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СПРОМОЖНІСТЬ ОТОТОЖНЕННЯ ЗМІНИ ТА НОВАЦІЇ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

Актуальність проблеми. Хоча генезис правового регулювання змін до 

трудового договору на території сучасної України фактично проглядається з 

періоду, коли трудових договорів ще не існувало, а саме – в сукупному 

регулюванні «трудових правовідносин» звичаєвим правом та писаним 

руським правом, сформованим на правових звичаях [1, с. 16–17], до 

сьогоднішнього дня серед юристів-трудовиків відсутні узгоджені підходи до 

розуміння поняття «зміна умов трудового договору», а спроби сформулювати 

універсальне визначення цього поняття залишаються доволі заплутаним. При 

цьому одним найбільш дискусійним в цьому питанні вбачається зведення 

вказаного поняття до «новації трудового договору», що є терміном, 

розробленим й використовуваним у межах цивільного права.  

Мета цієї наукової розвідки виявляється в здійсненні критичного 

дослідження здатності осмислення понять «зміна» та «новація» трудового 

договору в якості синонімічних.  

Результати наукової розвідки. У теорії трудового права українськими 

дослідниками зазначається, що реалізація найманими працівниками права на 

працю шляхом реалізації трудового договору має бути «визначеною та 

незміною, як це передбачено самим трудовим договором». З огляду на це, 

«усе те, що встановлено трудовим договором при його укладанні (інакше – 

умови, про які домовились сторони), має виконуватись в межах трудових 

правовідносин і працівником, і роботодавцем» [2, с. 96]. Однак, з вказаного 

не випливає, що сам трудовий договір (відповідно, й умови праці) не може 
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бути зміненим, адже вказане означало би обмеження свободи праці 

працівника та наявної у роботодавця відносної свободи економічного 

розсуду.  

При цьому у спеціальній юридичній літературі з трудового права [3; 

4, с. 64–71; 5; 6, с. 133–134; 7], в якій авторами розглядаються ті чи інші 

аспекти зміни трудового договору, ці зміни все частіше називаються 

«новаціями трудового договору». Поряд із тим, слід звернути увагу на те, що 

«новація» (як правовий інститут) зародилась та набула поширення ще у 

Стародавньому Римі, в якому право визначало новацію в якості договору, що 

припиняє наявне зобов’язання шляхом заміни його іншим. В подальшому, 

вже в епоху Середньовіччя, юристами було перейнято означену практику 

застосування новації [8, с. 205–206]. У сучасній Україні законодавством 

також передбачено існування новацій, котре сутнісним чином 

співвідноситься з новацією, що регламентувалась у римському приватному 

праві. Так в ч. ч. 3 та 4 ст. 604 ЦК України, у котрій законодавець 

врегульовує питання припинення зобов’язання за домовленістю сторін, 

зазначається, що новація припиняє додаткові зобов’язання, пов’язані з 

первісним зобов’язанням, якщо інше не встановлено договором, з 

урахуванням того, що новація не допускається щодо зобов’язань про 

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або 

смертю, про сплату аліментів та в інших випадках, встановлених законом. На 

підставі цього, слід погодитись з тим, що новація за правовою природою є 

«специфічним способом припинення правовідносин, а не їх зміни 

(відбувається припинення одних правовідносин та виникнення інших)». 

Тому, вважаємо справедливою думку К.Ю. Мельника, що «трудове право, 

будучи самостійною галуззю права з власним категоріальним апаратом, може 

цілком обійтися без такого роду запозичень» [8, с. 206].  

Висновки. Використання терміну «новація» в трудовому праві України 

в якості синоніму поняття «зміна трудового договору» є вкрай недоцільним 

та відверто хибним. Вказане пояснюється тим, що в межах приватного права 
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поняття «новація» вже існує та позначає зовсім інший, не схожий на «зміну 

договору» юридичний факт. Використання терміну «новація трудового 

договору» (як синоніму «зміни трудового договору) буде сприяти лише 

неузгодженості галузевого категоріального та термінологічного апарату, а, 

відповідно – заплутаності юридичної науки, що навряд чи можна вважати 

виправданим. 
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3-ПЛОЩИННА КОРЕКЦІЯ СКОЛІОЗУ, ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ЗІ СКОЛІОЗОМ 

Актуальність проблеми. Погіршення здоров’я підростаючого 

покоління пов'язано не тільки з дією несприятливих факторів у соціально-

економічному розвитку країни, але і з реальним зниженням пріоритету 


