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ВСТУП 

Актуальність теми. Трудовий договір є основним інститутом трудового 

права України. Він юридично оформлює вступ працівника в трудові 

правовідносини, визначає зміст його трудової функції, регулює 

взаємовідносини працівника з роботодавцем. Регламентація питань, що 

стосуються укладення трудового договору, його умов, зміни та припинення, 

здійснюється в основному законодавчим шляхом, однак нормативні акти про 

працю, розраховані на загальне застосування, як правило, не переслідують 

мети визначення всіх умов договору. В першу чергу державному 

регулюванню піддаються основні, принципові питання взаємодії сторін 

трудових правовідносин. Відносно ж конкретних умов договору (розмір 

заробітної плати, тривалість відпустки, наявність премії тощо) законодавець 

обмежується встановленням лише основних положень, з урахуванням яких 

сторони за взаємною згодою можуть визначати умови та закріплювати їх у 

договірному порядку. Характерною особливістю правового регулювання 

відносин за трудовим договором є прагнення законодавця створити для обох 

сторін договору рівні можливості для здійснення своїх прав. Працівник і 

роботодавець є рівноправними суб’єктами. Кожна зі сторін має право 

ініціювати внесення у трудовий договорі умови, які не погіршують 

становище іншої сторони та не порушує права інших учасників трудового 

процесу.  

Зміст трудового договору виражається в сукупності узгоджених його 

сторонами умов. У цих умовах закріплюються права та обов’язки працівника 

і роботодавця, що становлять зміст трудового договору. Законодавець 

передбачає ряд необхідних умов трудового договору, які є обов’язковими для 

укладення такої угоди. Проте і забезпечує можливість суб’єктам трудових 

правовідносин закріплювати у трудового договорі і інші умови, які у теорії 

трудового права прийнято називати додаткові умови. Вони не є необхідними 

для укладення трудового договору, проте у разі їх закріплення у договорі 

вони є обов’язковими для виконання обох сторін. 
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Саме за допомогою встановлення додаткових умов трудового договору – 

як при його укладенні, коли особа, яка влаштовується на роботу і 

роботодавець виступають з формально-юридичної точки зору в якості 

рівноправних суб'єктів, так і в ході реалізації вже існуючих трудових 

відносин, його сторони мають можливість встановити найбільш прийнятні 

умови реалізації права на працю. Такий підхід дозволяє, з одного боку, 

максимально індивідуалізувати ці умови з урахуванням як кваліфікації і 

ділових якостей конкретного працівника, так і вимог роботодавця, а з іншого 

– встановити відповідні підвищені гарантії для окремо взятого працівника. 

Необхідно відзначити, що загальні положення щодо змісту та умов 

трудового договору досліджувало багато відомих вчених фахівців у сфері 

трудового права, серед яких: В.М. Андріїв, Л.Н. Анісімов, В.Ц. Бейкель, 

Н.Б. Болотіна, М.Д. Бойко, С.В. Венедіктов, Н.Г. Гладков, Л.П.Грузінова, 

М.В. Дєдюєва, А.К. Довгань, М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, С.В. Колобова, В.Г. 

Короткін, Л.І. Лазор, С.С. Лукаш, А.Р. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. 

Мельничук, Ж.П. Осипцова, А.Д. Пашерський, О.С. Пашко, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, О.В. Тищенко, Т.В. Тетерина, Э.Б. 

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

О.М. Ярошенко та інші. Проте роботи цих вчених переважно були 

спрямовані на розкриття загальних умов трудового договору. Сьогодні, на 

жаль, можна відзначити недостатнє дослідження науковцями питань 

додаткових умов трудового договору. У зв’язку з цим, існує необхідність 

здійснення комплексного наукового дослідження застосування додаткових 

умов трудового договору. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної 

теми «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти» (№ 11БФ042-01), яка досліджується на юридичному 
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факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2015 року. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в 

комплексному розкритті юридичної сутності додаткових умов трудового 

договору та перспектив їх розвитку, формулюванні пропозицій і 

рекомендацій, що спрямовані на удосконалення чинного законодавства та 

практики його застосування у відповідній сфері. 

Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення наступних задач: 

- сформулювати поняття та значення додаткових умов трудового 

договору в трудових правовідносинах; 

- на основі історико-правового аналізу розвитку додаткових умов 

трудового договору визначити сучасний стан нормативного їх 

регулювання в Україні; 

- надати характеристику іноземному досвіду правового регулювання 

додаткових умов трудового договору; 

- визначити види додаткових умов трудового договору; 

- дослідити особливості випробування при прийнятті на роботу; 

- з’ясувати перспективи укладення угоди про неконкуренцію в 

трудових відносинах; 

- уточнити значення закріплення медичного страхування працівника 

як додаткової умови трудового договору; 

- на основі зроблених теоретичних висновків і виявлених недоліків у 

правовому регулюванні трудових відносин виробити конкретні пропозиції 

та рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства України про 

працю, що регулює порядок укладення трудового договору. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносин, що виникають у процесі 

реалізації конституційного права на працю. 

Предметом дослідження є додаткові умови трудового договору. 

Методи дослідження. При написанні дисертаційної роботи 

використовувалися загальнонаукові та спеціальні юридичні методи 
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дослідження. Основу методологічного дослідження складає діалектичний 

метод (підрозд. 1.1–1.2), який ліг в основу пізнання закономірностей 

розвитку та формування додаткових умов трудового договору. Історичний 

метод використано при характеристиці історії становлення та розвитку 

додаткових умов трудового договору (підрозд. 1.2). Важливе значення в 

науковому пошуку відігравав системно-структурний метод (підрозд. 2.1), 

який активно використовувався для дослідження змісту трудового 

договору, зокрема додаткових його умов. У дисертації використовувався 

метод порівняльного аналізу (підрозд. 1.3) як трудового законодавства 

України, так і законодавства іноземних держав (Центральної та Східної 

Європи, країн СНД), що регулює питання додаткових умов трудового 

договору. За допомогою формально-юридичного методу (підрозд. 2.2–2.3) 

аналізувалися положення нормативних актів, які регулюють реалізацію 

окремих умов трудового договору при його укладенні. Системно-

функціональний метод застосовується при дослідженні положень так і 

міжнародно-правових норм, що регулюють умови трудового договору 

(підрозд. 1.3, 2.2, 2.3). 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

представлена дисертація є першим комплексним дослідженням 

теоретичних і практичних проблем визначення додаткових умов 

трудового договору, в якому проаналізовано тенденції розвитку 

національного та зарубіжного законодавства у цій сфері, визначено й 

обґрунтовано шляхи реформування законодавства України. 

Відповідно до поставлених мети і задач дисертації сформульовано 

низку положень та висновків. Основні з них такі: 

уперше: 

 узагальнено значення додаткових умов трудового договору в 

динаміці трудових правовідносин, що полягає в можливості за допомогою 

цих узгоджених положень встановити найбільш прийнятні умови 

застосування праці. Такий підхід дозволяє, з одного боку, максимально 
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індивідуалізувати ці умови з урахуванням як кваліфікації та ділових 

якостей конкретного працівника, так і вимог роботодавця, а з іншого – 

встановити відповідні підвищені гарантії для окремо взятого працівника; 

 здійснено узагальнене розмежування категорій «істотні», 

«факультативні», «обов’язкові», «необхідні», «договірні», «додаткові» 

умови трудового договору; 

 на підставі аналізу співвідношення порядку погодження додаткових 

та істотних умов трудового договору обґрунтовано, що додаткові умови є 

не обов’язковими для їх погодження при прийнятті на роботу, але в 

кожному конкретному випадку такі умови повинні бути об’єктом 

переговорів у разі, коли одна зі сторін наполягає на включенні їх до змісту 

трудового договору. Усі умови, щодо яких сторони мають дійти згоди, а, 

отже, мають значення для сторін, є необхідними; 

 обґрунтовано пріоритетність закріплення умови про добровільне 

медичне страхування працівника як перспективної складової змісту 

трудового договору; 

 з урахування глобалізаційних процесів, що мають місце в трудових 

правовідносинах, обґрунтовано позицію про необхідність закріплення на 

нормативному рівні поняття та порядку укладення, зміни та розірвання 

угоди про неконкуренцію як додатка до трудового договору; така угода 

укладається в письмовій формі, включає в себе тимчасово діючу заборону 

для працівника після припинення трудових відносин займатися 

аналогічною професійною діяльністю і вступати в конкурентні відносини 

зі своїм колишнім роботодавцем; 

удосконалено: 

 визначення поняття «додаткові умови трудового договору», під 

яким запропоновано розуміти узгоджені сторонами трудового договору 

умови, які складають основу змісту трудового договору, мають значення 

для його сторін та спрямовані на забезпечення взаємокомпенсаційного 
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характеру трудових відносин, а також на покращення правового статусу 

сторін договору; 

 розуміння особливостей порядку застосування випробування при 

прийнятті на роботу як додаткової умови трудового договору, що 

проявляється в необхідності обов’язкового підтвердження згоди 

працівника на застосування випробування шляхом підписання трудового 

договору з відповідною умовою про строк випробування чи відповідного 

наказу (розпорядження) про прийняття на роботу з випробуванням; 

 визначення поняття «кваліфікація», під яким запропоновано 

розуміти характеристику певного рівня теоретичних та практичних знань, 

умінь та навичок, якими наділений працівник у відповідній професії, що 

включають вміння вчасно і правильно зреагувати на виникнення 

позаштатної ситуації, здатність, незважаючи на будь-які чинники та 

фактори, безпомилково виконувати свої обов’язки, забезпечуючи високі 

показники у виробництві; 

 перспективні шляхи підвищення конкурентноздатності підприємств 

шляхом стимулювання залучення висококваліфікованих фахівців за 

допомогою «соціального пакету» як комплексу додаткових умов трудового 

договору, при цьому під останнім запропоновано розуміти відповідну 

сукупність підвищених, порівняно із закріпленими в законодавстві, пільг 

та гарантій, а також матеріальних та нематеріальних благ та інших умов 

праці, які надаються роботодавцем працівнику за власною ініціативою у 

випадку працевлаштування в нього останнього; 

дістали подальшого розвитку: 

 твердження, що додаткові умови мають взаємокомпенсаційний 

характер, що проявляється в тому, що переважна більшість додаткових 

вимог до працівника відповідають додатковим зобов’язаннями з боку 

роботодавців; 

 позиція про те, що умова про строк дії трудового договору не 

відноситься до умов, які є обов’язковими при його укладенні, що 
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обумовлено тим, що строковий трудовий договір укладається лише у 

конкретно визначених випадках, перелік яких міститься в 

ст. 23 КЗпП України; 

 розуміння понять «комерційна таємниця», «конкуренція», «угода 

про неконкуренцію» в трудово-правовому аспекті; 

 обґрунтування необхідності покладення відповідальності за 

порушення угоди про неконкуренцію не лише на працівника, який 

порушив відповідну угоду, а й роботодавця, який прийняв на роботу 

працівника, що працював у колишнього роботодавця-конкурента; 

 дослідження положень про виплату компенсації працівнику за 

виконання умов угоди про неконкуренцію; угода про неконкуренцію 

розглядається у вузькому та широкому розумінні; 

 пропозиції закріплення на нормативному рівні приблизного 

переліку додаткових умов трудового договору, зокрема розширення в 

проекті Трудового кодексу України переліку додаткових умов трудового 

договору шляхом внесення відповідних змін та доповнень до ч. 3 ст. 33 

зазначеного Проекту. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

висновки і пропозиції, які бути отримані в результаті дисертаційного 

дослідження, можуть бути використані в: 

а) правотворчості – в процесі розробки й удосконалення вітчизняного 

трудового законодавства, що регулює укладення трудового договору, 

зокрема при прийнятті Трудового кодексу України; 

б) науково-дослідницькій роботі – в якості основи для подальших 

досліджень теоретичних і практичних проблем та перспектив розвитку 

змісту трудового договору та трудового права в цілому; 

в) навчальному процесі – під час проведення лекцій та практичних 

занять з навчальних дисциплін «Трудове право України», «Проблеми 

трудового права України», а також у науково-дослідницькій роботі 

студентів юридичних ВНЗів і факультетів; 
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г) у правозастосовчій діяльності – з метою вдосконалення практики 

використання норм чинного трудового законодавства суб'єктами трудових 

правовідносин, а також суб’єктами, уповноваженими приймати рішення, 

щодо порушення законодавства про працю; 

г) право-виховній сфері – для підвищення рівня правової культури 

учасників трудових відносин. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження обговорювалися на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Підсумки розробки 

досліджуваної у дисертації проблематики, отримані узагальнення і 

висновки були оприлюднені дисертантом на науково-практичних 

конференціях: «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 

2011 та 2015 роки), «Актуальні проблеми функціонування держави та 

тенденції захисту прав і свобод людини» (м. Київ, 2011 рік), «Тенденції 

та пріоритети реформування законодавства України» (м. Херсон, 2014 

рік), «Актуальні питання та проблеми правового регулювання 

суспільних відноси» (м. Дніпропетровськ, 2015 рік), «Актуальні питання 

розвитку та взаємодії публічного та приватного права» (м. Львів, 2015 

рік), «Права людини та проблеми організації і функціонування публічної 

адміністрації в умовах становлення громадського суспільства в Україні» 

(м. Запоріжжя, 2015 рік). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені у 

дванадцяти наукових працях, серед яких чотири статті в наукових фахових 

виданнях України, одна стаття в науковому періодичному виданні 

іноземної держави, а також тези семи доповідей на міжнародних науково-

теоретичних і науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ І 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОДАТКОВИХ УМОВ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

 

1.1. Додаткові умови трудового договору: історія становлення та 

розвитку 

Трудова діяльність будь-якого суспільства – це основа його 

життєдіяльності.  Необхідність у правовому регулюванні організації праці 

обумовлена потребами суспільного виробництва і його історичним 

розвитком. Нормативне регулювання є найбільш ефективним і технічним 

способом організації суспільних зв’язків, забезпечення їх стабільності й 

виконання, подолання проблем, що виникають в ході реалізації таких 

зв’язків. Історичний порівняльно-правовий аналіз розвитку галузі 

трудового права України розглядається з метою встановлення тенденції 

розвитку та трансформації трудового законодавства. Історія формування 

та становлення трудового права України цікава тим, що за невеликий 

проміжок часу, у ХХ столітті відбулися кардинальні зміни у становленні 

трудового права в країні, які наклали свій відбиток на  розвиток 

сучасного трудового права в Україні.  

Будь-яку науку можна виділити з поміж інших завдяки предмету та 

методу такої науки. Предмет науки трудового права характеризується 

багатосторонністю за своїм змістом і складністю за своєю структурою. 

Так, як зазначає Н.А. Богданова, предмет науки формується в період її 

становлення і може змінюватися в ході  розвитку такої науки [1, c. 24]. 

Один із структурних елементів предмета науки трудового права, на 

дослідження якого спрямована наша робота, є інститут трудового 

договору, зокрема додаткові умови такого договору.  

Та перш ніж перейти до розгляду суті питання, на наш погляд, 

необхідно зосередити увагу на історичному аспекті розвитку самої галузі 

трудового права, адже інститут трудового договору, зокрема додаткових 
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умов трудового договору, розвивався нерозривно із трудовим правом у 

цілому.  

