зробити 

висновок, що для роботодавця передбачений відповідний порядок, при 

якому можливо звільнити працівника з даної підстави: 1) переведення 

працівника за його згодою на легшу роботу або роботу, яка за висновком 

МСЕК не буде шкодити стану здоров’я; 2) недопущення звільнення під час 

перебування працівника на лікуванні; 3) Отримання згоди первинної 

профспілкової організації на звільнення працівника з даної підстави;                       

4) виплата вихідної допомоги. 

Таким чином, вивчення невідповідності працівників виконуваній 

роботі має не тільки теоретичне, а й практичне значення для регулювання 

трудових відносин, питань динаміки трудових відносин. Нездатність 

працівника належним чином виконувати доручену йому роботу повинна 
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підтверджуватися відповідними фактами.  

Зауважимо також той факт, що невідповідність працівника може бути 

виявлено не тільки за кваліфікацією, але і за наявністю спеціального права, 

наприклад, допуску до державної таємниці. Без зазначеного права працівник 

не може виконувати трудову функцію. Існують також випадки, коли в особи 

наявні кримінальні чи адміністративні правопорушення. За цих обставин 

працівник не має права взагалі укладати трудову угоду, бо це призведе до 

неможливості виконання ним трудової функції. Невідповідність працівників 

виконуваній роботі має значення не тільки для трудових відносин, а й для 

відносин, пов’язаних з управлінням працею, спрямованих на підвищення 

ефективності виробництва, воно дозволяє виявити невідповідність 

працівника трудовій функції, удосконалити грамотність управлінських 

рішень, пов’язаних з підбором, розстановкою та оновленням кадрів, з 

визначенням необхідності підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації окремих працівників. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Дослідивши основні форм пливу трудової функції на розвиток 

трудових правовідносин, ми дійшли до наступних висновків. 

1. Першою формою впливу трудової функції на трудові 

правовідносини є випробування. Випробування встановлюється за взаємною 

згодою сторін, які мають переслідувати власну мету. За допомогою 

випробування роботодавець зможе оцінити працівника щодо відповідності 

займаній посаді, як він буде виконувати свою трудову функцію, а працівник 

повинен усвідомити важливість покладених на нього трудових функцій в 

подальшому для успішного виконання своїх обов’язків. 

2. Мета випробування постає як перед роботодавцем, так і перед 

працівником, роботодавець має на меті проаналізувати роботу працівника, 
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який виконує трудову функцію і результат виконання якої впливає на 

рішення роботодавця щодо подальшої долі трудових відносин за даним 

трудовим договором. Працівник також переслідує певну мету, згідно з якою 

він здійснює відповідну оцінку роботі, якою він займається.  

3. Вплив випробовування на трудову функцію працівника не 

відбувається, по суті працівник виконує покладені на нього обов’язки від 

моменту укладення трудового договору до моменту його розірвання. В 

даному випадку все залежить виключно від працівника і результату його 

роботи, який вплине на подальше перебування на відповідній посаді. 

4. Наступною формою впливу є переведення. Таке поняття як 

«переведення» являє собою комплексну багатогранну правову категорію. 

Його слід відмежувати від інших суміжних понять, так як у протилежному 

випадку це може призвести до негативних наслідків як для працівника, так і 

для роботодавця.  

5. Наступним кроком в реформуванні законодавства нашої держави 

є виділення даного поняття а також відображення його мети і завдань, які 

постають перед переведенням, у проекті Трудового кодексу України. Також 

як і багато інших понять дана категорія містить відповідні види. Ці види, на 

наш погляд, потрібно виокремити і визначити їх особливості, що на практиці 

призведе до відмежування від інших понять і більш чіткого уявлення про 

«переведення» як окрему категорію.  

6. Розірвання трудового договору у випадку виявлення 

невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі має не 

тільки теоретичне, а й практичне значення для регулювання трудових 

відносин, це питання пов’язане з динамікою трудових відносин. Звільнення 

за даною підставою можливе лише за наявності відповідних фактів, що 

дають право роботодавцю звільняти працівника. 

7. Причини, які слугують звільненню, можна поділити на 

об’єктивні і суб’єктивні. Об’єктивні причини виявляються в недостатності 
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кваліфікації працівника, а суб’єктивні – в стані здоров’я, відповідно до якого 

особа не може виконувати покладену на нього трудову функцію. 

Невідповідність працівників виконуваній роботі має значення не тільки для 

трудових відносин, але і впливає на відносини, пов’язані з управлінням 

працею, які спрямовані на підвищення ефективності виробництва. Вона 

також дозволяє виявити невідповідність працівника, який виконує трудову 

функцію, дає можливість визначити необхідність підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації певних категорій працівників. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертація містить теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у з’ясуванні сутності трудової функції як 

обов’язкової умови трудового договору, у визначенні її поняття мети, 

суттєвих ознак, місця серед інших умов трудового договору, а також у 

розробленні пропозицій, спрямованих на вдосконалення нормативно-

правового забезпечення і правозастосовної практики в досліджуваній сфері. 

1. Зміст трудового договору складають відповідні умови, які 

регулюють і встановлюють права та обов’язки як для працівника, так і для 

роботодавця. Ці умови мають важливе значення для даних суб’єктів 

трудових відносин, деякі з них виступають як обов’язковими, так і 

факультативними умовами для працівника і роботодавця. Умови трудового 

договору є невід’ємною складовою угоди, яка укладається між працівником і 

роботодавцем, при цьому відображаючи його зміст. Зазначені умови 

відіграють визначальну роль в подальших трудових відносинах, вони 

являють собою логічно побудований ланцюг, окремі ланки якого 

взаємопов’язані. 

2. Трудова функція – це сукупність відповідних вимог, яким 

повинен відповідати працівник при виконанні конкретної, обумовленої з 

роботодавцем, роботи. 

Трудова функція виражається через певний вид роботи, конкретизує 

її і дає можливість виявити у працівника відповідні умови, за яких  він зміг 

би виконувати ту чи іншу роботу. Трудова функція передбачає 

обов’язкову умову в трудовому договорі із врахуванням кваліфікаційних 

характеристик посади та може включати в себе структурні елементи, які 

тісно пов’язані між собою. 

3. Головні ознаки трудової функції: 

 трудова функція є обов’язковою умовою трудового договору; 
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 вона містить сукупність відповідних елементів (спеціальність, 

кваліфікація, спеціалізація, посада тощо), якими необхідно володіти 

працівникові для виконання тієї чи іншої роботи; 

 трудова функція – органічне поєднання її об’єктивних і 

суб’єктивних елементів; 

 вона має індивідуальний характер. 

