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ті); освітній рівень працівника, прагнення його підвищити і забезпе-
чення в зв'язку з цим можливості навчання спільно з роботою за тру-
довим договором, а також можливостей для наукової творчості; на-
родження (усиновлення) дитини і догляд за нею; вирішення побуто-
вих та інших соціальних проблем. 
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Людина живе в суспільстві, вона є суб’єктом суспільної дія-
льності і об’єктивно вимушена вступати у взаємовідносини з ін-
шими людьми, в тому числі і на договірних засадах для реалізації 
своєї здатності до праці. Для того щоб задовольняти свої природні 
та суспільні потреби, людина, як біологічна істота і як соціальна 
особистість, повинна виконувати певну фізичну чи розумову ро-
боту для створення матеріальних і нематеріальних благ, потріб-
них для власного фізичного і соціального життя та задоволення 
різнорідних суспільних потреб. Тобто праця виступає відповідною 
формою соціального та правового зв’язку між людьми, яка випли-
ває з процесу виробництва матеріальних та духовних благ. 

Конституція України у ст. 43 закріпила право кожного гро-
мадянина на працю, що включає можливість заробляти собі на 
життя працею, яку він вільно обирає, або на яку він вільно пого-
джується1. Конституція України не передбачає обов’язку працюва-
ти, громадяни мають змогу самі обирати види і тривалість своєї 
трудової діяльності, а держава, у свою чергу, бере на себе 
обов’язок забезпечити кожному таку можливість для реалізації 
своїх потреб та інтересів. Тому значну роль у суспільному житті 
відіграють потреби та інтереси, які є своєрідними соціальними 
чинниками поведінки в трудовій діяльності людини. Під потреба-
ми треба розуміти особливе внутрішнє (суб’єктивне) відчуття лю-
дини, яке визначає її залежність від певних умов і засобів існуван-
ня. Людина, як і будь-яка жива істота, запрограмована природою 
на виживання, а для цього їй необхідна наявність певних умов і 
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засобів. Якщо в якійсь момент існування у людини відсутні ці умо-
ви і засоби, то виникає стан потреби, що і вимагає певного задово-
лення. Задоволення потреб людиною має характер цілеспрямова-
ної трудової діяльності. Потреби виступають ідеальним внутріш-
ньоспонукальним мотивом її діяльності. Тому мотивація поведін-
ки і діяльності людини безпосередньо залежить від потреб, а вони, 
у свою чергу, породжують інтерес, який і спонукає людину до дія-
льності в певному напрямку та активізує цю діяльність. Інтерес – 
це складна форма вибіркової діяльності людини, в якій своєрідно 
поєднуються відповідні риси особистості. Інтереси людини вини-
кають під впливом суспільних умов її життя, а також у процесі дія-
льності, спрямованої на задоволення тих чи інших потреб. Тобто 
інтерес формується на базі потреби, але завжди лежить в соціаль-
ній площині, тому що породжується умовами життя суспільства, 
відповідними відносинами. Соціальний характер інтересу підтве-
рджується також і тим, що заради задоволення потреб, які вини-
кають, особистість вступає у трудові правовідносини. Треба зазна-
чити, що потреби характеризують людину з точки зору її необхід-
ності, а інтереси становлять зміст її волі. Воля – це спроможність 
індивіда свідомо та цілеспрямовано регулювати та контролювати 
свою поведінку і діяльність щодо задоволення інтересу та потре-
би. Процес втілення волі в соціальну дійсність є волевиявленням. 
Волевиявлення тісно пов’язане з категорією волі, що характеризу-
ється як здатність людини до вибору мети діяльності і мобілізації 
зусиль, необхідних для її реалізації в суспільних відносинах. Через 
суспільні відносини налагоджуються і осмислюються необхідні 
для діяльності зв’язки, обмін інформацією, фіксація набутого дос-
віду, передача його від покоління до покоління. Вступаючи в сус-
пільні відносини, люди як фізично, так і духовно творять одне од-
ного, тобто формують і відтворюють якісну своєрідність свого 
життя як суспільного. Завдяки суспільним відносинам 
з’являються згуртованість та солідарність людей1. 