Так, у даний час досить закономірно постало питання про 

необхідність приведення трудового права України як науки і як галузі 

права у відповідність з новими політичними і соціально-економічними 

реаліями. С.В. Вишновецька зазначає, що вивчення історії розвитку 

наукової думки дає можливість всебічно дослідити шляхи, які було 

здійснено наукою для формування сучасного погляду на предмет та 

метод відповідної науки, що має значення для подальшого наукового 

пошуку. Здійсненя аналізу і вивчення особливостей та закономірностей 

історичного розвитку трудового права необхідні для подальшого 

розвитку і вдосконалення сучасного трудового права  

України  [2, с. 60-61]. 

Аналіз історичного розвитку взагалі будь-якої галузі науки є 

надзвичайно важливим, адже, як правильно підкреслював В.М. Сирих, 

наукова думка має бути об’єктивною. А досягти цього за переконанням 

фахівця можливо тільки завдяки досвіду попереднього покоління і 

заразом враховуючи сучасний стан наукової думки [3, с. 33]. Таким 

чином, вивчення історичного розвитку галузі, зокрема трудового права, 

дає можливість проаналізувати трансформацію додаткових умов 

трудового договору, дослідити сучасні тенденції, посилаючись на 

історичний досвід. 

Якщо ми говоримо про історичний аспект додаткових умов 

трудового договору, то можна згадати досвід стародавніх держав, зокрема 

Стародавнього Риму, де в умовах рабської форми ведення господарствах, 

праця була виділена як самостійна майнова і духовна цінність, що складає 

особливий об’єкт цивільного обігу. Римське право розглядало працю в 

якості особливого об’єкта цивілістичної доктрини, договори, предметом 

яких була праця, визначалися  цивільно-правовими угодами.  Так, як 
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зазначав О.С. Іоффе, у договорі не могли вказуватися умови, що 

суперечили моральним принципам суспільства [4, с. 100].   

Як відомо, в Стародавньому Римі раби вважалися речами, проте 

рабовласницький устрій не завадив митцям того часу розмежувати такі 

поняття як чужа річ і чужа праця. Cаме цей факт поклав початок  процесу 

відокремлення майнового найму від особистого найму [5, с. 151] та 

виокремлення такого договору як трудовий договір в окрему категорію 

договорів, що супроводжувалося виникненням перших спроб виділення 

трудового права як галузі права та формування змісту трудового договору 

як сукупності взаємних прав та обов’язків.  З розвитком виробництва 

починають формуватися вторинні фактори виробництва, а саме товарний 

ринок і ринок робочої сили. Таким чином, праця стає предметом такої 

угоди як трудовий договір найму. Відповідно, правове регулювання праці 

з публічно-правової сфери знову перейшло у сферу приватного  

права [2, с. 58]. Середньовіччя, яке застосовувало працю на основі 

особистої залежності суб’єкта права, не могло виробити особливої галузі 

трудового права. 

У дослідженнях, присвячених окремим видам трудового договору, 

починають приділяти більше уваги цивілістичним питанням. Потім 

трудовий договір як синтез всіх цих різновидів (contrat de travail) 

піддається (особливо у французькій літературі) більш ретельному 

всебічному аналізу. Нарешті робляться спроби наукової побудови 

загального поняття договору про працю і нової класифікації трудових 

угод як самостійної юридичної категорії. Але набагато сильніше й 

яскравіше тенденція до відокремлення трудового договору від найму 

самостійних послуг проявилася в законодавстві кінця XIX - початку  

XX століття, де вона вже почала приносити реальні плоди [5, с. 220]. 

Однак із зміною соціально-правової і економічної обстановки 

передові представники науки цивільного права звернули увагу на 

виникнення специфічних відносин у сфері застосування праці. Чинне в 
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той період переважне регулювання відносин у трудовому процесі 

методами цивільного права дозволяло роботодавцям експлуатувати 

працівників у такій мірі, яка мало чим відрізнялась від феодальних умов 

праці холопа [2, с. 58].   

Аналізуючи європейське законодавство щодо встановлення та 

розвитку трудових відносин, можна згадати досвід, наприклад Швейцарії. 

У Швейцарському законі 1881 року, який регламентував трудові 

відносини чітко видно розмежування трудового договору від договору 

найму. Так, згілно із ст. 338 відповідного закону, особистий найм 

визначався як «договір, яким працівник зобов’язується до виконання 

особистих послуг, а роботодавець до сплати винагороди». Водночас ст. 

341 закону встановлено можливість укладання договору на тривалий час. 

Також регламентується умова, яка передбачає право працівника на 

відшкодування витрат на лікування в разі хвороби, коли працівник 

проживає разом із роботодавцем. Стаття 344 даного закону встановлює 

можливість обох сторін протягом перших двох тижнів відмовитися від 

подальшого виконання умов договору, попередивши про це іншу сторону 

за три дні [5, c. 223]. Тут ми вбачаємо перші згадки про таку додаткову 

умову трудового договору як випробування. Проте викладені в ст. 344 

згаданого закону наслідки та умови проходження випробування дещо 

відрізняються від сучасного трактування. 

Так, схожі положення почали формуватися і в законодавстві 

європейських державах. У процесі розвитку капіталістичного 

господарства цивілістична думка відійшла від того трактування питання 

про найм праці, яке містилось у римському праві. Інститут найму праці 

зазнав істотної переробки. Поступово створювалась система законодавчої 

охорони інтересів економічно слабкої сторони – працівника, яка полягала, 

перш за все, в істотному обмеженні принципу свободи  

договору [6, с. 31-32]. 
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Обмеження свободи договору відносно договорів особистого найму 

полягало в тому, що, по-перше, законодавець почав втручатися у зміст 

договорів, що укладались, тобто закон безпосередньо встановлював ті чи 

інші права і обов’язки сторін при наймі праці. Честь і гідність працівника, 

його життя та здоров’я підпадали під охорону закону.  Передбачався 

перлік умов, щодо яких не могло бути встановлено договірного 

регулювання. Як правило, таке обмеження відносилося до обов’язків 

працівника. Також законодавець виступав гарантом в одержанні 

працівником винагороди за проведену ним роботу [7, с. 1832]. Крім того, 

законодавчо обмежувались відрахування із заробітної плати. Таке 

обмеження розповсюджувалося  на штрафи, які накладались в порядку 

застосування дисциплінарного стягнення згідно з чинним 

законодавством. Також встановлювалася  вимога щодо  своєчасності 

виплати трудової винагороди (заробітної плати). Враховуючи, що 

безперервний характер трудових відносин забезпечував працівників всім 

необхідним для життя, так як заробітна плата була єдиним джерелом 

доходу працівників, то держава забезпечувала відповідні гарантії для 

останніх у разі припинення трудових відносин [2, с. 58]. 

Значним відступом від цивільно-правових методів регулювання 

стала відмова від принципу рівності сторін в договорі, оскільки при 

реалізації договору особистого найму діяльність однієї особи 

підпорядковується господарському плану або цілям іншої [7, с. 1832]. 

Все вищезазначене дозволило дореволюційним цивілістам зробити 

висновок про формування нового виду договору – трудового (робочого), 

який опосередковував трудові правовідносини, які виникали у великих 

капіталістичних господарствах, оскільки їх регулювання вже не могло 

бути видом цивілістичного «найму послуг» [8, с. 3] На думку  

А.Г. Бірюкової, трудове право як система ідей, принципових поглядів на 

трудові відносини, взаємини працівників та роботодавців склалося 

раніше, аніж з’явилося трудове законодавство як таке [9, с. 118].  



 

 
16 

Отже, ще на початку ХХ ст. було очевидно, що для регулювання 

робітничо-службових відносин необхідно переглянути цілий ряд 

цивільно-правових визначень і принципів [10, с. 71].  

У зазначений період науковці почали робити перші спроби у 

формуванні думки щодо зміни природи трудовго договору. Так, 

наприклад, автори «Народної енциклопедії наукових і прикладних знань» 

пропонують виокремити два основні типи трудового договору: робочий 

договір та  підприємницький договір. Робочий договір автори визначають 

як договір, відповідно до якого праціник зобов’язується підпорядкувати 

свою діяльність роботодавцю за відповідну винагороду. А 

підприємницький договір, в свою чергу, встановлював обов’язок 

працівника за певну винагороду виконати конкретні послуги, не 

підпорядковуючись роботодавцю. Отже, як бачимо з наведеного 

твердження, можна встановити підставу, відповідно до якої трудовий 

договір виводиться із сфери цивілістичної доктрини – характер відносин, 

встановлюваних договором [11, с. 210-211]. Але, незважаючи на це, 

робочий договір кваліфікується як цивільно-правова угода, і висновок цей 

ґрунтується на тому, що в основі його лежить добровільна угода, а не 

встановлена законом повинність    [2, с. 59]. 

 Таким чином, процес виведення трудового договору із площини 

цивілістичного права, а заразом і формування змісту трудового договору 

починається із середини ХІХ ст.  [12, с. 11-12]. 

Формування думки про виокремлення такої самостійної галузі  права 

як трудове право здійснилося  на рубежі століть і в перші десятиліття  

ХХ ст. Такий процес здійснювався під впливом історичних подій та 

розвитку суспільства в цілому [12, с. 31]. Так, Л.С. Таль зазначав, що 

законодавство у сфері найму праці пішло своїм власним шляхом і почало 

відрізнятися від цивілістичної науки ХІХ ст. [13, с. 353].  

Як уже було зазначено, процес становлення капіталістичного 

ринкового виробництва змусив європейські держави піти по шляху 
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формування трудового (робочого) законодавства. Так, фабричне 

законодавство зародилось на початку ХІХ ст. в Англії і одержало там 

найбільший розвиток. Це законодавство поклало початок  формування і 

розвитку правової думки щодо виокремлення трудового права в окрему 

галузь права інших Європейських держав  [2, с. 59]. 

В радянські часи трудове право виділилось в якості самостійної 

галузі на основі виявлення в якості предмета регулювання трудових 

відносин робітників і службовців з підприємствами, що відіграло значну 

роль як у теорії, так і в розвитку законодавства про працю [14, с. 57]. 

 Трудове право як самостійна галузь у свій час виділилось з 

цивільного права, оскільки певний рівень розвитку виробництва вимагав 

відповідної охорони праці, соціального захисту працівників, дисципліни, 

оплати не лише результату, а й самої діяльності як реалізації людської 

здатності працювати, нормування робочого часу та інших правових норм, 

які, звичайно, невідомі цивільному законодавству [15, с. 2]. 

Концептуальну основу радянського трудового права складали: 

будівництво соціалізму і комунізму, заперечення приватної власності і 

експлуатації людини людиною, диктатура пролетаріату, роль держави як 

головного інструменту суспільних перетворень, роль праці, право на 

працю і обов’язок працювати, переваги колективістських засад у 

суспільному житті. Проте слід визнати, що на різних етапах розвитку 

країни після жовтня 1917 року трактування цих понять змінювалася. 

Неодноразово відбувалися повороти політичної лінії, зміни нюансів 

офіційної ідеології чинили серйозний вплив на трудове законодавство і 

науку трудового права. Можна стверджувати, що радянське трудове 

право характеризувалося ідеалізованістю. Радянське трудове право 

розглядалось не тільки як повністю самостійна, автономна від цивільного 

права галузь, а й як одна з основних галузей права, яка складала свого 

роду основу соціалістичного суспільства [16, с. 108]. 
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Визначальною особливістю формування радянської правової 

системи в Україні було те, що складалася вона на основі системи права 

більшовицької Росії [17, с. 328]. Так, трудове право на Україні, так само 

як і інші галузі права, формувалося і розвивалося на основі трудового 

законодавства і практики РРФСР. Найважливіші постанови РРФСР, які 

стосують праці – декрет про 8-годинний робочий день від 29 жовтня 1917 

року, положення про страхування на випадок безробіття від 11 грудня 

1917 року, декрет про страхування на випадок хвороби від 22 грудня 1917 

року, декрет про біржі праці від 31 січня 1918 року та багато інших – 

набрали сили закону і на території УРСР [18, с. 261-262]. Головні 

принципи організації праці, а фактично – трудової повинності, були 

сформульовані в Кодексі законів про працю РРФСР, оприлюдненому 10 

грудня 1918 року. Відповідно до договору про військово-політичний союз 

від 28 грудня 1920 року дія Кодексу поширювалася й на Україну. Кодекс 

проголошував загальний обов’язок працювати та право на працю, 

обов’язок виконувати встановлену міру праці та право на оплату праці, 

обов’язок дотримуватися дисципліни праці та радянських законів про 

працю, право на відпочинок та матеріальне забезпечення [19, с. 330]. 

Договір найму залишався в рамках галузі приватного цивільного 

права, державне ж регулювання взаємовідносин «між працею і 

капіталом» лежало у сфері адміністративного (поліцейського) права і 

було неповним. Отже, в той період ще не склався єдиний упорядкований 

механізм правового регулювання праці, який міг би бути 

опосередкований особливою правовою галуззю [2, с. 60].  

Отже, ми перейшли до вивчення питання ґенезу інституту 

додаткових умов трудового договору, що нерозривно пов’язано з 

розвитком трудового договору.  Початком формування зазначеного 

інституту можна вважати факт прийняття  в 1913 році Статуту про 

промислову працю, про який вже було згадано, до змісту якого входили  

норми фабрично-заводського законодавства [20, с. 35].  
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Враховуючи капіталістичну форму господарювання, фабричне 

(промислове, робоче) законодавство набуває обертів розвитку в Росії. 

Таке   законодавство сформувалося у Статут про промислову працю  [21]. 

Цей Статут увійшов до другої частини тому ХІ Зводу законів Російської 

імперії [22]. Зазначений Статут  містив у собі майже всі ключові 

інститути, які стали основою  галузі радянського трудового права [23, с. 

124]. До Статуту не були включені лише окремі нормативно-правові акти, 

які регулювали працю людей і були віднесені до Статуту шляхів та 

сполучень, до Гірничого статуту, до Положення про винайм на сільські 

роботи тощо [24, с.109]. Законодавство, прийняте в кінці ХІХ ст., 

здійснювало  регулювання трудових відносин імперативним (публічним) 

способом. Наприклад, здійснювалося державне регулювання наступних 

категорій: охорона праці, робота в нічний час, максимальна тривалість 

робочого часу, підстави звільнення та ін. 

Так, зазначений Статут мав високе значення для формування змісту 

трудового договору та виокремлення трудового права загалом, оскільки 

це перший акт, в якому була здійснена систематизація норм, що 

регулювали найману працю. У Статуті визначалися  терміни, які лягли в 

основу понятійного апарату трудового права – «заробітна плата», 

«робочий час», «правила внутрішнього розпорядку», «час відпочинку», 

«трудова функція» та ін. [20, с. 34]. Цей Статут став головним джерелом 

фабрично-заводського законодавства дореволюційної Росії. Саме після 

його прийняття юридична та історична наука та практика почали 

посилатися не на Повне зібрання законів та на тексти відповідних актів, а 

на статті Статуту промислової праці. Це дозволяє розглядати його як 

підвалину подальших російських та українських законів про працю [25]. 

 Незважаючись на те, що зазначений нормативний акт не є 

досконалим, на наш погляд необхідно звернути увагу на його внесок у 

становлення та розвиток змісту трудового договору,  зокрема додаткових 

його умов.  Не дивлячись на те, що в науці трудового права зміст 
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трудового договору трактувався як сукупність прав та обов’язків сторін, 

на законодавчому рівні про зміст такого договору не  йшлося [20, с. 34]. 

Так у зазначеному статуті можна простежити виникнення перших спроб у 

встановленні  державного регулювання змісту трудового договору. 