4. Зміст трудової функції, тобто конкретне коло обов’язків 

працівника, встановлюється трудовим законодавством, кваліфікаційною 

характеристикою й посадовою інструкцією а також за згодою сторін 

трудового договору, виходячи, з одного боку, зі змісту, вимог 

забезпечення процесу організації, а з іншого – з професійних можливостей 

та індивідуальних особливостей працівника. Трудова функція являє собою 

сукупність двох основних компонентів: по-перше, встановлених державою 

вимог до певної професії, тобто певних характеристик конкретної роботи, 

яка виконуватиметься працівником; по-друге, наявність фізичних, 

освітніх, професійних, ділових, моральних, психологічних навичок та 

умінь працівника, які б дозволили йому займатися певною професією і 

виконувати конкретну роботу. 

Елементи трудової функції: а) професія; б) спеціальність; 

в) кваліфікація; г) спеціалізація; ґ) посада. 

5. Генезис трудової функції складається з таких періодів: 

а) дореволюційний період (1835–1917 роки), під час тривання якого праця 

стала головною формою організації суспільства. Вона супроводжувалася 

розвитком промисловості та накопиченням стартового капіталу, державний 

вплив спрямовувався на підтримку влади роботодавця, а регулювання найму 

праці здійснювалося в рамках цивільного законодавства; б) радянський 

період (1917–1991 роки). Він характеризується початком правотворчої 

діяльності держави в формуванні трудового законодавства. Важливим 

кроком у цьому аспекті було прийняття першого КЗпП 1918 року. У ньому 
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трудова функція проявлялася через поняття «рід роботи» або «коло 

обов’язків», а іноді «робота по відповідній професій, спеціальності і посаді». 

Характерним є те, що трудовий договір займає центральне місце в 

трудовому праві і йому присвячується окремий розділ в КЗпП 1971 року. В 

цей період здійснюється виокремлення трудової функції як окремої 

категорії; в) сучасний період (триває з 1991 року). За цей час трудова 

функція не знайшла свого відображення на законодавчому рівні, але досить 

стрімкого і динамічного розвитку набула на доктринальному. 

Характеризується розробкою наукової доктрини відносно закріплення 

трудової функції на законодавчому рівні шляхом запровадження її в новий 

Трудовий кодекс України. 

6. У Російській Федерації трудовим законодавством 

передбачається, що обов’язковою умовою для включення в трудовий договір 

є трудова функція працівника, яка полягає у виконанні роботи по відповідній 

посаді, а трудові відносини розглядаються з позиції укладення угоди між 

працівником і роботодавцем про особисте виконання працівником за плату 

трудової функції. В іншій країні пострадянського простору, Республіці 

Білорусь, Трудовий кодекс містить норму, яка чітко вказує, що в змісті 

трудового договору лежить трудова функція як його обов’язкова умова. 

У Великобританії на сьогоднішній день діє досить широке коло 

нормативних актів, які регулюють умови укладення, функціонування і 

припинення трудового договору. 

На відміну від законодавства Великобританії щодо сфери трудового 

договору, у Федеративній Республіці Німеччині цей інститут регулюється як 

трудовим законодавством, так і нормами цивільного права. Найбільш 

широке коло питань охоплено законодавством Франції, де встановлено, що 

трудовий договір підпорядковується правилам цивільного права при 

відсутності спеціальної регламентації в законодавстві про працю. Поряд з 

Францією існує ряд країн (Угорщина та Болгарія), де трудова функція 
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знайшла своє відображення на законодавчому рівні, а також зазначена як 

необхідна умова трудового договору. 

7. Випробування, в ході якого визначаються професійні та 

особистісні якості працівника і його відповідність займаній професії, 

проходить в межах трудової функції. Випробувальний строк є робочим 

часом, протягом якого працівник виконує трудову функцію, його 

максимальна тривалість визначається трудовим законодавством і залежить 

від терміну трудового договору, а також від характеру виконуваної 

працівником роботи. 

Стажування передбачає за своїм змістом закріплення у працівника 

професійних навичок через підготовку теоретичного спрямування з позиції 

виконання завдань і обов’язків на займаній посаді та в подальшому 

направлене на виконання професійних завдань на більш високому та 

якісному рівні в межах трудових обов’язків на підприємстві чи в організації. 

8. Основною формою впливу трудової функції є випробовування 

при прийнятті на роботу, яке являє собою відповідну процедуру, що 

включає взаємопов’язані дії працівника і роботодавця, які полягають в 

тому, щоб створити необхідні умови для виконання працівником трудової 

функції. Дана форма вливає на трудову функцію наступним чином. При 

випробуванні роботодавець робить акцент саме на трудовій функції 

працівника, визначаючи при цьому здатність особи виконувати належним 

чином роботу, яку він їй доручив. При цьому не слід забувати про те, що 

він зобов’язаний створити всі необхідні умови для працівника, які б 

дозволили останньому відмінно виконати ті завдання, які перед ним 

ставить роботодавець. Під час випробування роботодавець дає відповідну 

оцінку як діям працівника, так і результату його роботи, а також 

співвідношенню кваліфікаційних вимог, що вимагає дана посада, і 

наявності цих здібностей і умінь у самого працівника. 

Випробування зазвичай передує переведенню лише у тому випадку, 

коли про це домовилися сторони. Безпосередній вплив на трудову функцію 
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переведення проявляється в ряді об’єктивних і суб’єктивних причин. До 

об’єктивних віднесено недостатній рівень кваліфікації для зайняття посади 

або виконуваної роботи. Оцінивши працівника, роботодавець може прийти 

до висновку, що працівник не в змозі виконувати дану роботу, так як не має 

для цього відповідних вмінь і навичок. В такому випадку необхідно 

запропонувати йому перехід на іншу роботу, де тих вмінь і навичок, якими 

володіє особа, буде достатньо для повноцінного виконання своєї трудової 

функції. До суб’єктивних причин слід віднести стан здоров’я працівника. В 

силу різних причин у працівника може знизитися результативність його 

праці у зв’язку зі станом здоров’я. В даному випадку кваліфікаційним рівнем 

особа володіє, але вона не може його проявити через відсутність фізичної 

можливості. Так фізичний стан може стати перешкодою до виконання 

працівником трудової функції. 