Суспільні відносини, що виникають на договірних засадах у 
результаті вольових дій фізичних осіб, які реалізують своє право 
на працю, суттєво різняться. Причина цього – різноманіття форм 
реалізації права на працю. Адже виконання робіт чи надання пос-
луг за цивільними договорами, здійснення підприємницької дія-
льності чи впровадження незалежної професійної діяльності, слу-
жба за контрактом у Збройних силах України чи інших законних 

                                                 
1 Андріїв В. М. Юридичний механізм забезпечення трудових прав 

працівників [текст]: монографія / В. М. Андріїв. Чернігів: Чернігівський 
державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. С. 12. 
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військових формуваннях та правоохоронних органах, праця на 
основі трудового договору чи контракту є формами реалізації 
права на працю через договірні відносини. А роль держави, як 
правового і соціального гаранта, полягає у створенні сприятливих 
умов для реалізації права працівників на працю шляхом встанов-
лення відповідних меж договірного регулювання, визначення ос-
новних напрямів для пошуку спільних інтересів працівника і ро-
ботодавця та попередження негативних наслідків їх неузгоджено-
сті. У науковій юридичній літературі зазначається, що договірна 
форма залучення до праці, як елемент демократії, найбільш повно 
опосередковує принцип свободи праці, тобто свободу у виборі 
професії, роду занять і застосування своїх здібностей1. 

Виходячи з власних інтересів, підприємство, установа, орга-
нізація, власник вільні вибирати та запрошувати на роботу будь-
яких громадян. Свобода вибору ними майбутнього працівника за-
лежить від потреб цього працівника, а вільний вибір громадянина 
обумовлений не тільки особистими потребами, але й потребами 
суспільства, тому що жити в суспільстві і бути незалежним від сус-
пільства неможливо. 

Таким чином, договірне регулювання умов праці спрямова-
не на регулювання суспільних відносин шляхом укладення дого-
ворів, які відображають волю та інтереси сторін цих договорів. 
При цьому головною умовою договірного регулювання є дотри-
мання вимог ст. 9 КЗпП України, а саме умови договорів про пра-
цю, які погіршують становище працівників порівняно із законо-
давством України про працю, є недійсними. Отже, договір є фор-
мою соціальних відносин з реалізації права на працю, яка дозво-
ляє: узгодити позиції сторін з означеного питання, дійти певного 
компромісу з означених питань та урегулювати питання, які не 
врегульовані законодавством. Договір породжує певні соціально-
правові наслідки, настання яких обумовлено бажанням самих сто-
рін, які його уклали. Трудовий договір є основною підставою для 
виникнення трудових правовідносин у нашій країні шляхом реалі-
зації соціальних чинників у договірних відносинах, таких як: пот-
реб, інтересів, волі та волевиявлення. 

Наразі, на жаль, розвиток індивідуально-договірного регу-
лювання трудових відносин ще не вийшов на якісно новий рівень 
розвитку. В структурі договірного регулювання трудових відно-
син існує значна кількість невирішених питань, розв’язання яких 

                                                 
1 Кодифікація трудового законодавства України: моногр. / за ред.        

Н. М. Хуторян, М. І Іншина, С. М. Прилипка, О. М. Ярошенка. К.: Вид-во 
“ФІНН”, 2009. С. 148. 
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неодмінно збалансує взаємовідносини між працівником та робо-
тодавцем. Тому наука трудового права повинна розробити такий 
механізм договірного та правового регулювання, який би забезпе-
чив надійну реалізацію конституційного права на працю з ураху-
ванням загальнолюдських цінностей, досягнень світової цивіліза-
ції, а також європейських стандартів у галузі праці. 
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Проблемы, связанные с внутренними перемещениями насе-
ления в Украине, в последние несколько лет заслуживают особого 
внимания из-за аннексии Крымского полуострова Российской Фе-
дерацией, а также проведения Операции Объединенных Сил на 
территории Луганской и Донецкой областей. 

Согласно статистическим данным, наибольшее количество 
переселенцев приходится на крупные города Украины, такие как 
Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одесса1. Это приводит к перенасы-
щению рынка труда предложением рабочей силы. 

Прежде всего, часть вынужденных мигрантов – это предста-
вители профессий, которые не находят своего применения за пре-
делами временно оккупированных территорий, либо таких, спрос 
на которые в условиях экономического кризиса существенно уме-
ньшается (экономисты, юристы, гуманитарии и т.д.). Рынок труда 
для таких лиц является достаточно узким. Переподготовка этих 
лиц на базе учреждений службы занятости не является эффектив-
ной и не гарантирует предоставления им рабочих мест по новой 
специальности. Кроме того, согласно существующего законодате-
льства, если человек прошел переподготовку на базе учреждений 
службы занятости и не трудоустроился по новой специальности, 
он должен вернуть государству средства, которые были потраче-

                                                 
1 Внутренняя миграция в Украине: где хотят работать переселенцы 

[Электронный ресурс]. Режим доступа http://news.liga.net/news/ society/ 
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