Формування трудового законодавства в Росії здійснювалося за 

рахунок досвіду інших держав, зокрема Німеччини, Франції, Англії                  

[17, с. 163]. Необхідно наголосити, що самостійно створювати стандарти 

для робітників та трудового права загалом в Російській імперії було 

важко з огляду на те, що кріпосне право відмінено значно пізніше  в 

порівнянні із згаданими державами. Відсутність законодавчого 

врегулювання трудових відносин відображалося на негативному 

ставленні роботодавців до робітників. Тому в державі гостро постало 

питання формування законодавчої бази для врегулювання трудових 

відносин. Проте з прийняттям згаданого Статут промислового права 

відбувається формування нормативної бази для регулювання праці  

здебільшого жінок та неповнолітніх. Натомість у такому Статуті 

повністю були відсутні соціальні стандарти, зокрема для вагітних та 

жінок, які мають малолітніх дітей. Тому основним завданням 

законодавців було розробка таких норм, які б підвищували соціальну 

спрямованість трудового права (промислове право) [26, с. 14-15]. Також 

почали з’являтися перші спроби у формуванні  додаткових пільг, які б 

надавалися роботодавцем за власний рахунок.  

На наш погляд необхідно зазначити, що вагомий внесок у 

формуванні змісту трудового договору і розвитку трудового права 

України в радянський період здійснив Л.С. Таль. Вчений стверджував, що 

існували різні підходи щодо назви трудового права.  Таку галузь права 

називали і  промисловим, і робочим, і підприємницьким. Проте сам 

фахівець дотримувався думки, що трудове право має риси промислового 

права.  Промислове право, вважав Л. С. Таль, мало велике майбутнє в 



 

 
21 

якості самостійного відділу нової наукової дисципліни– соціального або 

трудового права [27, с. 1-2]. 

Так, Л.С. Таль стверджував, що зміст трудового договору (договору 

найму) складають обов’язки сторін:  обов’язки роботодавця та 

працівника. Встановлення обов’язків працівника належало до компетенції  

господарської влади, тобто влада на власний розсуд зазначала коло 

обов’язків, які має виконувати працівник. А обов’язки роботодавця 

регламентувалися в примусовому порядку нормами закону.  Фахівець 

наполягав на тому, що тільки така умова як розмір та порядок виплати 

заробітної плати  встановлюється в договірному порядку, а всі інші умови 

підпадають під дії публічно-правового порядку. Л.С. Таль встановлював, 

що  роботодавець наділений обов’язками публічно-правового характеру, 

виконання яких є обов’язковим і які не можуть бути предметом 

договірного регулювання  [28, с.6-9]. Цікаво підкреслити, що вже в той 

час науковцем було висунуто думка про таку додаткову умову трудового 

договору, яка в сучасному світі використовується закордонними 

законодавцями як умова про участь працівників у прибутку підприємства 

[27, с. 155]. Також фахівець зазначав, що до додаткових умов трудового 

договору належить умова про розмір заробітної плати.  

Автор наголошував на особливості трудового договору, який 

характеризувався несамостійною природою праці. Тобто ще на 

початковій стадії виникнення та розвитку трудового права як cамостійної 

галузі права умови трудового договору теоретично можна поділити на 

такі, що визнаються в приватному порядком угодою сторін, та умови, які 

визначаються в публічному порядку нормами закону [20, с. 34]. Тобто 

можна зробити висновок, що тоді робилися спроби поділу умов 

трудового договору на необхідні (ті, що встановлювалися державою 

(законом)) та додаткові (ті, що  встановлювалися угодою сторін та мають 

значення для кожної). 
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Прийняття Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) у 1917 році 

поклав початок  формування нового етапу розвитку додаткових умов 

трудового договору, так як згаданий кодекс  містив норми, які 

регулювали різні види відносин, що стосувалися найму, враховуючи і 

трудові відносини. У цей період був прийнятий один з найважливіших 

нормативно правових актів трудового права – Декрет Ради комадних 

комісаріатів про 8-годинний робочий день і вступив у дію Кодекс про 

працю РРФСР від 1918 року [29, с. 223]. Так, введення загальної трудової 

повинності означало посилення державного примусу для залучення до 

праці та підтримання дисципліни праці насамперед серед нетрудових 

елементів, а також серед відсталої частини трудящих. Трудове право 

активно сприяло перебудові всього життя країни на воєнний лад  

[30, с. 293]. Як влучно зазначив  С.А. Іванов, надаючи  характеристику 

трудовому праву цього періоду, «поклала свій початок нова галузь права, 

яка має назву «право охорони праці», яке повинно розвиватися і надалі» 

[31, с. 12].  

Прийнятий у  1918 році КЗпП не містив визначення та тлумачення 

поняття «трудовий договір». Проте кодифікований закон регулював 

надання індивідуальних послуг та виконання роботи у формі 

співробітництва. Після того як було відмінено трудову повинність, 

трудовий договір ще довгий час не був договором у теперішньому 

розумінні. Причиною такого становища була відсутність свободи 

трудових відносин, що є ключовим у сучасному стані розвитку трудового 

права [32, с. 207]. Також держава встановлювала своє регулювання 

трудових відносин, це пов’язано з тим, що обов’язок працювати 

зберігався.  

У прийнятому КЗпП 1922 року вже було сформульовано визначення  

поняття «трудового договору», а також вченими було запропоновано 

основні ознаки такого  договору, висловлено  пропозиції щодо змісту 

такого договору.  
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Так, К.М. Варшавський запропонував три основні ознаки трудового 

договору: особистісну, організаційну та майнову. Одночасно вчені 

виділили два основні завдання, які виконує трудовий договір, а саме: 

трудовий договір встановлює трудові відносини, а також визначає зміст 

трудового відношення. Післявоєнний період і наступні роки 

характеризуються зниженням ролі трудового договору як правового 

засобу ненормативного регулювання праці. Причиною цього процесу 

слугували недостатність робочої сили та необхідність демократизувати 

методи залучення до праці, а також посилення централізації правового 

регулювання трудового процесу. Особливе місце серед досліджень змісту 

трудового права посідають наукові коментарі судової практики із 

трудових спорів. Фахівці відмічали, що перш ніж посісти місце в 

законодавстві норми трудового права, що стосувалися трудового 

договору, спочатку окреслювалися в судовій практиці [32, с. 207]. Тобто 

можна стверджувати про значну роль судової практики в процесі 

розвитку вчення про трудовий договір. 

Відповідно до ст. 27 КЗпП 1922 року [33, с. 449] трудовий договір –   

це угода двох або більше осіб, за яким одна сторона (той, хто наймається) 

надає свою робочу силу іншій стороні (наймачу) за винагороду. Трудовий 

договір укладається як при відсутності колективного договору, так і за 

наявності останнього. Так, ст. 28 КЗпП 1922 року визначає, що умови 

трудового договору визначаються угодою сторін. Недійсні умови 

трудового договору – це  умови, що погіршують становище працівника 

порівняно з умовами, встановленими законодавством про працю, умов 

колективного договору і правилами внутрішнього розпорядку, а також 

умови, що обмежують політичні і соціальні права працівника. Також 

відповідно до зазначеного кодексу законодавець передбачав існування 

такої додаткової умови трудового договору як випробування при 

прийнятті на роботу. Цікаво, що норма 1922 року (ст. 33) передбачала 

тривалість випробувального терміну, який не може перевищувати 6 днів 
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для робітників [33, с. 449]. Крім того, передбачено обмеження для певних 

категорій працівників, а саме: для працівників державних установ термін 

випробування не може перевищувати два тижні, при чому таке 

обмеження стосується тільки тих працівників, які виконують просту 

роботу (не наділені відповідною кваліфікацією); для працівників 

«кваліфікованих та відповідальних» передбачено місячний строк 

випробування. Не типовою по змісту, порівняно із сучасним трудовим 

законодавством, є норма статті 35 [33, с. 450] зазначеного кодексу, в якій 

зазначено, що до закінчення випробування при прийнятті на роботу 

працівник вважається безробітним.  

В основу трудових відносин був покладений вільний найм робочої 

сили. Трудова повинність допускалася лише у виняткових випадках для 

боротьби зі стихійними лихами або для виконання найважливіших 

державних завдань. Умови найму робітників і службовців на окремих 

підприємствах встановлювалися колективним договором, укладених між 

профспілкою і наймачем – органом управління підприємством, 

установою, організацією. При цьому спеціально обумовлювалося, що 

всякі умови договору, що погіршують становище працівника в порівнянні 

з умовами, встановленими законами про працю, умовами колективного 

договору і правилами внутрішнього трудового розпорядку, є недійсними 

[34, c. 23]. Тобто КЗпП 1922 року регламентувалося наявність додаткових 

умов трудового договору, проте не встановлювалося, які саме умови 

можуть були вказані в угоді.  

Даний кодекс діяв майже 50 років і відіграв важливу роль у 

правовому регулюванні трудових відносин між працівником і 

роботодавцем, проте він фактично дублював положення КЗпП РРФСР. 

Так, на наш погляд третій етап розвитку додаткових умов трудового 

договору починається з  прийняття КЗпП УСРР у 1922 року [20, с. 35]. 

Важливим досягненням Кодексу 1922 року була заміна системи 

державного соціального забезпечення системою соціального страхування. 
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Так, соціальне страхування запроваджувалося в якості додаткової умови 

трудового договору. Таке страхування встановлювалося у формі 

страхування здоров’я, пенсійного страхування та ін. В якості додаткової 

умови  могло пропонуватися надання оздоровчих путівок для працівників 

та членів їх сімей, організація для  дітей працівників оздоровчих 

дошкільних таборів та ін. Заборонялося страхові внески вираховувати із 

заробітної плати працівників. Подібна міра стала можливою завдяки 

зміцненню фінансово-господарського положения підприємств, їх 

здатності мати достатні кошти не тільки для виробничої діяльності, а й 

відшкодування витрат, пов'язаних з виплатами особам, позбавленим 

необхідних матеріальних засобів з незалежних від них обставин [34, с.24]. 

Як зазначав М.Г. Александров, трудові відносини втратили 

примусовий характер і почали формуватися винятково на добровільній 

основі. Тобто виникненню трудових відносин передував трудовий договір  

[35, с.87]. 

Кодекс законів про працю 1922 року давав чітке визначення 

колективного і трудового договорів, встановлював правила їх укладення 

та наслідки порушення, умови запровадження правил внутрішнього 

розпорядку, норм виробітку та оплати праці, а також гарантії і 

компенсації для робітників та службовців на час виконання ними в 

законному порядку наданих їм прав: на випадок призову до Червоної 

Армії, перебування у відрядженнях тощо (ст. 15–90) [18]. Так, ст. 27 

КЗпП УСРР 1922 року містила  визначення трудового договору,  

відповідно до якого такий договір вважався угодою між двома або більше 

особами, відповідно до якої  одна сторона (працівник) здійснює виконня 

роботи, якою його наділяє  інша сторона (роботодавець) за відповідну 

винагороду  [20, с.35]. 

Так, як зазначє Я.І. Одовіченко, із зазначеного визначення можна 

зробити висновок, що відбувається процес відокремлення трудового 

договору від цивілістичної доктрини. У відповідному визначенні 
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простежується здатність працівника надавати робочу силу, а не 

виконувати конкретні доручення чи надавати послуги.  Умови трудового 

договору встановлюються угодою сторін.  Відповідно до ст. 28 КЗпП 

1922 року недійсними умови визначаються ті, які погіршують становище 

працівника та не відповідать нормама чинного законодавства  [20, с. 35].  

Таким чином, Кодекс законів про працю 1922 року став правовою 

основою регулювання трудових відносин, поклав початок формування 

вільних трудових відносин та виникнення свободи трудового договору. 

Цікаво, що основні його положення досі зберігають свою чинність, силу і 

значення. У ньому втілено піклування держави про послідовний захист 

інтересів робітників і службовців, всіх трудящих, про захист їх трудових 

прав, здобутих у боротьбі проти капіталізму, за встановлення 

соціалістичного ладу. Також у нормах КЗпП 1922 року містилися 

положення, що дозволяли сторонам договірне регулювання певних умов, 

які сторони могли встановлювати в трудовому договорі. Тобто, виходячи 

із зазначених тверджень, вказаний кодекс сприяв розвитку та 

трансформації додаткових умов трудового договору.  

 Таким чином,  третій етап формування  та розвитку додаткових умов 

трудового договору починається з 1922 року. На наш погляд, необхідно 

звернути увагу на особливості такого етапу. Величезного значення 

набули закони, прийняті в 20-ті роки, що спрямовані на піднесення 

продуктивності праці, зміцнення трудової дисципліни, усунення 

плинності робочої сили, на правильну організацію праці та заробітної 

плати, виховання у трудящих соціалістичного ставлення до  

праці [18, с. 8].  

Радянське трудове право у 30-ті роки відіграло велику роль у 

зміцненні соціалістичних трудових відносин, відносин дружби і взаємної 

допомоги вільних від експлуатації людей в процесі виробництва. Як 

знаряддя переважно господарсько-організаторської і культурно-виховної 

діяльності радянське трудове право відіграло значну роль у піднесенні 
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продуктивності праці, в організації соціалістичного змагання, у зміцненні 

трудової дисципліни на підприємствах [18, с. 11]. Проте, на думку 

фахівців-вчених того часу, вже до кінця 30-х років стало зрозуміло, що 

гарантії, встановлені КЗпП 1922 року держава забезпечити не в змозі. 

Тому С.А. Івановим, аналізуючи трудове право, було висунуто позицію: 

«КЗпП втратив свій спочатку прогресивний характер: одні його норми 

тихо померли, будучи формально збереженими в Кодексі ..., інші 

скасовувалися ..., треті настільки змінилися, що придбали антисоціальний 

характер»   [36, с. 38]. 

Так, окреслений період характеризувався тим, що радянське 

законодавство визначає трудовий договір як угоду двох або більше осіб, 

за якою одна сторона (наймач або група наймачів) надає іншій стороні 

(наймачеві) свою робочу силу за винагороду (ст. 27 КЗпП) [21]. В якості 

основних ознак трудового договору виділяються:  угода, надання робочої 

сили в розпорядження наймача, оплатність  праці. Обов’язкової 

письмової форми трудового договору закон не встановлює: найм 

вважається таким, що відбувся, з моменту влаштування на роботу, але всі 

умови договору повинні бути зафіксовані в розрахункових книжках, які 

повинні видаватися всім робітникам і службовцям (крім осіб 

адміністративного персоналу, які користуються правом найму та 

звільнення, а також осіб, що надходять на термін менше тижня) протягом 

семи днів з дня прийняття на роботу (ст. 29 КЗпП; постанову НКТ СРСР 

від 25 лютого 1924 року [21]). У цей період трудовий договір не 

відокремлюється від суміжних цивільно-правових договорів. Наприклад, 

договір підряду  –  відноситься до трудових договорів.  

Умови трудового договору частково встановлювалися за угодою 

сторін, а частково визначалися безпосередньо законом. За угодою сторін 

встановлювалися місце роботи (підприємство або певний цех, відділ) і рід 

роботи (характер, зміст роботи, яка виконуватиметься працівником). 

Визначення цих умов вважалося обов'язковим при укладанні будь-якого 
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трудового договору.  Недійсні були умови трудового договору, що 

погіршують становище працівника порівняно з умовами, визначеними 

законами про працю, колективним договором та Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Проте з соціальним та економічним розвитком з’являються нові 

можливості та потреби в суспільстві, що сприяло виникненню протиріч 

між фахівцями та науковцями щодо впровадження нових, сучасних 

положеннь трудового законодавства, щодо регулювання трудових 

відносин.  У кінці 20-х років ХХ ст. фахівці у трудовому праві 

висловлювали думки, відповідно до яких КЗпП 1922 року має відповідати 

сучасному стану політики. Зазначений кодекс потребував змін  [36, с. 75]. 