Роботодавець в силу суб’єктивних та об’єктивних причин повинен 

запропонувати працівникові перехід на іншу роботу. В разі відмови 

працівника від переведення роботодавець може звільнити працівника у 

зв’язку з невідповідністю займаній посаді. 



167 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

 

1. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 

№ 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375. 

2.  Занфірова Т.А. Правове регулювання трудових відносин за 

участю роботодавця – фізичної особи: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / 

Т.А. Занфірова. – Х., 2004. – 224 с. 

3.  Ломакина Л.А. Вопросы прекращения и заключения трудового 

договора и судебная практика: автореф. дисс. на соиск. учен. спепели канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудовое право; право социального 

обеспечения» / Л. А. Ломакина. – М., 2006. – 21 с.  

4.  Прилипко С.М. Трудове право України: підручник / 

С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко.  – 2-ге вид., переробл. і доп. – Х.: ФІНН, 

2009. – 728 с. 

5.  Гусов К.Н. Договоры о труде в трудовом праве при 

формировании рыночной экономики: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / 

К.Н. Гусов. – М., 1993. – 277 с. 

6.  Трудовое право России: учебник / [под ред. С.П. Маврина, 

Е.Б. Хохлова]. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2013. –                

608 с. 

7.  Александров Н.Г. Трудовое правоотношение: монография / 

Н.Г. Александров. – М.: Проспект, 2009. – 344 с. 

8.  Іншин М.І. Трудове право України: підручник / М.І. Іншин, 

В.І. Щербина. – Х.: Диса плюс, 2014. – 500 с. 

9.  Болотіна Н.Б. Трудове право України: підручник / Н.Б. Болотіна. 

– 5-те вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2008. – 860 с. 

10.  Иоффе О.С. Общее учение об обязательствах / О. С. Иоффе; отв. 

ред. А.К. Юрченко. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1958. – 512 с. 



168 

11.  Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Бригинский, 

В.В. Витрянский. – Книга первая: Общие положения. – 2-е изд.. – М.: Статут, 

2005. – 842 с. 

12.  Май С.К. Очерки общей части буржуазного обязательственного 

права / С.К. Май.  –  М.: Кнештогиздат, 1953. – 91 с.  

13.  Проект Трудового кодексу України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=30947&pf35401=2

18814 

14.  Крапивин О.М. Трудовой договор / О.М. Крапивин, В.И. Власов. 

– М.: Новая прав. культура, 2005. – 261 с. 

15.  Попов В.И. Правовое регулирование социалистических 

трудовых отношений / В.И. Попов. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1983. – 

175 с.  

16.  Плескун О.В. Видання наказу про прийом на роботу як 

важливий етап укладення трудового договору / О.В. Плескун // Форум права. 

– 2012. – № 4 – С. 733-737. 

17. Пашков А.С. Правовое регулирование подготовки и 

распределения кадров  / А.С. Пашков. – Л., 1966. – 187 с.  

18.  Морейн И.Б. Перевод на другую работу / И.Б. Морейн. – М.: 

Юрид. лит., 1965. – 208 с. 

19. Трудовой кодекс Российской Федерации: Закон РФ от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ // Собр. зак-ва РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

20.  Плескун О.В. Зміст та функції трудового договору / 

О.В. Плескун // Європейські перспективи. – 2012. – № 4 (2). – С. 158-163.  

21.  Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII // 

Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668. 

22.  Лавріненко О.В. Трудова функція працівника як обов’язкова 

умова трудового договору: теоретико-прикладні аспекти та шляхи 



169 

вдосконалення загального й спеціального законодавства України про працю 

/ О.В. Лавріненко // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 301-328.  

23.  Советское трудовое право: учебник / [Н.Г. Александров, 

В.М. Догадов, А.Е. Пашерстник и др.]; под ред. Н.Г. Александрова. – М.: 

Госюриздат, 1949. – 432 с. 

24.  Абжанов К.А. Трудовой договор по советскому праву / 

К.А. Абжанов  – М.: Юрид. лит., 1964. – С. 47-48. 

25.  Фатуев А.А. Трудовое право в жизни человека / А.А. Фатуев. – 

М.: Юрид. лит., 1991. – 255 с. 

26.  Юшко А.М. Переведення на іншу роботу: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.05 / А.М. Юшко; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 

1999. – 228 с. 

27.  Бойко М.Д. Трудове право / М.Д. Бойко. – К.: Олан, 2002. –                 

345 с. 

28.  Трудовое право в вопросах и ответах / [под ред. 

В.В. Жернакова]. – Х.: Одиссей, 2004. – 446 с. 

29.  Ставцева А.И. Трудовой договор / А.И. Ставцева, 

О.С. Хохрякова. – М.: Юрид. лит., 1983. – 174 с. 

30.  Трудовое право и научно-технический прогресс / [под ред. 

С.А. Иванова]. – М., 1974. – 136 с. 

31.  Российское трудовое право / [отв. ред. А.Д. Зайкин]. – М.: 

НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 560 с. 

32.  Трудовой кодекс Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь. – Мн.: Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь, 2007. – 252 с. 

33.  Куренной А.М. Трудовой договор: понятие, содержание и 

порядок заключения / А.М. Куренной // Законодательство. – 1997. – № 1. –              

С. 46-50. 

34. Александров Н.Г. Трудовое правоотношение / Н.Г. Александров. 

– М.: Юриздат, 1948. – 337 с. 



170 

35.  Пашков А.С. Обязанность трудиться по советскому праву / 

А.С. Пашков, Б.Ф. Хрусталев. – М.: Юрид. лит., 1970. – 191 с.  

36.  Негру Ф.П. Влияние технологического прогресса на содержание 

трудовой функции / Ф.П. Негру // Советское государство и право. – 1972. – 

№ 8. – С. 116-119. 

37. Тимонов Н.А. Трудовой распорядок на предприятии / 

Н.А. Тимонов. – М.: Юрид. лит., 1974. – 120 с. 

38.  Толкунова В.Н. Трудовое право России / В.Н. Толкунова, 

К.Н. Гусов. – М.: Юрист, 1995. – 496 с. 

39.  Смирнов О.В. Основные принципы советского трудового права / 

О.В. Смирнов. – М.: Юрид. лит., 1977. – 216 с. 

40.  Глозман В.А. Трудовой договор в условиях научно-

технического прогресса / В.А. Глозман. – Минск: Издательство БГУ, 1978. –

183 с. 