Розвиток народного господарства та індустріалізація країни 

вимагали підйому продуктивності праці і зміцнення трудової дисципліни. 

Постановами СТО СРСР від 18 травня 1926 року «Про підняття 

продуктивності праці в промисловості і на транспорті» і РНК СРСР 

 від 6 березня 1929  року «Про заходи щодо зміцнення трудової 

дисципліни в державних підприємствах» була підвищена відповідальність 

керівників підприємств за стан дисципліни праці, а також адміністрації 

підприємств надані ширші повноваження щодо накладення 

дисциплінарних стягнень на працівників [34, с. 24].  

Так, на думку І.Я. Кисильова, встановлення командно-

адміністративної системи в 30-х роках ХХ ст. здійснювалося в чотирьох 

основних напрямах: введення прямого державного примусу до праці під 

загрозою кримінальної відповідальності; збільшення покарання за 

порушення трудової дисципліни, випуску браку, недотримання 

технологічних нормативів; посилення централізації в регулюванні праці; 

погіршення умов праці, зниження рівня правових гарантій для 

працівників [37, с. 51].  

Період війни та післявоєнний час (30 – 40 року), характеризуються 

«замороженням» розвитку трудового договору та трудових відносин. У 
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той час, коли робочої сили не вистачало через зрозумілі причини, люди 

виживали за рахунок пайків, які видавали на виробництві в той час 

(держава виплачувала заробітну плату в тій формі, в якій це було 

можливо). Тому про розвиток трудових відносин, і трудового договору, а, 

отже, і змісту трудового договору, мова не йшла. Зважаючи на викладене, 

цей проміжок часу ми за власним переконанням не враховуємо в даному 

дисертаційному дослідженні.  

Четвертий етап розвитку додаткових умов трудового договору 

поклав свій початок у 1971 році, коли був прийнятий КЗпП УРСР, що є 

чинним і до сьогодні  [20, с. 36]. 

Зазначений КЗпП УРСР від 1971 року конкретизував та доповнював 

норми  КЗпП 1922 року, але незважаючи на це, значно поліпшували 

правове становище працівника. У КЗпП 1971 року зазначалися основні 

положення Конституція УРСР. Так, цей Закон  серед основних прав 

громадян визначав право на працю. Відповідно до Конституції  таке 

право визначалося як право на одержання гарантованої роботи з оплатою 

праці відповідно до  кількості та якості і не нижче встановленого 

державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, 

роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної 

підготовки, освіти, а також із урахуванням суспільних потреб. 

Зазначалося, що сумлінна праця є обов’язком і справою честі кожного 

здатного до праці громадянина [36, с. 146].  

Так, ст. 21 КЗпП 1971 року містила  принципово оновлене 

визначення трудового договору. Трудовий договір – угода між 

працівником і роботодавцем (підприємством, установою, організацією), 

відповідно до  якої працівник зобов’язується виконувати роботу за 

певною спеціальністю, кваліфікацією або посадою з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець (підприємство, 

установа, організація) зобов'язується виплачувати працівнику заробітну 

плату і забезпечувати умови праці відповідно до  законодавства про 
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працю, колективного договору і угодою сторін [20, с. 36].  КЗпП 1971 

року містив ст. 9, яка  встановлювала, що умови трудового договору, які 

погіршувало становище працівника, порівняно із нормами законодавства 

про працю визнавалися недійсними, і яка згодом  (у 1991 році) 

трансформувалася у с. 9-1  КЗпП, про що йтиметься далі в роботі [31, с. 

207].  

Отже, як ми бачимо, законодавець, пропонуючи таке визначення 

трудового договору, акцентує увагу на обов’язках сторін, які складають 

зміст трудового договору. У  наведеному визначенні перераховані ознаки 

трудового договору. Сторони не мали права змінити умови трудового 

договору в договірному порядку [20, с. 36]. Взагалі у період радянського 

розквіту трудові відносини стрімко розвивалися. Цей висновок можна 

зробити, виходячи із змісту норм трудового кодексу, який був прийнятий 

у той перод, і який є чинним і  в сучасній системі законодавства. Звісно, 

більшість норм  вже не актуальні. Проте, на наш погляд, аналізуючи 

трудове законодавство того часу, спостерігається піклування законодавця 

про  працівників. Так, наявність у трудовому договорі додаткових умов 

значно розширює можливості як роботодавця, так і працівника. Адже такі 

положення мають взаємокомпенсаційний характер, на що ми будемо  

звертати увагу  далі в дослідженні. Вивчаючи досвід застосування 

додаткових умов згаданого періоду, ми прийшли до висновку, що багато з 

них актуальні і дотепер. Наприклад, умова про надання житла, надання 

службового автомобіля, надання службового телефона (адже в той час 

також надавалися телефони, проте не мобільного зв’язку, а 

стаціонарного, який прокладався до житлового пиміщення, що 

надавалося працівнику в тимчасове користування). Отже, ми бачимо 

трансформацію додаткових умов трудовго договору, так би мовити на 

сучасний лад. Також умова про надання надпопулярних в раданські часи 

талонів, які були, що видавалися за місцем роботи працівникам на певний 

вид товару, або талони на харчування в їдальнях, які працювали при 
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заводах та підприємствах. Наразі такі специфічні умови 

трансформувалися в більш сучасні: оплата харчування працівників або 

надання економ обідів на деякий підприємствах. 

П’ятий етап розвитку та формування додаткових умов трудового 

договору починається із років незалежності України. Перехід до 

ринкових відносин привернув увагу до захисту трудових прав 

працівників. 14 жовтня 1992 року прийнято Закон «Про охорону праці». 

Законом від 19 грудня 1993 року до КЗпП України внесені зміни і 

доповнення, які стосувалися охорони праці [30, с. 374]. Законом УРСР 

«Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю 

Української РСР при переході республіки до ринкової економіки» від 20 

березня 1991 року та Законом України «Про внесення змін до Кодексу 

законів про працю України» від 24 грудня 1999 року внесено зміни до ст. 

21 Кодексу законів про працю України  (далі – КЗпП України). Згідно зі 

змінами трудовий договір – це угода між працівником і власником 

підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, за 

якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією 

угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган 

зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати 

умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Таке 

визначення діє й донині [20, с. 37].  

На початку 90-х років трудовий договір набирає нових обертів 

розвитку та стає більш вільним. Такі зміни зумовлені, насамперед, 

відміною обов’язку трудитися, що було закріплено в Конституції України 

(ст.43 – свобода праці). Також розширення сфери договірного 

регулювання трудових відносин, що було запроваджено розвитком 

приватної власності  відобразилося на трудовому договорі. Такі зміни 

слугували поступовій трансформації трудового договору в  договір, зміст 
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якого сторони можуть обговорювати, тобто відбуваються зміни не лише в 

розумінні призначення трудового договору, а й складових його змісту. 

Окреслений період характеризується прийняттям низки законів та 

нормативних актів, що стосуються поліпшення та розвитку трудових 

відносин. Зміни до КЗпП України після 1991 року були внесені з метою 

послаблення  впливу держави на трудові відносини. З’явилися нові 

норми, спрямовані  на таке нововведення. Наприклад, доповнена ст. 9-1, 

КЗпП 1991 року  містила новелу, відповідно до якої підприємства, 

установи та  організації наділялися  правом встановлювати додаткові 

порівняно із чинним законодавством трудові та соціальні-побутові пільги 

для працівників. Таке запровадження діяло в межах повноважень 

зазначених роботодавців Так, даний етап розвитку характеризується 

об’єднанням  централізованого та локального механізму, спрямованого на 

регулювання трудових відносин. О.М. Олейник у своїй дисертаційній 

роботі «Розвиток трудових відносин і законодавства в Україні (1917-

1929)» висловлює думку про вивчення розвитку трудових відносин 

відповідно до етапів історичного становлення трудового законодавства: 

1) Дореволюційний період. 2) З 1917 року до початку 30-х рр. 3) З 

початку 30-х до середини 50-х рр. 4) З середини 50-х до початку 90-х рр.  

5) З 1991 року до сьогодні [38, с. 8]. 

Проте, на наш погляд, враховуючи досліджений матеріал та думки 

вчених, ми пропонуємо наступну періодизацію історичного розвитку 

додаткових умов трудового договору: 1) 1913-1917 рр. 2) 1917-1922 рр. 3) 

1922-1971 рр. 4) 1971-1991 рр. 5) 1991 р. - по теперішній час.  

Так, перший період характеризується прийняттям Статуту про 

промислову працю. Адже саме цей документ пов’язують з початком 

формування трудового права як галузі права і розвитком трудового 

договору і змісту. Проте необхідно наголосити, що норми тодішнього 

законодавства ще не визначали змісту трудового договору, однак 

науковці ототожнювали його із сукупністю прав та обов’язків сторін. 
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Також цей період характеризувався появою перших спроб 

аргументованого поділу змісту трудового договору на необхідні та 

додаткові. 

Другий етап був виділений з огляду на історичні події. Адже 

жовтнева революція змінила не тільки правління та державний устрій, а й 

законодавство, бачення трудового права і найму з іншої сторони. 

З’являються праці видатних науковців щодо виділення трудового 

договору із сфери дії цивільно-приватного регулювання. У цей період був 

створений Декрет Ради комадних комісаріатів про 8-годинний робочий 

день і вступив у дію Кодекс про працю РРФСР від 1918 року, а в 1922 

році утворився СРСР та прийнято КЗпП РРФСР від 9 листопада 1922 

року, який діяв протягом 50 років і вперше виділяв трудовий договір 

окремою главою. Саме цей Кодекс поклав початок формуванню змісту 

трудового договору в тому вигляді, в якому ми маємо його зараз. 

Зроблені перші спроби у запровадженні додаткових умов трудового 

договору та встановлена норма про неможливість зменшення гарантій 

працівника, аніж це передбачено закононом.  

Третій етап характеризувався початком процесу змін у регулюванні 

трудових відносин. Головним чинником виступив КЗпП УРСР 1971 року, 

який ввів у дію нову термінологію. Більша частина норми цього кодексу 

не змінювалися і до сьогодні. КЗпП УРСР 1971 року у визначенні терміну 

«трудовий договір» особливу увагу приділяє саме змісту трудового 

договору, вказуючи на додаткові його умови, які не можуть суперечити 

чинному законодавству. Централізовний механізм правового 

регулювання трудових відносин був спрямований на детальне 

закріплення правового регулювання таких відносин в законодавстві.  

Четвертий етап утворився,  виходячи з історичних подій. Як відомо, 

у 1991 році Україна стала незалежною державою, а, отже, почався процес 

удосконалення та формування власної нормативної бази. Це не обминуло 

і трудове законодавство. Так, законодавець передбачив нові підходи до 
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виникнення трудових відносин. У цей період сторони мають можливість 

встановлювати умови та інші соціально-побутові пільги на свій розсуд. 

Тобто зміст трудового договору може бути предметом обговорення між 

сторонами. Виникає таке понятті як свобода трудового договору.  

Подальший розвиток трудового договору, зокрема додаткових його 

умов, триває і до сьогодні. Законодавець запроваджує нові сучасні 

підходи до формування трудових відносин шляхом залучення додаткових 

умов трудового договору, адже вони розширюють дію трудового 

договору і складають основу його змісту. Тому саме такі умови 

потребують розвитку та трансформації, враховуючи сучасні темпи 

розвитку економіки.  

 

1.2. Поняття, сутність та значення додаткових умов трудового 

договору 

 

Виникненню трудових відносин передує укладення трудового 

договору. Такий договір сприяє включенню сторін договору (працівника 

та роботодавця) у відносини, які підпадають під правове регулювання 

трудового права. Укладення трудового договору означає, що і працівник, 

і роботодавець набули прав та обов’язків. Сукупність таких взаємних 

права та обов’язків сторін і становлять зміст трудового договору. 

Основну частину обсягу змісту трудового договору складають саме 

додаткові умови трудового договору. 

Перш ніж перейти до розкриття основного питання, на наш погляд, 

необхідно згадати, що являє собою трудовий договір за законодавством 

України.  

Так, поняття «трудовий договір» вперше було дано в Кодексі законів 

про працю УРСР 1922 року (далі – КЗпП УРСР), про який ми вже 

згадували в попередньому підрозділі [20, с. 35; 39, с. 108]. У КЗпП УРСР 

1971 року термін «наймач» був замінений на термін «підприємство, 
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установа, організація»  [40, с. 128]. Така заміна відповідала вимогам часу, 

оскільки у той період переважала державна форма власності на засоби 

виробництва, що були розподілені між підприємствами, установами, 

організаціями, яким надавалось право бути суб’єктами трудових 

відносин. 

Законом України від 20 березня 1991 року «Про внесення змін і 

доповнень до Кодексу законів про працю України при переході до 

ринкової економіки» в ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі - 

КЗпП України), яка дає визначення трудового договору, термін 

«підприємство, установа, організація» замінено терміном «власник або 

уповноважений ним орган» [39, с. 108]. 

В остаточній редакції ст. 21 КЗпП України дає таке визначення 

поняття трудового договору: як 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’язуються виплачувати 

працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для 

виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін [41]. 

Завдяки трудовому договору здійснюється реалізація 

конституційного права громадян на працю, вільно займатися 

підприємницькою діяльністю, обирати професію, навчатися (у формі 

підвищення кваліфікації) та ін. 

Одним із принципів трудового права є принцип свободи договору, 

який проявляється в трьох аспектах. По-перше, свобода договору  –  це 

свобода сторін мати право укладати договір, тобто цей принцип гарантує 

сторонам саму можливість укладати договір. По-друге, такий принцип 

дозволяє сторонам укладати будь-який договір, який регламентується 
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законом.  По-третє, свобода договору встановлює право укладати договір  

з тими умовами, які є важливими для сторін. Тобто, якщо ми говоримо 

про укладення трудового договору, то свобода трудового договору 

забезпечується завдяки закріпленню додаткових умов трудового 

договору.    

Щодо трактування поняття «умов договору», то серед науковців 

існує  поняття, відповідно якого умови  договору –  це зміст такого 

договору. Так,  В.І. Борисова, Л.М. Баранова, I.В. Жилінкова,  В.Л. 

Яроцький, І.В.  Спасибо-Фатєєв трактують таке поняття наступним 

чином: «Зміст договору – це сукупність умов (пунктів), визначених на 

розсуд сторін і погоджених ними, та умов, які є обов’язковими відповідно 

до актів цивільного законодавства» [42, c.224]. 

О.В. Дзера стверджує, що «зміст договору як спільного юридичного 

акта сторін становлять, по-перше, умови, щодо яких вони дійшли згоди і, 

по-друге, ті умови, які приймаються ними як обов'язкові на основі 

чинного законодавства. Іншими словами, зміст договору – це ті умови, на 

яких укладена відповідна угода сторін» [43,  с.628]. За переконанням М.І. 