41.  Процевский А.И. Советское трудовое право / А.И. Процевский. 

– К.: Вища школа,1981. – 360 с. 

42. Гладков Н.Г. Трудовая функция рабочих и служащих (правовые 

вопросы) / Н.Г. Гладков. – Ташкент: ФАН, 1986. – 92 с. 

43.  Трудове право: підручник / [М.І. Іншин, В.І. Щербина, 

Д.І. Сіроха та ін.]; за ред. проф. М.І. Іншина та доц.. В.І. Щербини. – Х.: 

НікаНова, 2012. – 250 с.  

44.  Жернаков В.В. К вопросу о понятии и содержании трудовой 

функции / В.В. Жернаков, В.В. Еременко // Вопросы укрепления 

социалистической законности и правопорядка, усиления охраны прав и 

законных интересов граждан в условиях перестройки социалистического 

общества: сб. науч. трудов. – К., 1989. – С. 61-67. 

45.  Ожегов С.И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. − М.: 

ОГИЗ, 1949. − 968 с. 



171 

46.  Архипова О.А. Трудовая функция работника: правовые 

вопросы: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О.А. Архипова. – Томск, 1999. – 

190 с. 

47.  Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових 

правовідносин / П.Д. Пилипенко. – К.: Знання, КОО, 2003. – 146 с. 

48.  Зуб И.В. Научно-практический комментарий к законодательству 

Украины о труде: в 2-х т. / И.В. Зуб, В.Г. Ротань, Б.С. Стычинский. – 

Симферополь: Таврида, 1998. – Т. 1. – 1152 с. 

49.  Томашевский К.Л. Научно-практический комментарий к 

законодательству о трудовых контрактах (с приложением примерных форм 

контрактов и нормативных правовых актов) / К.Л. Томашевский, 

А.А. Войтик. – Мн.: Дикта, 2003. – 568 с. 

50.  Российская юридическая энциклопедия / [гл. ред. А.Я. Сухарев]. 

– М.: ИНФРА-М, 1999. – 1110 с. 

51.  Костюченко О.Є. Питання трудової функції працівника в 

проекті Трудового кодексу / О.Є. Костюченко // Форум права. – 2009. – № 3. 

– С. 355-359. 

52.  Плєсньов К.М. Невідповідність працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі як підстава розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / К.М. Плєсньов;  Нац. акад. 

прав. наук України, НДІ прав. забезп. інноваційного розв. – Х., 2014 – 212 с. 

53.  Класифікатор професій ДК 003:2010 // Наказ 

Держспоживтсандарту України від 28.07.2010 № 327 [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.kadrovik01.com.ua/dk_01_11_2010.html. 

54.  ISCO-88: International Standard Classification of Occupations / ILO, 

Geneva [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/. 

55.  Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя и 

мастера производственного обучения профтехучилища / Н.В. Кузьмина. – 

М.: Высш. шк., 1989. – 113 с. 



172 

56.  Курс порівняльного трудового права: підручник / [Іншин М.І, 

Мацюк А.Р, Соцький А.М., Щербина В.І.] / за ред. акад. А.Р. Мацюка. – X.: 

НікаНова, 2011. – 980 с. 

57. Олуйко В.М. Сучасні вимоги до професорсько-викладацького 

складу вищих навчальних закладів та шляхи підвищення його професійного 

рівня / В.М. Олуйко // Вісник Хмельницького інституту регіонального 

управління та права. – 2002. – № 4. – С. 5-11. 

58. Еволюція етносу юриста в Україні (історичний та соціально-

психологічний нарис) / [В.О. Лозовой, В.О. Рум’янцев, Л.В. Анучина та ін.]; 

за ред. В.О. Лозового та В.О. Рум’янцева. – Х.: Право, 2011. – 264 с. 

59.  Слюсар А.М. Трудова функція керівника підприємства / 

А.М. Слюсар // Проблеми законності. – 2010. – № 107. – С. 78-84. 

60.  Саражинська І.А. До проблеми формування моделі фахівця 

правоохоронної сфери / І.А. Саражинська // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pippo/2009_1/Sarajynskaya.htm 

61.  Інструкція про встановлення груп інвалідності: Наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 07 квітня 2004 року № 183 // 

Офіційний вісник України. – 2004. – № 17. – Ст. 1235. 

62.  The Concise Oxford Dictionary of Current English. 6-th ed. Oxford, 

1976. – 885 р. 

63.  Енциклопедія освіти / [гол. ред. В.Г. Кремень]. – К.: Юрінком 

Інтер, 2008. – 1040 с. 

64.  Grenwood E. Attributes of a Profession, Social work. 1957. – P. 44-

45.[ 

65.  Сыроватская Л.А. Трудовое право / Л.А. Сыроватская. – М.: 

Высшая школа,1997. – 374 с. 

66.  Ершов В.В. Трудовой договор / В.В. Ершов, Е.А. Ершова. – М.: 

Дело, 1999. – 430 с. 



173 

67.  Радіонова-Водяницька В.О. Щодо змісту правового принципу 

доступності професійного розвитку працівників / В.О. Радіонова-

Водяницька // Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального 

забезпечення: проблеми і перспективи розвитку: тези доп. та наук. повідомл. 

учасників VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 3-4 жовт. 2014 р.). – Х., 

2014. – С. 238-240. 

68.  Голованова Е.А. Переводы рабочих и служащих на другую 

работу / Е.А. Голованова. – М.: Юрид. лит., 1986. – 96 с. 

69. Смирнов О.В. Природа и сущность права на труд в СССР / 

О.В. Смирнов. – М.: Юрид. лит., 1964. – 210 с. 

70. Жарков В.М. Увольнение из-за несоответствия занимаемой 

должности / В.М. Жарков // Советское государство и право. – 1979. – № 2. – 

С. 118-119. 

71. Циндяйкина Е.П. Перевод в трудовом праве / Е.П. Циндяйкина. –

М., 2003. – С. 12-24. 

72.  Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / [под 

общ. ред. Г.А. Василевича]. – Мн.: Малфея, 2000. – 1158 с. 

73. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: –

Вип. 78: Охорона здоров’я / М-во охорони здоров’я України; М-во праці та 

соціал. політики України. – К.: Золоті сторінки, 2002. – 372 с. 

74. Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій 

(посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних 

закладів: Наказ МОН № 665 від 01.06.13 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://osvita.ua/legislation/other/37302/ 

75.  Державне управління та державна служба: словник-довідник / 

[укл. О. Ю. Оболенський]. – К.: КНЕУ, 2005. – 480 с. 