Брагинського, В.В. Витрянського, умови, які містяться в договорі, 

представляють собою спосіб закріплення прав та обов’язків сторін. Тому, 

коли говорять  про зміст такого договору, то мають на увазі взаємні права 

та обов’язки. Зміст договору складають договірні умови. Тому характер 

закріплення таких умов дозволило використовувати в науковій літературі 

їх як  пункти [44, с. 295]. Таким чином, умови, договору складають зміст 

такого договору. Тобто зміст у змістовному значення цього слова означає 

сукупність прав та обов’язків, що виражаються  в умовах (пунктах) 

такого договору.   

Умови трудового договору можуть визначатися сторонами трудового 

договору при його укладенні, а також законодавчими або іншими 

нормативними актами. Тенденція суттєвого розширення сфери 

індивідуально-договірного регулювання трудових відносин, характерна 
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для сучасного періоду розвитку вітчизняного трудового права, зумовлює і 

інтерес до проблем, що стосуються додаткових умов трудового договору. 

Саме за допомогою встановлення додаткових умов трудового договору 

сторони можуть встановити найбільш прийнятні умови застосування 

праці. Такий підхід дозволяє, з одного боку, максимально 

індивідуалізувати ці умови з урахуванням як кваліфікації і ділових 

якостей конкретного працівника, так і вимог роботодавця, а з іншого – 

встановити відповідні підвищені гарантії для окремо взятого працівника. 

Застосування додаткових умов трудового договору розширює 

можливості роботодавця залучати на роботу в свою організацію найбільш 

відповідних за  своїми діловими якостям працівників, а працівникам, у 

свою чергу, дозволяє отримувати додаткові блага у зв’язку з виконанням 

трудових обов’язків. Останнім часом простежується тенденція до 

розширення сфери договірних (погоджувальних) умов трудового 

договору. Якщо ще 5–6 років тому умови трудового договору 

встановлювалися переважно законодавством, то, наприклад, вже зараз 

відповідно до ст. 4 Закону України «Про відпустки» сторони в трудовому 

договорі можуть встановлювати й інші види відпусток, крім 

передбачених законодавством [45]. Це ж стосується тривалості 

додаткових щорічних відпусток, а також деяких інших умов трудового 

договору [46, с.167]. 

Як уже було зазначено, зміст трудового договору складають його 

умови. В науці існують різні погляди з приводу поділу умов, які 

складають зміст трудового договору. Так, М.Д. Бойко виділяє похідні 

умови – ті, що встановлені законодавством, та безпосередні – ті, що 

визначаються сторонами, які в свою чергу поділяються на необхідні та 

додаткові [39, с.111]. Додаткові умови трудового договору, як стверджує 

М.Д. Бойко,  це такі умови, відсутність яких не виключає можливості 

укладення трудового договору за наявності домовленості щодо 

необхідних умов [39, с. 113]. Н.А. Брілліантова [47, с. 123], В.Я. Бурак 
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[46, с. 160], В.І. Прокопенко [48, с. 216], В.В. Лазор [49, с. 109],  

О. І. Процевський [50, с. 88] умови трудового договору поділяють на 

обов’язкові (необхідні) та факультативні (додаткові). Згадані автори 

наголошують, що додаткові умови трудового договору це такі умови, які 

не є обов’язковими для укладання трудового договору. Так,  

О. І. Процевський ствердує, що хоч додаткові умови і закріплені 

законодавчо, проте не є обов’язковими для трудового договору [50, с.88].  

В. І. Прокопенко зазначає: «Умови трудового договору можуть бути 

обов’язковими, (їх ще називають необхідними) і факультативними 

(додатковими). Обов’язковими (необхідними) умовами вважаються такі, 

без яких трудовий договір не може бути визнано укладеним. До них слід 

віднести взаємне волевиявлення сторін про прийняття-влаштування 

працівника на роботу, визначення трудової функції працівника, 

встановлення моменту початку виконання роботи. Факультативні умови є 

додатковими, їх відсутність не свідчить про неповний зміст трудового 

договору. До таких умов слід віднести угоду про надання житлової площі, 

забезпечення дитини працівника місцем у дошкільному закладі, що є на 

підприємстві, встановлення випробувального строку при прийомі на 

роботу, строк дії трудового договору. Невиконання факультативних умов 

може призвести до трудового спору та їх захисту з боку держави»                   

[48, с. 216-218].  

Л.П. Грузінова виділяє безпосередні умови, які встановлюються 

сторонами при укладенні трудового договору. Такі умови  поділяються на 

похідні та додаткові. Похідні умови не можуть змінюватися сторонами в 

договірному порядку, так як такі умови регламентуються нормами 

закону.  Наприклад, своєчасна виплата заробітної плати, дотримання 

санітарних норм під час виконання своїх трудових обов’язків, виконання 

вимог та норм охорони праці, слідування нормам технології виробництва, 

що встановлюється законом тощо.  Додаткові умови трудового договору, 

за переконанням Л.П. Грузінової, це умови, які не впливають на факт 
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укладення трудового договору та за допомогою яких доповнюється, 

уточнюється та конкретизується виконання трудової функції працівника 

[51, с. 35- 37]. Т.В. Тетерина поділяє умови трудового договору на 

необхідні, істотні та додаткові. Додаткові умов трудового договору 

зазначений автор визначає як умови, наявність чи відсутність яких не 

змінюють юридичної природи трудового договору [52, с.10 – 12]. С.В. 

Колобова, в свою чергу, виділяє виробничі, які встановлені 

законодавством та безпосередні, які встановлюються угодою сторін під 

час укладання трудового договору, що, в свою чергу, поділяються на 

необхідні (обов’язкові) та факультативні (додаткові). Додаткові умов 

трудового договору визначаються як умови, що не впливають на 

укладення трудового договору [53, с.44]. 

Як ми бачимо, більшість науковців схиляються до думки про те, що 

умови трудового договору, які складають його зміст, можна поділити на  

обов’язкові (необхідні) і факультативні (додаткові).  

Так, традиційно більшої уваги при закріпленні трудового договору 

приділялися умовам, які є необхідними для укладення такого договору. 

Проте, на наш погляд, така додаткова умова, як, наприклад, забезпечення 

робочого місця іншому із подружжя або  надання  місця для дитини 

працівника у закладі шкільної освіти має не менше значення для 

працівника при укладанні трудового договору. Всі умови, що були 

внесені до трудового договору шляхом домовленості між сторонами  і 

були предметом обговорення, мають значення для сторін [54, с.102]. 

Однак необхідно звернути увагу на той факт, що в разі закріплення 

додаткових умов у трудовому договору такі умови стають обов’язковими 

для виконання, тому, на наш погляд, умови, що складають зміст 

трудового договору, можна поділити на необхідні та додаткові.  

Проте для виокремлення та визначення додаткових умов трудового 

договору, на наш погляд, необхідно дослідити обов’язкові умови такого 

договору. Так, у теорії цивільного права договірне регулювання 
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суспільних відносин пов’язується з певними умовами, які становлять 

зміст договору і без яких такий договір не можна вважати  

укладеним [43, с. 628]. Такі умови прийнято називати істотними. 

Істотність тих чи інших умов, як правило, вирішується в законодавчому 

порядку. Термін «істотні умови» застосовується в трудовому 

законодавству проте в іншому розуміння. Так п. 6 ст. 36 КЗпП України 

містить понятті «істотні умови праці». Важливо зазначити, що поняття 

«умови трудового договору» і «умови праці» відрізняються між собою. 

Л.Ю. Бугров з даного приводу зазначає, що ці два поняття 

співвідносяться як ціле і його частина (широке і більш вузьке поняття) 

[55, с. 89]. 

У доктрині трудового права поняття «істотні умови трудового 

договору» застосовується [56, с. 47]. П.І. Жигалкін [57, с. 87],  

Н.Г. Гладков, здійснюючи порівняльний аналіз понять «істотні умови 

трудового договору» та «необхідні умови трудового договору» вказують 

на тотожність цих двох понятть [58, с.23].  Співавтори   підручника 

«Советское трудовое право» наголошують, що обов’язкові та 

факультативні умови трудового договору відносяться до істотних умов 

[59, с. 260]. В.І. Прокопенко вважає, що істотні умови трудового договору 

визначаються нормативними актами, правилами внутрішнього трудового 

розпорядку й колективним договором [60, с. 55]. 

Проект Трудового кодексу України від 20.05.2015 № 1658 (далі – 

Проект) містить поняття «обов’язкові умови трудового договору». 

Відповідно до ст. 33 Проекту до обов’язкових умов трудового договору 

належать: 1) місце роботи (із зазначенням для роботодавця - юридичної 

особи структурного підрозділу); 2) час початку дії трудового договору, а 

в 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, 
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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 [61]. 

Спробуємо встановити, які ж саме умови трудового договору можна 

виділити як необхідні, а які додаткові. Для цього потрібно визначити 

зміст зазначених двох понять. У зв’язку з цим варто звернутися до історії 

договірного регулювання. Поняття «істотні умови договору» 

застосовувалося в доктрині римського права, де зазначалося, що вказані 

умови  входили до складу змісту будь-якого договору:  «без таких умов 

не представлялося існування будь-якого договору» [62, с.164-165]. Крім 

істотних умов договір містив звичайні (наявність звичайних умов 

передбачалася сама по собі, хоча вони і не обумовлювались у договорі) та 

випадкові умови [62, с.132]. Випадковими умовами тут вважають саме 

додаткові умови, тобто ми бачимо, що римляни виділяли такі умови 

договору, без яких договір міг бути укладеним.  

Для порівняння, сучасна  цивільна доктрина має схожу класифікацію 

умов договору, проте значенню поняття «істотні умови договору» 

характерний більш широкий зміст, а саме: «... істотними умовами 

договору вважають такі умови, які визнані законом або ж вони необхідні 

для договорів даного виду, а також всі умови, щодо яких за заявою однієї 

із сторін повинно бути досягнуто згоди» [43, с.35-36]. 

Для визначення поняття «істотних умов трудового договору» 

важливо звернутися до лексичного змісту терміну «істотний». У 

словникових джерелах його тлумачать як «такий, що становить суть або 

стосується суті чого-небудь; дуже важливий, значний, вагомий» [63, с. 

482].  

Також цікаву позицію висловлює Я.І. Одовіченко щодо поділу умов 

трудового договору. Так, на думку фахівця, зміст трудового договору 

можуть складати умови, які встановлюються законом і є обов’язковими 
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для виконання сторонами. Тому умови трудового договору логічно 

поділити на умови, які регламентуються державою, і ті, щодо яких 

застосовується договірне регулювання   [64, с. 36]. 

Як стверджують П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, та З.Я. Козак, основну 

частину змісту трудового договору усе ж складають додаткові, які ще 

називають договірні або погоджувальні умови, тобто ті умови, які 

встановлюють за взаємною домовленістю сторін [46, с. 165]. Так, ми 

погоджуємось з таким твердженням, адже, як правило, такі умови 

стосуються трудової функції, місця роботи, прав і обов’язків працівника, 

прав і обов’язків роботодавця, розміру оплати праці доплат і надбавок, 

заохочувальних виплат тощо.  

Не допускається включення до трудового договору умов, які 

погіршують становище працівника. Проте законодавством дозволяється 

розширювати вже існуючі гарантії та пільги працівника. Забороняється 

включати до трудового договору, наприклад, умову, за якою щорічна 

відпустка буде надаватися працівникові меншої тривалості ніж 24 

календарні дні, або тривалість робочого часу перевищуватиме 40 год. на 

тиждень. Так, умова трудового договору, за якою працівнику надається 

додатковий оплачуваний вихідний день для догляду за неповнолітніми 

дітьми, буде вважатися такою, що не погіршує правове становище 

працівника. Роботодавці в межах своїх повноважень і за рахунок власних 

коштів можуть встановлювати додаткові порівняно із законодавством 

трудові й соціально-побутові пільги для працівників [46, с. 166]. Правило 

про непогіршення умов договорів має імперативний характер. Отже, якщо 

такі умови в трудовому договорі передбачено, то вони є недійсними. 

Недійсною умову можна вважати з моменту укладення трудового 

договору. Проте необхідно наголосити, що недійсними визначають саме 

конкретні умови, а не сам договір. Якщо трудовий договір було укладено 

з дотриманням встановлених законодавством вимог, то він вважається 

дійсним.  
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Також треба зазначити, що добровільна згода працівника на умови, 

що погіршують його становище, не звільняє роботодавця від встановленої 

законодавством відповідальності за порушення законів та інших 

нормативних правових актів про працю [65, с. 30].  

Науковці,  зокрема В.С. Бердичевський, Д.Р. Акопов,  

Г.В. Сулейманова,  підкреслюють, що «сторони не зовсім вільні у виборі 

умов трудового договору» [66, с. 96]. Тобто фахівці стверджують, що, 

укладаючи трудовий договір, стороним мають керуватися положеннями, 

які регламентовані державою. Такими положеннями є мінімальні гарантії 

працівника, які роботодавець не має права порушувати. Так, 

впроваджуючи додаткові умови трудового договору, законодавець 

перебдачив ряд непорушних (умов) гарантій, що впливають на свободу 

трудового договору.   

До сучасних науковців, які вважають, що умови трудового договору, 

які визначають місце роботи, трудову функцію, оплату праці, повинні 

називатися «істотними», а не «обов’язковими (необхідними)» належить 

Ю.В. Баскакова. Науковець висловлює думку, згідно з  якою необхідно 

використовувати поняття істотні, а не обов’язкові умови трудового 

договору. Таке твердження автор аргументує наявністю у ст. 32 КЗпП 

України переліку умов, які необхідно вважати істотними умовами праці 

[67, c. 57]. Фахівець стверджує, що  істотні умови праці та істотні умови 

договору – тотожні поняття, з чим не погоджується С.О Феленко [68, с. 

72], вказуючи, що перелік істотних умов праці, який міститься в ч. 3 ст. 

32 КЗпП України [41], не є вичерпним. Таким чином, умови трудового 

договору, які визначають місце роботи, трудову функцію, оплату праці, 

вважаємо, мають називатися «необхідними», так як сторони повинні 

обов’язково досягти згоди щодо кожної з них  перед укладенням 

трудового договору. На наше переконання, термін «істотні» умови 

необхідно застосовувати у  трудовому праві в контексті умов праці. 

Термін «необхідні» умови трудового договору означають ті умови, без 
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яких договір не може бути укладений, тобто від наявноств чи відсутності 

зазначених умов залежить взагалі факт існування трудового договору. А 

термін «обов’язкові» умови трудового договору має використовуватись  у 

значенні виконання таких умов. Тобто всі умови, які зазначені у договорі, 

є обов’язковими для виконання. Тому  слід вживати термін «необхідні», а 

не «істотні» умови трудового договору. Однак, як було зазначено, фахівці 

використовують поняття «істотні умови трудового договору». 

Як уже було вказано, цивільна доктрина містить визначення істотних 

умов договору (ст. 638 Цивільного кодексу України) [69]. Проте такого 

визначення не містить трудове законодавство.  

Відсутність у трудовому законодавстві визначення «істотних умов 

трудового договору» залишає підстави для доктринального тлумачення 

тих необхідних умов, які обов’язково мають бути об’єктом переговорів та 

погодження між сторонами при прийнятті на роботу. Та не завжди 

варіанти пропонованих різними авторами «необхідних умов трудового 

договору» можуть вважатися прийнятними без відповідних застережень. 

Так, автори навчально-довідкового посібника «Трудове право 

України» пропонують вважати однією з обов’язкових умов трудового 

договору таку його умову як строк дії договору [46, с.168]. Проте є й інша 

думка з цього питання.  В.І. Прокопенко стверджує, що таку умову слід 

віднести до додаткових умов трудового договору [48, с. 218].  

Проаналізувавши ст. 23 КЗпП України, зокрема частину 3, в якій сказано, 

що строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові 

відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з 

урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або 

інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими 

актами [41], то можна прийти до висновку, що законодавець фактично 

передбачив загальне правило укладання безстрокового трудового 

договору. Тому, цілком очевидно, що строковий трудовий договір 

укладається тільки в конкретно визначених випадках, перелік яких 
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міститься в зазначеній статті.  Таким чином умова трудового договору, 

яка встановлює строк дії такого договору не є необхідною для укладання 

трудового договору умовою. Тобто така умова не є предметом 

обов’язкового погодження із сторонами, відсутність чого робить такий 

договір безстроковим. Отже, умова про строк дії трудового договору є 

додатковою.  

Основною особливістю додаткових умов трудового договору є те, що 

вони не є обов’язковими для їх погодження при прийнятті на роботу. У 

кожному конкретному випадку такі умови стають об’єктом переговорів у 

тому випадку, якщо одна зі сторін наполягає на включенні їх до змісту 

трудового договору. Проте ці умови мають таке ж значення для 

конкретного договору, як і обов’язкові. Недосягнення згоди сторонами 

щодо додаткових умов так само не призводить до укладення договору, як 

і в разі відсутності погодження необхідних умов [46, с. 173]. 

Так, Н. І. Іщенко вважає, що додаткові умови на відміну від 

основних умов не вимагають жорсткого взаємного узгодження. Проте, 

якщо одна зі сторін трудового договору вимагає безумовного досягнення 

щодо додаткової умови (умов) взаємного узгодження, то в такому 

випадку цю умову (умови) необхідно розглядати як істотну і впливову на 

долю самого трудового договору [70, с. 124]. Автор схиляється до думки 

про те, що істотними є умови, щодо яких сторони дійшли згоди, так як 

саме такі умови впливають на існування трудових відносин взагалі, звісно 

ж між конкретними суб’єктами.   

З розвитком трудового права і трудового договору зокрема, 

з’являються сучасні умови: нерозголошення комерційної таємниці,  

оплата мобільного зв’язку (корпоративного), наявність прав на водіння 

автомобілем, наявність власного автомобіля в особи, яка влаштовується 

на роботу та ін. 

Поширеною додатковою умовою є умова про неконкуренцію, а 

також про нерозголошення комерційної таємниці. Погоджувати таку 
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умову сторони можуть відповідно до ст. 36 Господарського кодексу 

України (далі – ГК України) [71]. У цій нормі передбачено визначення 

комерційної таємниці, склад та обсяг відомостей, які становлять таку 

таємницю, і порядок їх захисту, що визначаються суб’єктом 

господарювання. Тобто вирішення цих питань – сфера локального та 

договірного правового регулювання. А відповідальність за розголошення 

відомостей, які становлять комерційну таємницю підприємства, і порядок 

охорони таких відомостей встановлюються законодавчими актами 

України [46, с. 174]. Необхідно звернути увагу, що вітчизняне трудове 

законодавство не містить спеціальних норм, які регулюють відносини між 

працівником і роботодавцем щодо недобросовісної конкуренції. Тому 

необхідно врегулювати це питання на законодавчому рівні, зокрема 

запровадити укладання угоди про неконкуренцію, про що в дисертації 

буде присвячено окремий підрозділ.  

Також однією з поширених додаткових умов, які застосовуються на 

Заході, є умова щодо сумісництва. 

Як відомо, чинне трудове законодавство не містить спеціальних 

обмежень щодо роботи за сумісництвом. Існують лише деякі 

застереження для державних службовців, депутатів та керівників 

державних підприємств, установ, організацій, яким заборонено займати 

одночасно інші керівні посади. Усі інші працівники, в тому числі і 

керівники недержавних підприємств, мають право працювати одночасно 

за декількома трудовими договорами [46, с. 175]. Проте ч. 2 ст. 21  

КЗпП України, яка, власне, і зняла будь-які обмеження на сумісництво, 

передбачає, що працівник може реалізувати свої здібності до праці 

шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на 

декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не 

передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін 

[41].  
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До додаткових умов належить також умова про випробування при 

прийнятті на роботу. Така умова застосовувалась ще за часів існування 

УРСР. 

Законодавець зобов’язує роботодавця деякі види додаткових умов 

трудового договору включати в зміст такого договору. Відмова 

працівника від цих додаткових умов трудового договору виключає 

можливість прийому на роботу. До таких умов законодавець відносить 

медичний огляд працівників, які не досягли 21 року; періодичний 

медичний огляд працівників певний категорій, перелік яких 

регламентується чинним законодавством (ст. 169 КЗпП України) [41].  

Відповідно до ч. 3. ст. 33 Проекту законодавець передбачив, що 

додаткові умови трудового договору можуть бути включені і після 

укладення трудового договору. Так, умови трудового договору, визначені 

в ньому, можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі, 

крім випадків, встановлених цим Кодексом та законами. Сторони мають 

право надати тлумачення умов трудового договору, що оформлюються 

документом, який ними підписується. Таке тлумачення діє з дня 

підписання трудового договору і є обов’язковим для сторін [61].  

Загалом, якщо аналізувати додаткові умови, що формують зміст 

сучасних трудових договорів, то можна відзначити їх 

взаємокомпенсаційний характер. Переважна більшість вимог щодо 

працівника перекриваються додатковими зобов’язаннями роботодавців 

[46, с. 175]. 

Таким чином, додаткові умови –  узгоджені сторонами трудового 

договору умови, які є складовою змісту трудового договору і мають 

значення для його сторін та спрямовані на забезпечення 

взаємокомпенсаційного характеру трудових відносин, а також на 

покращення правового статусу сторін договору. Основними ознаками 

додаткових умов трудового договору є:  
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1) такі умови не є обов’язковими для укладення трудового 

договору; 

2) додаткові умови не обмежують права та гарантії сторін; 

3) розширюють дію трудового договору, складають основну 

частину  змісту договору; 

4) факультативні умови не вимагають жорсткого взаємного 

узгодження; 

5) можуть укладатися як під час укладання трудового договору, так 

і в ході вже існуючих трудових відносин; 

6) ініціювати такі умови мають право і роботодавець, і працівник; 

7) такі умови мають взаємокомпенсаційний характер. 

Договірний метод регулювання трудових відносин дає можливість 

підприємствам, установам та організаціям у межах своїх повноважень і за 

рахунок власних коштів установлювати додаткові порівняно із 

законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для працівників           

[72, с. 30]. 

Так, додаткові умови бувають двох видів: зазначенi в трудовому 

законодавствi (наприклад, випробувальний строк, дозвiл на сумiщення 

професiй (посад), медичний огляд певних категорій осіб, а також осіб, які 

не досягли 21 року та iн.); не зазначенi в трудовому законодавствi, які не 

порушують його (статтi 9, 91 КЗпП України), наприклад, надання 

пiльгових путiвок для працiвникiв, безкоштовних обiдiв, службового 

автомобiля та iн. [41]. Відповідно до ст. 33 Проекту [61] до додаткових 

умов трудового договору належать умови, які стосуються: 

1) умов праці; 

2) випробування; 

3) застережень щодо нерозголошення комерційної таємниці та 

іншої захищеної законом інформації;  

4) професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівника;  
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5) поліпшення виробничого побуту; 

6) надання працівнику соціально-побутових та соціально-

культурних благ; 

7) тощо. 

Так, законодавець перерахував примірний перелік додаткових умов 

трудового договору. Звісно, такий перелік не є вичерпний. Проте, на наш 

погляд, доцільно доповнити такий перелік ще декількома положенням.  

У п. 5 ст. 33 Проекту законодавець зазначає усі інші умови, які 

можуть міститися у трудовому договору, які сторони мають право 

ініціювати та які не можуть суперечити чинному законодавству і 

погіршувати становище однієї із сторін.  

Такими умовами можуть бути:  

1) добровільне медичне страхування працівників; 

2)  угода про неконкуренцію; 

3) надання житла для співробітників; 

4) оплата телефонних розмов, які здійснюються в ході виконання 

службових обов’язків; 

5) надання службового транспортного засобу, оплата витрат, 

пов’язані з використанням такого засобу; 

6) оплата проїзду працівника у разі, якщо такий працівник 

проживає за межами населеного пункту, де розташовано підприємство; 

7) надання грошової допомоги працівнику у разі необхідності 

проведення операції чи лікування за кордоном, що підтверджується 

відповідними документами; 

8) надання грошової допомоги на поховання близьких родичів, 

що підтверджується відповідними документами, в тому числі і на 

поховання самого працівника, у розмірі середньомісячної заробітної 

плати такого працівника; 
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9)  надання транспортного засобу для працівників з метою 

колективного їх привезення до роботи та відвезення до місця їх 

проживання. 

Виходячи із перліку, який ми навели, можна запропонувати наступну 

класифікацію додаткових умов трудового договору: за розширенням 

соціальних гарантій: медичне страхування; надання соціально-побутових 

та культурних благ та ін.; за покращенням матеріального становище 

працівника: надання житла; надання грошової допомоги працівнику для 

поховання або близьких родичів, або самого працівника; наданя 

одноразової грошової допомоги працівнику для проведення в разі 

необхідності лікування за кордоном; надання транспортного засобу для 

працівників з метою їх колективного привезення до роботи та відвезення 

до місця їх проживання; оплата проїзду працівника, у разі, якщо місце 

проживання останього знаходиться поза межами населеного пункту, де 

розташоване підприємство та ін..; за підвищенням (покращенням) 

продуктивності праці: надання  службового телефону та оплата 

телефонних розмов, що здійснюються для виконання службових 

обов’язків; поліпшення виробничого побуту; професійна підготовка, 

перекваліфікація та підвищення кваліфікації та ін.; за критерієм 

забезпечення інтересів роботодавця: випробування при прийнятті на 

роботу; угода  про неконкуренцію; угода про нерозголошення 

комерційної таємниці.  

Також необхідно конкретизувати, що являє собою соціально-

побутові та соціально-культурні блага. Так, під соціально-побутовими 

благами можна розуміти надання житла; службового автомобіля; 

оплачування телефонних рахунків працівників, робота яких пов’язана з 

постійними переговорами з клієнтами та/або партнерами; влаштування 

дітей у дитячі садочки та/або школи та ін. Під соціально-культурними 

благами можна розуміти організовані відвідування за рахунок 

роботодавця музеїв, галерей, кінотеатрів, театрів тощо; проведення 
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семінарів/лекцій на різноманітні теми за заявками працівників у сфері 

культури (архітектура, живопис, література, музика, археологія тощо) для 

підвищення культурного рівня колективу; надання путівок в історичні 

місцевості в межах країни тощо. 

Сучасний стан економіки та конкуренції між роботодавцями змушує 

останніх вдаватися до розвитку сучасних тенденцій залучення фахівців 

високого рівня саме до свого підприємства, установи чи організації. 

Найкращий спосіб залучення таких працівників – це запровадження 

ліпших умов для укладення трудового договору та створення кращих 

умов праці. Тому, на наш погляд, необхідно розвивати та впроваджувати 

сучасні додаткові умови трудового договору як спосіб залучення 

фахівців.  

Найбільш ефективним способом запровадження «лояльних» 

додаткових умов трудового договору – залучення системи стимулювання, 

заохочення, мотивації шляхом запровадження «соціального пакету» як 

сукупності спеціальних додаткових умов. Соціальний пакет це сукупність 

пільг та переваг, які  впливають  як на вже працюючого працівника, так і 

на майбутнього працівника. Тому запровадження соціального пакету є 

способом мотивації або стимулювання  працівників. Стимулювання – це 

вплив на працівника шляхом використання факторів, які залежать від 

його потреб.  Завдання роботодавця – використовувати такі фактори для  

створення  відповідних умов задля того, щоб працівник, використовуючи 

свої можливості для продуктивної праці, отримував додаткові  пільги.  

Насамперед треба зазначити, що відсутня єдність вчених і практиків 

щодо визначення терміну «соціальний пакет». Часто автори не 

розмежовують поняття «компенсаційний пакет» і «соціальний пакет», 

використовуючи їх як синоніми. Не досліджено співвідношення і 

відмінності між поняттями «компенсаційний пакет», «заробітна плата» і 

«соціальний пакет» [73, c. 88]  
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Так, А. Дмитрієва визначає соціальний пакет як всі ті блага, які 

надаються роботодавцем своїм працівникам у відповідності до вимог 

законодавства. До них відноситься надання та оплата відпусток, надання 

та оплата лікарняних та інше. Ю. Єршова стверджує, що cоціальний пакет 

входить в структуру компенсаційного пакета – матеріальної або 

нематеріальної винагороди, одержуваній співробітником як компенсації 

за надання організації свого часу, здоров'я й результатів роботи [74, с. 55].  

І. Новак розглядає cоціальний пакет як елемент заробітної плати, що 

належить до додаткової заробітної плати й інших заохочувальних і 

компенсаційних виплат [75, с. 8 ] О. Аллин пропонує визначати 

соціальний пакет у широкому сенсі як надання працівникам певних благ у 

вигляді пільг, компенсацій, привілеїв і соціальних гарантій понад 

фіксовану заробітну плату [76, с. 87].  Н. Локтєва стверджує, що 

соціальний пакет – це ті блага, які роботодавець надає працівнику та які 

не входять у фонд оплати праці [77, с. 47]. 

Проте, на нашу думку, найзмістовнішим визначенням соціального 

пакета є визначення, яке пропонує П. Попович. Так, за переконанням 

науковця, соціальний пакет є системою пільг і компенсацій матеріального 

і нематеріального характеру, які надає підприємство, установа чи 

організація співробітникам як одну зі складових заробітної плати або 

бонусів до неї [78, с. 218]. Втім наведене визначення поняття «соціальний 

пакет» викликає певні суперечності. Так, соціальний пакет може 

застосовуватися не лише як складова заробітної плати, а і в дещо іншій 

формі. Наприклад, у випадку надання в якості соціального пакету 

медичного страхування, коли роботодавець надає право працівнику 

користовуватися медичними послугами. У такому випадку роботодавець 

в якості реалізації соціального пакету сплачує страховий поліс завчасно. 

Таким чином, мова йде про виплати, які не стосуються заробітної плати.   

Особливість сучасного соціального пакета – це його вільний вибір. 

Якщо раніше працівникам пропонувався заздалегідь сформований набір 
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спеціальних пільг і послуг, то останнім часом такі набори витісняються 

«гнучкими» соціальними пакетами, що надають працівникам свободу 

вибору тих або інших виплат, послуг – залежно від їхнього стану 

здоров’я, інтересів та сімейного стану [79, с. 62-68]. 

І.В. Жиглей, говорячи про витоки практики надання працівникам 

соціальних пакетів, зазначає, що «ці процеси були пов’язані з постійно 

зростаючою необхідністю залучення та утримання кваліфікованого 

персоналу, а також появою нових вимог до суб’єктів господарювання» 

[80, с. 59]. Призначення соціального пакета полягає в тому, що його 

складові покликані забезпечити для працівників підприємства умови 

праці, за яких вирішувалися б потреби працівника щодо відпочинку, 

лікування, харчування, культурного розвитку. В кінцевому випадку це 

сприяє якіснішому та повнішому виконанню працівниками своїх 

посадових обов’язків. 

В узагальненому вигляді зміст конкурентного пакета можна 

представити як сукупність чотирьох блоків: забезпечення здоров’я; 

розвиток корпоративної культури; навчання, підвищення кваліфікації; 

відпочинок та розваги; мотивація праці [81].  