76.  Турчинов А.И. Профессионализация и кадровая политика: 

проблемы развития теория и практики / А.И. Турчинов. – М.: Флинта, 1998. 

– 271 с. 



174 

77.  Коковин А.С. Служащий советского государственного аппарата 

/ А.С. Коковин. – М.: Юрид. лит., 1970. – 184 с. 

78.  Про Стратегію реформування системи державної служби в 

Україні: Указ Президента України від 14.04.2000 № 599/2000 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/599/2000 

79.  Пархоменко-Куцевіл О.І. Державні посади як базова складова 

інституту державної служби України: понятійно-категоріальний аппарат / 

О.І. Пархоменко-Куцевіл // Актуальні проблеми державного управління. – 

2010. – № 1. – С. 260-269.  

80.  Про затвердження випуску 1 «Професії працівників, що є 

загальними для всіх видів економічної діяльності» розділу 3 «Професії 

керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, що є 

загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників: Наказ М-ва праці та 

соц. політики України від 29.12.2004 № 336 // Україн. інвест. газ. – 2007. –  

№ 45. 

81.  Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011. 

82.  Бостан Л. М., Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних 

країн: навч. посіб. / Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – 2-ге вид., перероб. й доп. –  

К.: Центр учбової літератури, 2008 – 730 с. 

83.  Вишновецька С.В. Історичний аспект форсування і розвитку 

галузі трудового права / С.В. Вишновецька // Юридичний вісник. – 2009. –     

№ 1. – С. 57-61. 

84.  Трофанчук Г.І. Історія держави та права України: навч. посіб. / 

Г.І Трофанчук. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 384 с. 

85.  Музиченко П.П Історія держави і права України: навч. посіб. / 

П.П. Музиченко. – 6-те вид., перероб. і доп. –  К.: Знання, 2007. – 471 с. 



175 

86.  Величко Л.Ю. Становлення правового регулювання розірвання 

договору найму з ініціативи роботодавця / Ю.Л. Величко // Публічне право. 

– 2009. – № 1. – С. 207-212. 

87.  Хрестоматія з історії держави і права України: навлч. посіб. / 

[А.С. Чайковський, О.Л. Копиленко, В.М. Кривоніс, та ін.]. – К.: Юрінком 

Інтер, 2003. – 656 с. 

88.  Томашевский К.Л. Очерки трудового права (история, 

философия, проблемы систем и источников) / К.Л. Томашевский; науч. ред. 

О.С. Курылева. – Минск: Изд. центр БГУ, 2009. – 335 с. 

89.  Іванов В.М. Історія держави і права України: навч.посіб. / 

В.М. Іванов. – Ч. 1. – К.: МАУП, 2002. – 264 с. 

90.  Укладення трудового договору: теоретнко-прикладне 

дослідження: монографія / [С.М Прилипко, О.М. Ярошенко, С.В. Мороз, 

К.А. Малиновська]; за наук. ред. проф. Ярошенка О.М. – Х.: Юрайт, 2013. – 

288 с. 

91.  Венедіктов С.В. Правове регулювання трудових відносин: 

вітчизняний і зарубіжний досвід / С.В. Венедіктов. – К.: Алерта. – 2012. – 

368 с. 

92.  Эльяшевич В.Б. Новое движение в области договора о труде / 

В.Б. Эльяшевич // Право. – 1907. – № 3. – С. 172-179. 

93.  Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование / 

Л.С. Таль. – Ч. 1: Общие учения. – Ярославль, 1913. – 632 с. 

94.  Хохлов Є.Б. Нариси історії правового регулювання праці в Росії 

/ Є.Б. Хохлов. – Ч. 1: Правове регулювання праці в Російській імперії. – 

1999. – 195 с. 

95.  Любар М.Г. Кадрове забезпечення органів загальної та 

політичної поліції Російської імперії у кінці XVIII – на початку XX ст.: 

істор.-прав. дослідження (на матер. укр. губерній): дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.01 / М.Г. Любар;  Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2004. – 214 с. 



176 

96.  Кодекс законов о труде  [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http:// http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_416.htm 

97.  Догадов В.М. Очерки трудового права: учеб. пособ. / 

В.М. Догадов. – Л.: Прибой, 1927. – 163 с. 

98.  Свод законов Российской империи. – Т. Х1. – СПб, 1913. 

99.  Кодекс законів про працю УСРР: Пост. ВУЦВК від 02.12.1922  // 

Зб. законів УСРР. – 1922. – № 52. 

100.  Ленин В.И. Полное собрание сочинений: в 55 т. / В.И. Ленин. – 

М.: Изд-во полит. л- ры, 1970. – Т. 44. – 726 с. 

101.  Войтинский И.С. Трудовой договор по Кодексу законов о труде 

/ И.С. Войтинский // Вопросы труда. – 1923. – № 9. – С. 27-44. 

102.  Войтинский И.С. Сфера действия Кодекса законов о труде / 

И.С. Войтинский // Вопросы труда. – 1923. – № 12. – С. 11-23. 

103.  Середа О.Г. Правове регулювання переведення: історичний 

погляд / О.Г. Середа // Сучасні проблеми юридичної науки і 

правозастосовчої діяльності: тези наук. доп. та повід. учасн. наук. конф. мол. 

учених, 20-21 груд. 2001 р. – X.: Нац. юрид. акад. України, 2002. – С. 87-90. 

104.  Бугров Л.Ю. Проблемы свободы труда в трудовом праве России 

/ Л. Ю. Бугров. – Пермь: Изд-во Пермского гос. ун-та, 1992. – 229 с. 

105. О борьбе с мелкими преступлениями в предприятиях и 

учреждениях: Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 26.08.1929 // Известия 

НКТ СССР. – 1929. – № 43-44. 

106.  Сергеев А.В. Понятие и значение института перевода на другую 

работу / А.В. Сергеев // Юрист. – 2001. – № 1. – С. 53-65. 

107.  Астрахан Е.И. Перевод на другую работу / Е.И. Астрахан. – М.: 

Юрид. лит., 1977. – 64 с. 

108.  Левіант Ф.М. Виды трудового договора / Ф.М. Левіант. – М.: 

Юрид. лит., 1966. – 188 с. 

109.  Глозман В.А. Совмещения профессий и должностей / 

В.А. Глозман. – М.: Юрид. лит., 1969. – 102 с. 