Наявність соціального пакета є однією з основних характеристик, що 

формує бренд роботодавця (підприємства, установи чи організації) та 

його привабливість на ринку праці. 

Таким чином, надання працівникам соціальних виплат і заохочень 

дає змогу роботодавцю досягати таких цілей: сформувати позитивний 

імідж і бренд роботодавця на ринку праці; залучити і закріпити 

компетентних працівників; поліпшити результати праці за рахунок 

посилення мотивації працівників та зменшення кількості захворювань; 

поліпшити якість трудового життя, матеріальний добробут найманих 

працівників і членів їхніх родин; зміцнити лояльність працівників до 

підприємства, знизити плинність; оптимізувати витрати на соціальне 

забезпечення працівників, отримати податкові пільги, зменшити 
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непередбачувані фінансові витрати; поліпшити соціально-психологічний 

клімат; зменшити кількість конфліктів, судових позовів, тощо [73, с. 89].  

Як було зазначено, одні автори вважають, що соціальний пакет 

складається лише з винагород добровільного (необов’язкового) 

характеру. Інші автори до соціального пакета відносять, окрім останніх, 

також виплати і блага, передбачені законодавством [75, с. 7]. 

Проте, на наш погляд, слушно висловлюється з цього питання  

С.О. Цимбалюк. Фахівець стверджує, що питання щодо включення до 

соціального пакета норм і гарантій, передбачених законодавством, взагалі 

не має обговорюватися, а тим паче розглядатися як конкурентна перевага. 

Передбачені законодавством виплати (приміром, оплата відпустки або 

грошова компенсація у разі її невикористання, оплата днів тимчасової 

непрацездатності тощо) роботодавець має здійснювати обов’язково. З 

огляду на це, треба зазначити, що соціальний пакет є сукупністю всіх 

виплат, винагород, благ і послуг, які роботодавець надає працівникові за 

використання його робочої сили (компетенцій) відповідно до норм 

чинного законодавства, положень корпоративної політики, умов 

колективного та трудового договору [82, с. 4–5]. 

За результатами опитування, проведеного міжнародним кадровим 

порталом hh.ua серед своїх користувачів, лише 38 % українців отримують 

соціальні пакети на роботі. Так, 16 % респондентів зазначили, що на їхніх 

підприємствах, установах, органазаціях соціальні виплати та заохочення 

надаються лише керівникам вищого рівня управління. Найчастіше 

роботодавці включають в соціальні пакети: оплату мобільного зв’язку  

(44 %), медичне страхування (32 %), оплату транспортних послуг (17 %), 

харчування (15 %) та відпочинку (15 %) [83]. Тобто наразі наявність  

соціального пакета не досить популярний спосіб впливу роботодавця на 

підвищення конкурентноспроможності на ринку праці.  

Проте частина вітчизняних роботодавців починає усвідомлювати 

значущість соціальних виплат і благ для формування тривалих 
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партнерських взаємовідносин з найманими працівниками. Разом з тим під 

час розроблення соціальних пакетів потреби та інтереси найманих 

працівників не враховуються [73, с. 90]. Розробляти соціальний пакет 

потрібно також з урахуванням соціальної складової компенсаційного 

пакета, яку пропонують інші роботодавці працівникам відповідних 

професійних груп.  

У той же час науковець М.М. Петрушенко зазначає, що при розробці 

соціального пакета необхідно враховувати індивідуальні потреби 

співробітників, їх особистий внесок, передбачати різноманітні 

можливості. Суттєвою особливістю визначення складових соціального 

пакета є урахування таких факторів, як склад працівників та вид їхньої 

діяльності. Наприклад, те, що може бути цікаво молодим батькам, не 

завжди буде пріоритетним для студента або співробітника старшого віку 

[84, c. 57]. Цей підхід дозволяє роботодавцю пропонувати такий 

соціальний пакет, який необхідний тому чи іншому працівнику залежно 

від його інтересів. 

Запровадження соціального пакета здійснюється за допомогою 

існуючих законодавчих механізмів, таких як договірне регулювання праці 

у локальних правових актах суб’єктів господарської діяльності, письмова 

форма укладення трудового договору. Матеріальні блага, які надаються 

працівникам в порядку запровадження соціального пракета,  можуть бути 

передбачені як  у трудовому, так і в колективному договорі організації 

[81]. 

В іноземних державах використання соціального пакета з метою 

залучення фахівців дуже популярне. Так, наприклад, в США обсяг благ, 

які надаються в порядку застосування соціального пакета, складає  40-

50% від середньої  заробітної плати. Як правило, соціальний пакет  у 

більшості випадків складається саме із різного виду страхування ( 50% 

від загального обсягу соціального пакета на Заході), більш затребуваним 

серед яких є саме медичне страхування [75, с. 11]. Адже зазначений вид 
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страхування найчастіше складає більшу частку обсягу соціального пакету 

на момент запровадження такого пакету на підприємстві, установі, 

організації.    

Використання роботодавцями соціального пакета в Україні саме 

через призму застосування в трудовому праві у формі комплексу 

додаткових умов трудового договору сприятиме розвитку сучасних 

тенденцій, які існують на ринку праці і розвитку самого ринку праці, кім 

того, така практика підвищує конкурентноспроможність 

висококваліфікованих фахівців на ринку праці.  Також необхідно 

зауважити, що запропонований спосіб залучення фахівців надасть 

підприємству стабільності та можливості бути здатними до конкуренції  

серед роботодавців. 

Пропонуючи соціальний пакет, роботодавець повинен врахувати 

побажання та потреби працівника. Такі потреби можуть бути різними 

залежно від соціального статусу працівника, стану здоров’я та інших 

чинників, про які йтиметься далі.  Задача роботодавця  полягає в тому, 

щоб запропонувати універсальний соціальний пакет, який врахував би 

потреби всіх співробітників  [73, с. 89.].   

У зарубіжній літературі виділяють декілька підходів щодо 

формування соціального пакета для кожного працівника. Перший підхід 

включає в себе чітку структуру пільг. Другий – визначається 

індивідуальними відносинами. Третій підхід тільки зародився на 

сучасному ринку праці. Суть його в тому, що щорічно кожен працівник 

проходить своєрідну атестацію і за її результатами отримує певну 

кількість балів – в залежності від успішності виконаної роботи. Цей 

спосіб на сьогодні є найпоширенішим [85, с.165-166]. 

 Таким чином, соціальний пакет ми розглядаємо як сукупність благ 

матеріального чи нематеріального характеру, які працівник отримує 

незалежно від настання таких юридичних фактів. Тобто фактично 
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соціальний пакет отримують працівники лише за те, що вони є 

співробітниками певного підприємства, членами однієї команди. 

Отже, усе вищевикладене, зокрема сукупність додаткових умов 

трудового договору, яку ми пропонуємо запроваджувати у формі 

соціального пакета впливає на результат праці працівника. Також 

необхідно підкреслити, що це стосується і майбутніх працівників, адже 

укладаючи трудовий договір, працівник може оцінити наміри 

роботодавця не тільки очікування від працівника найкращих результатів з 

метою збагачення, а й розкриття потенціалу такого працівника, бажання 

допомогти, створити найліпші умови праці. І саме такий підхід – 

запровадження системи стимулювання, мотивацій та заохочень може 

відігравати вирішальну роль у залученні висококваліфікованих фахівців. 

Система мотивацій і заохочень може виступати в трудових відносинах як 

додаткова умова трудового договору, наприклад у формі соціального 

пакета.  

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що 

додаткові умови трудового договору впливають на формування трудових 

відносин в цілому. В ході проведеного аналізу поглядів фахівців щодо 

поділу умов трудового договору, які складають зміст трудового договору 

було проведено розмежування таких понять як «істотні», «обов’язкові», 

«необхідні», та «додаткові» умови трудового договору. В процесі 

здійснення такого розмежування ми прийшли до висновку, що умови 

трудовго договору доцільно поділяти на «необхідні» та «додаткові». Так, 

обов’язковими є ті умови, які зазначені в трудовому договорі  (якщо 

сторони їх вказали, то вони є обов’язковими для виконання). На наше 

переконання істотними є умови, щодо яких сторони мають дійти згоди, а, 

отже, які мають значення для сторін, і з цього твердження випливає їх 

істотність. Необхідні умови – це такі умови, які треба вказати для 

укладення трудового договору.  Необхідно підкреслити, що в ході 

укладення трудового договору саме додатковим умовам приділяється 
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більше уваги, оскільки саме ці умови складають основну частину змісту 

трудового договору. Такі умови конкретизують та уточнюють умови, які 

є необхідними при укладенні трудового договору.  

 

 

1.3. Аналіз законодавчого закріплення додаткових умов 

трудового договору за законодавством іноземних держав 

 

Вивчаючи питання додаткових умов трудового договору, на наш 

погляд, необхідно звернутися до досвіду іноземних держав. У зарубіжних 

країнах існує принцип свободи договору. Як зазначає Л.П. Грузінова, 

принцип свободи трудового договору виражає сутність норм, які 

регулюють укладення трудового договору, підстави виникнення, зміни і 

припинення трудового договору. Свобода укладання трудового договору 

може бути реальною тоді, коли базується на праві на працю. Для 

працівника свобода укладення трудового договору означає можливість 

обирати собі місце і вид роботи з урахуванням власних інтересів. Для 

роботодавця свобода трудового договору означає можливість вибрати з-

поміж інших найпридатнішого з точки зору ділових і кваліфікаційних 

якостей працівника [86, с. 60-61]. Принцип свободи договору є основним 

та домінуючим принципом європейського договірного права [87]. 

 Так, для змістовного дослідження закріплення додаткових умов 

трудового договору, на наш погляд, необхідно окреслити  зміст трудового 

договору за законодавством іноземних держав. Такий аналіз  допоможе 

нам ознайомитися із особливостями змісту трудового договору в 

зазначених державах.  

У вітчизняній правовій доктрині серед науковців і досі існують 

протиріччя щодо застосування норм цивільного права до положень 

трудового договору [88, с. 262 ].  Так, в правовій системі ряду зарубіжних 

країн трудовий договір вважається похідним від цивілістичної доктрини.  
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У Великобританії норми, що регулюють трудовий договір, містяться 

у Законі про трудові договори 1972 року. Проте в згаданому Законі 

відсутнє саме поняття трудового договору, адже за законодавством цієї 

держави трудовий договір відноситься до різновиду цивільно-правового 

договору [89, c.109]. У даному Законі перераховуються умови, які 

необхідно вказати в такому договір. У Великобританії розрізняються два 

види трудових угод: договір із залежним працівником, безпосередньо 

підзвітним своєму роботодавцю, який називають договором послуг 

(трудовим договором), і договір з незалежним, самостійним працівником, 

такий договір, зазвичай, називають договором для виконання послуг 

(договором підряду).  

Так, у ряді країн, наприклад, в Італії [89, с. 123], Швейцарії [89, с. 

126] трудовий договір трактується як різновид договору приватного 

права, оскільки в згаданих державах такий договір регулюється 

цивільним кодексом.  

Стаття 11 Закону про сприяння здійсненню права на працю 1969 

року Федеративної Республіки Німеччини зазначає, що трудовий договір 

- це добровільна угода між працівником і роботодавцем, за якою 

працівник бере на себе зобов’язання працювати на певного наймача в 

обмін на заробітну плату і за наявності юридичного підпорядкування 

(залежності) [88, c. 108]. Необхідно відзначити, що дане визначення 

порівняно з визначенням трудового договору за трудовим законодавством 

України, Російської Федерації є не таким повним і вичерпним, так як у 

Законі про сприяння здійснення права на працю 1969 року не зазначено 

обо’язку роботодавця забезпечувати умови праці, своєчасно і в повному 

обсязі виплачувати заробітну плату, а також обов’язок працівника 

виконувати свою трудову функцію згідно з правилами внутрішнього 

трудового розпорядку.  Проте звертає на себе той факт, що відповідно до 

зазначеного визначення трудовому договору характерина така ознака як 

добровільність. Так, за теоретичними дослідженнями та за 
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законодавством зарубіжних країн трудовий договорів вважається 

різновидом цивільно-правової угоди найму послуг, договором приватного 

права, а також двостороннім, консенсуальним, безоплатнии, що має 

специфічну мету (каузіо) [80, с.81]. 

Багато вчених-юристів трактують трудовий договір як своєрідний 

різновид цивільно-правового договору приєднання. Проте більшість 

вітчизняні фахівці розмежовують трудовий договір від суміжних 

договорів, посилаючись на такі ознаки-умови, що закріплені в 

законодавстві, а саме: обов’язок роботодавця забезпечувати працівника 

умовами праці; обов’язок роботодавця своєчасно та в повному обсязі 

виплачувати працівнику заробітну плату; обов’язок працівника 

підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку [80, с. 

82], а також наявність такої особливості як можливість вказувати в 

договір додаткові умови договору за бажанням однієї із сторін.   

Трудове законодавство країн, що перебували у складі Радянського 

Союзу, є кодифікованим. Так, у більшості  цих держав вже довгий час діє 

трудові кодекси прийняті законодавчими органами (Білорусь [91], Латвія 

[92], Росія [93], Таджикистан [94], Узбекистан [95]).  Так, Трудовий 

кодекс Республіки Узбекистан був прийнятий 1995 році, трудові кодекси 

Республіки Таджикистан [96] та Киргизької республіки [97]– у 1997 році, 

трудовий кодекс Білорусії [91] – у1999 році, Закон Казахстану «Про 

працю в Республіці Казахстан» [98] – у 1999 році, Трудовий кодекс 

Російської Федерації [93] –у  2001 році.  

В усіх аналізованих трудових кодексах (законах) містяться 

визначення трудового договору як угоди між працівником та 

роботодавцем (наймачем) та перераховуються їх основні права та 

обов’язки. Той, хто наймається на роботу в усіх країнах називається 

працівник, а що стосується наймача – іншої сторони договору, то в різних 

країнах така сторона має різну назву: роботодавець – у Казахстані, 
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Російській Федерації, Таджикистані та Узбекистані; наймач – у Білорусії 

та Киргизстані; підприємство, установа, організація – в Україні.  

Згідно із ст. 1 Трудового кодексу Республіки Білорусь трудовий 

договор:  - це угода між працівником і роботодавцем, відповідно до якої 

працівник зобов’язується виконувати роботу за певною професією, 

спеціальністю або посадою відповідної кваліфікації, дотримуватися 

правил внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець, в свою 

чергу, зобов’язується забезпечувати працівника умовами праці, 

передбаченими законодавством про працю, локальними нормативними 

актами і угодою сторін, своєчасно виплачувати працівникові заробітну 

плату [99, с. 91-92].  

Відповідно до ст. 56 Трудового кодексу Російської Федерації 

трудовий договір  це угода між роботодавцем та працівником, згідно з 

якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за 

обумовленою трудовою функцією, забезпечити умови праці, передбачені 

чинним законодавством, своєчасно і в повному обсязі виплачувати 

працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто 

виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися 

правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у даного 

роботодавця [93].  

Як бачимо, трудові договори за законодавством Росії, Україні та 

Білорусії мають подібні ознаки та характеристики. Інститут трудового 

договору є центральним і в трудовому законодавстві України, і 

трудовому законодавстві зазначених держав. 