177 

110.  Барабаш А.Т. К вопросу о трудовой функции / А.Т. Барабаш, 

И.Д. Копайгора // Проблемы социалистической законности. – 1982. – Вып. 9. 

– С. 64-69. 

111.  Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю 

Української РСР при переході республіки до ринкової економіки: Закон 

УРСР від 20.03.1991 № 871-XII [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/871-12. 

112.  Грузінова Л.П. Трудове право України: – у 2-х ч. / 

Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін. – К.: МАУП, 2003. – Ч. 2. – 124 с. 

113.  Трудове право України / [П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, 

З.Я. Козак та ін.]; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2003. – 536 с. 

114.  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

– Вип. 1: Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної 

діяльності. –  Розд. 1: Професії керівників, професіоналів, фахівців та 

технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної 

діяльності. – Краматорськ: Центр продуктивності, 1998. – 376 с. 

115.  Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 

// Международные акты о правах человека. – М. 2000. – С. 25-28. 

116.  Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р., 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 

1966 р. і Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966 р. // Права людини. Міжнародно-правові договори України, декларації, 

документи. – К., 1992. – 239 с. 

117.  Конвенція Міжнародної організації праці № 150 про 

адміністрацію праці: роль, функції та організація: Міжнародний документ 

від 26.06.1978 № 150  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL:http:// 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_024 

118.  Конвенція Міжнародної організації праці № 22 про трудові 

договори моряків: Міжнародний документ від 24.06.1926 № 22  



178 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL:http:// 

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_193 

119.  Конвенція МОП № 158 про припинення трудових відносин з 

ініціативи роботодавця 1982 року: Міжнародний документ від 22.06.1982               

№ 158 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_005 

120.  Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / 

[отв. ред. Ю.П. Орловский]. – 5-е изд., испр., доп. и перераб. – М.: 

КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2011. – 1456 с. 

121.  Трудовой кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь 

от 26 июля 1999 года № 296-З; в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2009 // 

Консультант Плюс: Беларусь [Електронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.  

122.  Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь: с 

постатейным приложением образцов документов / [под общ. ред. 

В.Г. Голованова, В.И. Семенкова]. – Минск: Дикта, 2009. – 1328 с. 

123.  О некоторых вопросах применении судами законодательства о 

труде: Пост. Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 29.03.2001 № 2 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.kaznachey.com/doc/ 

54KicIUsK9M 

124.  Deakin S Labour Law / S. Deakin, M. Gillian. – Oxford: Hart 

Publishing,2005. – 461 р.  

125. Ewing K., Mc. Colgan A., Collins H. Labour Law: сases, тexts and 

мaterials / K.Ewing, A.Mc. Colgan, H. Collins. – Oxford: Hart Publishing, 2005. – 

432 р. 

126. Zollner W. Arbeitsrecht fur Auslander in Deutschland / W. Zollner. – 

Munchen: Verlag C. H. Beck, 2007. – 371 р. 

127.  Цесарський Ф.А. Особливості правового регулювання змісту, 

умов та форми трудового договору в країнах Європейського Союзу / 



179 

Ф.А. Цесарський // Вісник нац. акад. правових наук. – 2011. – № 1. –              

С. 144-151. 

128.  Employment Rights Act 1996 Chapter 18 Paperback – 1 Jan 1996 by 

London: HMSO . 

129.  Насалевич Т.С. Понятие и виды работников по законодательству 

о труде Великобритании / Т.С. Насалевич // Право. – 2009. – № 4. –                    

С. 215-217.  

130. Чиобэникэ И. Особености трудовых договоров в зарубежных 

странах / И. Чиобэникэ, А. Сосна, П. Табэрэ // Закон и Жизнь. – 2010 – № 2. – 

С. 39-44. 

131.  Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: 

учебник для вузов / И.Я. Киселев. – М.: Дело, 1999. – 728 с. 

132.  Якимова И.С. Правовая природа и сущность современного 

трудового договора: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / И.С. Якимова. – 

Москва, 2010. – 174 с. 

133.  West’s encyclopedia of American law: 2nd edition / Project editors 

Jeffrey Lehman. San Francisco: Tomson Gale, 2005. – Vol. 4. – 526 р. 

134.  Прецедентное решение по делу Lytle v. Malady (Lytle v. Malady. 

// North Western Reporter. Second Series. – 1998. – Vol. 579. – P. 906-910. 

135.  Twomey D.P. Labor & Employment Law: Text and Cases. 14th ed. 

Mason, 2009. 

136.  Радевич Е.Р. Разграничение трудового договора и смежных 

договоров о труде в Великобритании и США / Е.Р. Радевич // Вестн. Том. 

гос. ун-та. – Серия: Право. – 2012. – № 4. – С. 104-109. 

137.  Современное трудове право (опыт трудоправового 

компаративизма) / [под. ред. В.М. Лебедева]. – Кн. первая. – М.: Статут, 

2007. – 301 с. 

138.  Баглай М.В. Правовые методы усиления эксплуатации 

трудящихся в странах капитала. Основные тенденции современного 



180 

буржуазного трудового права: моногр. / М.В. Баглай. – М.: Наука, 1964. – 

316 с. 

139.  Pelissier J., Supiot А., Jeammaud А. Droit du travail. Dalioz, 2002. – 

С. 180-181. 

140.  Деламотт И. Трудовой договор и технологическая эволюция во 

Франции. – В кн.: СССР – Франция: социологический и международно-

правовой аспекты сравнительного правоведения / И. Деламотт. – М., 1987. – 

С. 140-150. 

141.  Трудовий кодекс Угорщини [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: URL:http:// http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001 

142.  Трудовой кодекс Республики Болгарии (в ред. от 25.11.1992) 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.onlinebg.ru/mediawiki/ 

index.php 

143.  Бойко М.Д. Порівняльне трудове право: навчальний посібник / 

М.Д. Бойко. – Київ: Олан, 2006. – 381 с. 

144.  Standard arbeidsavtale ./Distributør: Gyldendal akademiske 

Bestillingsnummer: 563-RUS//Sist trykket: 15.07.2006Type: Skjema 

145.  Трудовий кодекс КНР  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

URL:http://www.asia-business.ru/law/law3/trud/#3 

146.  Шугаев А.А. Трудовые кодексы Чешской Республики и 

Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ / А.А. Шугаев, 

Д.Д. Кистерв. – М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2010. – 344 с. 

147.  Закон о труде Латвийской Республики от 20.06.2001 [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nasha.lv/rus/blog/blog- 

sections/latvia/60277/citata-461597/ 

148.  Трудовой кодекс Литовской Республики: Закон Литов. Респ. от 

04.06.2002 №IX-926  [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.vbfondas.lt/upload/LR_darbo_kodeksas.htm 

149.  Клемпарський М.М. Правове регулювання пенсійного 

забезпечення працівників органів внутрішніх справ: дис. … канд. юрид. 



181 

наук: 12.00.05 / М.М. Клемпарський; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2004. –  

224 с. 

150.  Юридична енциклопедія: в 6 т. / [за ред. Шемшученка Ю.С.]. – 

К.: Укр. енцикл., 1998. – Т. 1. – 672 с. 

151.  Процевський О.І. Правові наслідки домовленості сторін про 

випробування при прийнятті на роботу / О.І. Процевський // Збірник 

наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Серія: Право. – 2008. – № 10. – 

С. 37-46. 

152.  Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. 

і голов. ред. В.Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: Перун, 2002. – 1426 с. 

153.  Кохан В.П. Правове регулювання атестації працівників за 

законодавством України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / В.П. Кохан; 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2011. – 218 с. 

154.  Мельничук Н.О. Правове регулювання випробування при 

прийнятті на роботу за законодавством України: дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.05 / Н.О. Мельничук; Київ. ун-т права НАН України. – К., 2006. –              

212 с. 

155.  Биков А.В. Правове регулювання випробування при прийнятті 

на роботу в сучасних умовах: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» 

/ А.В. Биков . – К., 2013 . – 20 с. 

156.  Жернаков В.В. Испытание рабочих и служащих по советскому 

трудовому праву: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук: 

12.00.05. / В.В. Жернаков. – Х., 1987. – 15 с. 

157.  Бущенко П.А. Испытание при приеме на работу в условиях 

научно-технической революции / П.А. Бущенко // Пробл. соц. законности: 

респ. межвед. науч. сб. – Вып. 5. – Х.: Изд-во при Харьков. ун-те, 1980. –               

С. 30-37. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


182 

158.  Биков А.В. Правове регулювання випробування при прийнятті 

на роботу в сучасних умовах: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / А.В. Биков;  

Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 218 с. 

159.  Мельничук Н.О. Правове регулювання випробування при 

прийнятті на роботу за законодавством України: автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право 

соціального забезпечення» / Н.О. Мельничук. – Х., 2006. – 21 с. 

160.  Мовчан А.О. Правове регулювання відносин із добору кадрів у 

сучасних умовах: моногр. / А.О. Мовчан. – Сімферополь: ТОВ «Фірма 

«Салта» ЛТД», 2010. – 192 с. 

161.  Ждан М.Д. Щодо проблем правового регулювання 

випробування при прийнятті на роботу / М.Д. Ждан // Збірник наукових 

праць Харківського національного педагогічного університету імені                

Г.С. Сковороди. – Серія: Право. – 2014. – Вип. 22. – С. 73-83. 

162.  Смирнов О.В. О правовом положении рабочих и служащих / 

О.В. Смирнов // Советское государство и право. – 1997. – № 3. – С. 43-47. 

163.  Гоц О.В. Правове регулювання виникнення трудових 

правовідносин з науково-педагогічними працівниками: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.05 / О.В. Гоц. – Х., 2004. – 180 с. 

164.  Андрушко А.В. Виникнення трудових правовідносин з 

державними службовцями: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. 

наук: 12.00.05. / А.В. Андрушко. – К., 2003р. – 18 с. 

165.  Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 року № 1060-XII // 

Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 34. – Ст. 451. 

166.  Гейхман В.Л. Высшая школа: правовые вопросы: справочник / 

В.Л. Гейхман, Т.П. Митиль. – К.: Лыбидь, 1990. – 368 с. 

167.  Юридична енциклопедія: в 6-ти т. / [за ред. Ю.С. Шемшученка]. 

– Т. 5. – К.: Укр. енцикл., 2003. – 733 с. 



183 

168.  Про професійний розвиток працівників: Закон України від 

12.01.2012 № 4312-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 39. – 

Cт. 462. 

169.  Кохан В.П. Правове регулювання атестації працівників: 

сучасний стан і перспективи розвитку: моногр. / В.П. Кохан. – Х.: ФІНН, 

2011. – 200 с. 

170.  Архів Дарницького районного суду м. Києва, 2000 – 2001 рр. 

171.  Рішення Куйбишевського районного суду м. Донецька від 

28.11.2006 у справі № 22-9776  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sudreestr.org.ua/reestr/rishennya-376093/ 

172.  Шаргородский М.Д. Система наказаний и их эффективность / 

М.Д. Шаргородский // Советское государство и право. – 1968. – № 11. –                

С. 51-56.  

173.  Балюк М.І. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне 

партнерство / М.І. Балюк, Г.С. Гончарова  // Право України. – 1996. – № 11. – 

С. 33-37. 

174.  Парпан Т.В. Зміна умов трудового договору у проекті Трудового 

кодексу України / Т.В. Парпан // Вісник Льв. ун-ту. – Серія: Юридична. – 

2004. – Вип. 40. – С. 289-299. 

175.  Пилипенко П.Д. Про істотні умови трудового договору та 

проблеми, пов’язані з переведенням і переміщенням працівників / 

П.Д. Пилипенко // Вісник Львів. ун-ту. – Серія: Юридична. – 2002. – Вип. 37. 

– С. 337-342. 

176.  Бугров Л.Ю. Перестройка и развитие советского 

законодательства о переводах на другую работу / Л.Ю. Бугров // Сов. 

государство и право. – 1988. – № 12. – С. 38-46. 

177.  Бугров Л.Ю. Советское законодательство о переводах на другую 

работу: некоторые вопросы развития / Л.Ю. Бугров. – Красноярс : Изд. 

Красноярского ун-та, 1987. – 156 с. 



184 

178.  Пашерстник А.Е. Право на труд / А.Е. Пашерстник. – М., 1951. – 

230 с.  

179.  Гончарова Г.С. Переводы и перемещения в судебной практике / 

Г.С. Гончарова. – Х.: Вищ. шк., 1982. – 168 с. 

180.  Бугров Ю.Л. Изменение существенных условий труда рабочих и 

служащих / Ю.Л. Бугров // Вестник МГУ. –  Серия: Право. – 1978. – № 1. – 

С. 58-63. 

181.  Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92 

182.  Сонин О.Е. Компенсации при переводе на работу в другую 

местность / О.Е. Сонин // Підпр-во, госп-во і право. – 2002. – № 7. – С. 91-93. 

183.  Пересунько В.С. Гарантії трудових прав працівника при 

переведенні, переміщенні, зміні істотних умов праці / В.С. Пересунько // 

Підпр-во, госп-во і право. – 2000. – № 9. – С. 51-55. 

184.  Гончарова Г.С. Прием, переводы и увольнение с работы /               

Г.С.  Гончарова. – К.: Вища школа, 1977. – 47 с. 

185.  Карпенко Д.О. Правове регулювання переміщення працівників / 

Д.О. Карпенко. – К.: Знання, 1989. – 49 с. 

186.  Парпан Т.В. Про місце роботи та робоче місце працівника як 

умови трудового договору / Т.В. Парпан // Підприємництво, господарство і 

право. – 2002. – № 6. – С. 51-53. 

187.  Жигалкин П.И. Трудовое право в обеспечение стабильности 

кадров / П.И. Жигалкин. – Х.: Вища школа, 1977. – 729 с. 

188.  Лукашевич Н.П. Психология труда: учеб. пособие / 

Н.П. Лукашевич, И.В. Сингаевская, Е.И. Бондарчук. – 2-е изд. доп. и 

перераб. – К.: МАУП, 2004. – 112 с. 

189.  Парпан Т.В. Проблеми правового регулювання переміщення 

працівників / Т.В. Парпан //. Проблеми державотворення і захисту прав 



185 

людини в Україні: матеріали Х регіональної наук.-практ. конф, 5-6 лют. 2004 

року. – Львів: Юрид. фак. ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – С. 328-329. 

190.  Тимчасове положення про вахтовий метод організації робіт на 

підприємствах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: Наказ 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 20 трав. 1999 року  

№ 147 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0667-99 

191.  Жернаков В.В. Поняття примусової праці за законодавством 

України / В.В. Жернаков // Право України. – 1997. – № 10. – С. 35-43. 

192.  Трудовое право России: учебник / [под ред. А.С. Пашкова]. – 

СПб.: Изд-во СПб ун-та, 1994. – 289 с. 

193.  Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення: 

навч.-метод. розробка / В.Г. Короткін. – К.: МАУП, 1999. – 88 с. 

194. Архиповский В.И. Что такое квалификация работника? / 

В.И. Архиповский // Вестник Верховного Суда СССР. – 1991. – № 4. –                 

С. 30-38. 

195.  Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/ 

196.  Иванкина Т.В. Кадровая политика и право / Т.В. Иванкина, 

Е.В. Магницкая, А.С. Пашков. – М.: Юрид. лит., 1989. – 288 с. 

197.  Глозман В.А. Должностная переаттестация кадров на 

предприятии / В.А. Глозман // Советское государство и право. – 1974. – № 7. 

– С. 41-48. 

198.  Положення про атестацію наукових працівників: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 року № 1475 // Офіційний 

вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 1719. 



186 

199.  Положення про порядок проведення атестації лікарів: Наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 1997 року № 359 // 

Офіційний вісник України. – 1998. – № 3. – Ст. 127. 

200.  Мацюк А.Р. Трудовое право в вопросах и ответах: справочник / 

А.Р. Мацюк, З.К. Симорот. – К.: Политиздат Украины, 1988. – 287 с. 

201.  Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1989. – 624 с. 

202. Глазырин В.В. Комментарий к Кодексу законов о труде 

Российской Федерации / В.В. Глазырин;  рук. авт. колл., отв. ред. проф. 

В.И. Шкатулла. – М.: Инфра-М, 2001. – 336 с. 

203.  Довгань А.К. Невідповідність працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі: спроба визначення поняття / А.К. Довгань // Пробл. 

законності: наук. зб. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 103. – С. 

82-88. 

204.  Глазько С.М. Правове регулювання припинення трудового 

договору: теоретичний аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / 

С.М. Глазько. – Х., 2005. – 177 с. 

205.  Бойко М.Д. Припинення трудового договору з ініціативи 

роботодавця у запитаннях і відповідях / М.Д. Бойко // Довідник кадровика. – 

2010. – № 5 (95). – С. 7-13. 

206.  Дедюева М.В. Несоответствие работников выполняемой работе: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / М.В. Дедюева. – М., 2007. – 224 с. 

207.  Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Трудовой 

договор:постатейный комментарий к разделу III ТК РФ / Л.В. Тихомирова, 

М.Ю. Тихомиров; под ред. М.Ю. Тихомирова.  – М. 2002. – 986 с. 

208.  Кравченко І.М. Невідповідність працівника займаній посаді чи 

виконуваній роботі як необхідна підстава для розірвання трудового договору 

з ініціативи роботодавця / І.М. Кравченко // Форум права. – 2013. – № 4. –            

С. 178-183. 

209.  Плєсньов К.М. Невідповідність працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі як підстава розірвання трудового договору з ініціативи 



187 

роботодавця: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 

/ К.М. Плєсньов. – К., 2014 . – 20 с.  

210.  Каляпіна Є. Розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця в результаті атестації персоналу / Є. Каляпіна // Праця і закон. – 

2007. – № 12 (96). – С. 12-15. 

211. Жернаков В.В. Испытание рабочих и служащих по советскому 

трудовому праву: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / В.В. Жернаков. – Х., 

1997. – 190 с. 

212.  Курилов В.И. Аттестация и личность работника в советском 

трудовом праве / В.И. Курилов. – Владивосток: Изд-во ДГУ, 1983. – 200 с. 

213.  Старилов Ю.Н. Служебное право: учебник / Ю.Н. Старилов. – 

М.: БЕК, 1996. – 698 с. 

214.  Неналежне виконання трудових обов’язків: Лист М-ва праці та 

соц. політики України від 01.06.1999 № 06/2-4/1 // Юрид. вісн. України. – 

1999. – № 32. 

215.  Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 

06.04.2000 № 1645-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 29. – 

Ст. 228. 

216.  Про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за 

час вимушеного прогулу: Справа 180/462/13-ц (Марганецький міський суд 

Дніпропетровської області) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http:// 

reyestr.court.gov.ua/Review/31991908. 

217.  Лисяк О.І. Правові форми участі профспілок у регулюванні 

трудових відносин: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О.І. Лисяк. – Х., 2004. 

– 167 с. 

 