Якщо провести порівняльний аналіз конституційних норм 

зарубіжних країн та України щодо трудових прав людини і громадянина, 

можна відзначити, що не всі вони врегульовують подібним чином 

ставлення держави до трудового статусу своїх громадян (підданих). Так, 

конституції Італії, Франції, Японії містять не лише право громадян на 

працю та обов’язок працювати. Згідно зі ст. 4 Конституції Італії «кожен 
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громадянин відповідно до своїх можливостей і за своїм вибором 

зобов’язаний здійснювати діяльність або виконувати функції, що 

сприяють матеріальному або духовному розвиткові суспільства» [100, с. 

427]. Стаття 27 Конституції Японії встановлює: «Всі мають право на 

працю і зобов’язані працювати» [101, с. 327]. У Преамбулі Конституції 

Франції 1985 р., де відтворюється наступність її принципів, зазначається; 

«кожен зобов’язаний працювати і має право на отримання посади» [102, 

с. 453.] У Конституції Російської Федерації проголошено, що праця є 

вільною, гарантується право кожного вільно обирати вид діяльності і 

професію, забороняється примусова праця [103, c. 12]. Норми Конституції 

як України, так і Російської Федерації закріплюють принцип свободи 

праці на відміну від вищезазначених конституційних норм зарубіжних 

країн. 

Проаналізувавши трактування трудового договору за законодавством 

зазначених держав, ми переходимо до визначення змісту трудового 

договору, а точніше до аналізу закріплення додаткових умов трудового 

договору.  

У Кодексі Законів про Працю РРФСР термін «умови трудового 

договору» не застосовувався. У ст. 25 КЗпП РРФСР [104] йшлося про 

істотні умови праці (системи і розміри оплати праці, пільги, режим 

роботи).  

Відповідно до ст. 57 ТК РФ зміст трудового договору складається з 

трьох частин. До першої частини відносилися відомості, що 

характеризують працівника і роботодавця, до другої – обов’язкові умови 

договору і до третьої – умови трудового договору, які сторони можуть 

встановлювати на свій розсуд. У більшості зарубіжних країн у трудовому 

законодавстві перелічуються лише істотні (обов’язкові) умови трудового 

договору, а додаткові умови можуть передбачатися за згодою сторін [93]. 

Тобто відсутній навіть примірний перелік умов, які можна вказати у 

договорі.  
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Cтаття 57 ТК РФ 2006 року передбачала дев’ять істотних умов і деякі 

додаткові умови трудового договору. Проте Федеральний закон від 30 

червня 2006 року № 90-ФЗ «Про внесення змін до Трудового кодексу 

Російської Федерації, визнання нечинними на території Російської 

Федерації деяких нормативних правових актів СРСР і такими, що 

втратили чинність, деяких законодавчих актів (положень законодавчих 

актів) Російської Федерації» вніс у цю статтю істотні зміни і доповнення 

[105]. Насамперед, ці зміни стосувалися переліку додаткових відомостей 

та умов, що підлягають включенню в трудовий договір. Відповідно до ч. 

1 ст. 57 діючого ТК РФ у трудовому договорі зазначаються відомості про 

працівника і роботодавця. Частина 2 ст. 57 передбачає умови, обов’язкові 

для включення в трудовий договір. У колишній редакції ці умови 

називалися істотними [93]. Ними визначалися умови, необхідні і достатні 

для того, щоб договір вважався укладеним. До таких умов відносяться 

умова про місце роботи, трудову функцію і дату початку роботи. Ці 

умови є не тільки обов’язковими, але й необхідними умовами трудового 

договору, тобто такими умовами, без яких трудовий договір не може 

вважатися укладеним. Щодо інших умов, то їх обсяг залежить виключно 

від тієї мети, для якої приймається відповідна норма. 

Частина 2 ст. 57 ТК РФ передбачає, що має зазначатися в трудовому 

договорі. Законодавець називає такі умови істотними. Це місце роботи (із 

зазначенням структурного підрозділу); дата початку роботи; 

найменування посади, спеціальності, професії з вказівкою кваліфікації 

відповідно до штатного розкладу організації або конкретна трудова 

функція (якщо за законодавством для даної посади, спеціальності чи 

професії є певні пільги або обмеження, то їх перелік у трудовому договорі 

повинен відповідати вимогам, зазначеним у затверджених в 

встановленому Урядом РФ порядку кваліфікаційних довідниках); права 

та обов'язки працівника; права та обов'язки роботодавця; характеристики 

умов праці, компенсації і пільги за роботу у важких, шкідливих або 
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небезпечних умовах; режим праці; умови оплати (в тому числі розмір 

тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплати, надбавки і 

заохочувальні виплати); види й умови соціального страхування, 

безпосередньо пов'язані з трудовою діяльністю. [106, с. 54]. А для деяких 

категорій працівників у договорі можуть передбачатися додаткові умови, 

такі, наприклад, як умова про випробування, про нерозголошення 

охоронюваної законом таємниці, про відпрацювання після навчання й 

інші, що не погіршують становище працівника порівняно з 

законодавством.  

Так, частиною 4 ст. 57 ТК РФ законодавець передбачив можливість 

включення до трудового договору і додаткових умов [93]. У трудовому 

договорі можуть передбачатися умови, що не погіршують становище 

працівника порівняно з ТК РФ, законами та іншими нормативно-

правовими актами, колективним договором або угодами [47, с. 198; 107, 

с. 201]. Тоді як поява в трудовому договорі додаткових обов’язків без 

надання відповідних компенсацій є погіршенням правового становища 

працівників. Проте слід мати на увазі, що оцінку тому, чи є в трудовому 

договорі умови, що применшують права працівників порівняно з 

законодавством, локальними актами, можуть давати тільки працівник і 

роботодавець, які уклали трудовий договір. Втручання органів 

державного нагляду за дотриманням трудового законодавства, суду на 

предмет усунення з трудового договору таких умов може відбутися 

виключно на підставі звернення працівника, повноважного представника 

роботодавця, які уклали трудовий договір [108, с. 158-159]. Отже, умови, 

які погіршують становище працівника порівняно із чинним 

законодавством, локальними актами організації можуть бути виключені з 

трудового договору у відповідному визначеному законом порядку судом 

за угодою між працівником і повноважним представником роботодавця, у 

разі подачі письмової заяви про це однією із сторін.  
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Таким чином, ч. 4 ст. 57 ТК РФ до числа додаткових умов, які 

сторони можуть включати в трудовий договір на свій розсуд, відносить 

наступні: 1) про уточнення місця роботи (наприклад, про конкретний 

структурний підрозділ організації і місце його знаходження) або про 

конкретне робоче місце (наприклад, про конкретний механізм, агрегат); 

2) про випробування із зазначенням конкретного терміну випробування; 

3) про нерозголошення охоронюваної законом таємниці (державної, 

службової, комерційної та іншої); 4) про обов’язок працівника 

відпрацювати після навчання не менше встановленого договором строку 

5) додаткове страхування працівника та поліпшення соціально-побутових 

умов самого працівника і членів його сім'ї. Частина 5 статті 57 ТК РФ 

допускає можливість за угодою сторін включати у зміст трудового 

договір ті права та обов’язки працівника і роботодавця, які встановлені 

трудовим законодавством та іншими нормативно-правовими актами, що 

містять норми трудового права, локальними нормативними актами, а 

також права та обов’язки працівника і роботодавця, що випливають з 

умов колективного договору, угод [93]. Так, відповідно до чинного 

трудового законодавства Укораїни сторони мають право включати у зміст 

трудового договору умови, які не суперечать нормам законодавства. 

Тобто, норма схожого змісту закріплена і в трудовому законодавсті 

України.  

Аналогічні умови трудового договору передбачені і у ТК Республіки 

Білорусь. Так, відповідно до ч. 2 ст. 19. ТК РБ у трудовому договорі окрім 

обов’язкових умов, можуть міститися і додаткові умови, які не повинні 

погіршувати становище сторін порівняно із чинним законодавством. 

Такими умовами можуть бути умови про випробування, про 

нерозголошення охоронюваної законом таємниці (державної, службової, 

комерційної та іншої), про обов’язок працівника відпрацювати після 

навчання не менше встановленого договором строку, якщо навчання 

проводилося за рахунок коштів роботодавця [109, с. 94; 110, с. 81].  
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Така додаткова умова як умова про нерозголошення охоронюваної 

законом таємниці у законодавстві РФ з’явилась досить давно. Так, у 1998 

році ст. 15 КЗпП РФ була доповнена частиною другою, де вказувалося: у 

випадках, передбачених федеральними законами та іншими 

нормативними правовими актами Російської Федераці;, в трудовому 

договорі можуть міститися умови про нерозголошення працівником 

відомостей, що стали відомими працівникові у зв'язку з виконанням ним 

своїх службових обов'язків, які становлять службову або комерційну 

таємницю [111, c. 186]. Додаткові умови конкретизують зобов’язання 

сторін у договірному порядку. У Російській Федерації діє обов’язкове 

соціальне страхування. На додаток до вказаного страхування у вигляді 

додаткових умов в трудовому договорі можуть встановлюватися: 

довгострокове страхування життя; добровільне медичне страхування 

працівників на строк не менше 1 року (передбачає оплату страховиками 

медичних витрат застрахованих працівників); добровільне пенсійне 

страхування [112, с.243].  

Ступінь конкретизації та деталізації додаткових умов трудового 

договору залежить від того, як така умова регулюється на нормативному 

рівні.   Наприклад, більш детальній регламентації в трудовому договорі 

підлягають умови праці сумісників, домашніх працівників, позаштатних 

робітників і службовців, працівників, які працюють вдома, працівників у 

зв'язку з переведенням їх на гнучкий графік роботи і працівників інших 

категорій, що відрізняються специфікою праці [113, с. 132]. Тобто 

наявність  додаткових умов трудового договору, зокрема їх кількісний та 

якісний показник, залежить від специфіки роду занять працівника, 

особливостей виробництва, бажання сторін окреслити більш детально всі 

можливі обставини, з якими може бути пов’язана їх подальша співпраця.  

Відповідно до законодавства зарубіжних країн законодавець 

визначає мінімум обов’язкових відомостей, які повинні включатися в 
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будь-який трудовий договір, а також передбачає додаткові умови, які 

мають значення для сторін.  

У Люксембурзі до необхідних умов трудового договору  належать 

умови про трудову функцію працівника, тривалість робочого часу, розмір 

заробітної плати, строк дії договору, якщо він укладений на строк. У 

трудовому договорі також міститься умова про  випробування при 

прийнятті на роботу, а також специфічні умови, внесені в договір за 

згодою сторін [93]  Специфічними умовами є  додаткові умови трудового 

договору.  

За законодавством Болгарії зміст трудового договору включає в себе 

такі обов’язкові умови: про місце і характер роботи, про винагороду за 

працю. Так, ст. 66 Трудового кодексу Болгарії до додаткових умов 

трудового договору відносить  умови про підвищення кваліфікації, про 

надання інших соціально-побутових пільг, які не суперчать чинному 

законодавству та не порушують права інших учасників трудових 

відносин.  За трудовим законодавством цієї держави передбачено 

сумісництво та суміщення. Випробування при прийнятті на роботу також 

застосовується як додаткова умова трудового договору. Строк такого 

випробування не може перевищувати шість місяців для всіх категорій 

працівників [89, с. 112-113]. Як ми бачимо законодавець не здійснює 

розмежування працівників за категоріями, згідно з якими призначається 

строк для випробування при прийнятті на роботу, як це спостерігається 

відповідно до чинного законодавства України. З одного боку це можна 

розглядати як позитивну практику, адже в такому випадку відсутня 

дискримінація з боку роботодавця до тієї чи іншої професії чи 

кваліфікації. Проте з іншого боку така позиція викликає суперечності. 

Адже, погодьтеся, працівнику робітничої професії для виявлення своїх 

професійних якостей в повній мірі необхідно значно менше часу, аніж, 

скажімо, спеціалісту в області піар-технологій.   
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Згідно із законодавством штатів США умови, що складають зміст 

трудового договору, поділяють на обов’язкові та додаткові. Так, 

додаткові умови встановлюються угодою сторін або одностороннім 

рішенням роботодавця, до яких належать умови про: характер і обсяг 

робіт, трудовий розпорядок, додаткові відпустки, премії, спеціальні 

умови, продиктовані специфікою трудових обов’язків, тощо. До 

обов’язкових умов відносяться  умови про: мінімальний розмір заробітної 

плати, максимальний термін трудового договору, порядок виплати 

заробітної плати, тривалість робочого часу протягом тижня, види 

відпочинку, мінімальна тривалість щорічної відпустки, обов’язкова 

оплата надурочних робіт [89, с. 124]. Так, деякі додаткові умови, 

визначені законодавством цієї держави, які можуть вказуватися в 

трудовому договорі, за законодавством  України регламентуються 

нормативними актами. Наприклад, мінімальний розмір заробітної плати в 

Україні встановлюється законом, тобто сторони не мають права 

встановлювати мінімальний розмір заробітної плати на власний розсуд. 

Можна вказати тільки ту суму, яка не може бути меншою за вказаний 

розмір мінімальної заробітної плати і яка одночасно буде мінімальною 

заробітною платою на такому підприємстві.  

У Швейцарії відповідно до трудового законодавства цієї держави в 

трудовому договорі можуть міститься умови, які не погіршують 

становище сторін. У трудовому договорі може передбачатися в якості 

додаткової умови грошова виплата працівнику за результати праці, за 

конкретну виконану роботу. Цікавою додатковою умовою, яка  може 

передбачатися для працівника, є щомісячна відсоткова частка від 

прибутку підприємства [89, с. 129].  

Так, за Норвезьким трудовим законодавством передбачені такі 

обов’язкові умови трудового договору: найменування сторін; місце 

роботи; трудова функція; дата початку роботи; передбачувана тривалість 

роботи при укладенні строкового договору; тривалість щорічної 
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оплачуваної відпустки; тривалість строку попередження про розірвання 

трудового договору сторонами; заробітна плата, в тому числі надбавки; 

заводські пенсії; нормальна тривалість робочого дня і робочого тижня; 

випробувальний термін. Деякі з зазначених відомостей можуть являти 

собою посилання на відповідні закони та інші нормативні акти [89, с. 

122]. Як бачимо, обов’язкові умови трудового договору, передбачені 

норвезьким законодавством, подібні до тих умов, які мають бути 

закріплені обов’язково в трудовому договорі відповідно до законодавства 

України.  

Згідно з Кодексом про працю Чехії роботодавець зобов’язаний 

узгодити з працівником у трудовому договорі наступні обов’язкові 

умови: рід роботи; місце виконання роботи (населений пункт, 

структурний підрозділ або іншим чином певне місце); дату початку 

роботи [89, с. 118]. Крім обов’язкових умов в трудовому договорі 

містяться і додаткові: випробування при прийнятті на роботу (строк не 

може перевищувати трьох місяців), відомості про розмір заробітної плати 

[89, с. 126]. 

У трудовому праві Німеччини діє принцип свободи договору, який 

встановлює, що сторони вільні включати в трудовий договір всі питання, 

що стосуються діяльності працівника на даному підприємстві [89, с.119]. 

Зокрема, у зміст трудового договору можуть бути включені такі умови: 

вид виконуваної роботи, тривалість робочого часу, відпустки, 

випробування при прийнятті на роботу, особливості роботи з 

відрядженням.  

В Італії в галузевих колективних договорах, зазвичай, встановлено, 

що підприємець зобов’язаний надати своєму працівникові при прийняті 

на роботу письмовий документ, в якому визначені: дата початку роботи, 

місце роботи, трудова функція, заробітна плата та інші умови, погоджені 

сторонами [89, с. 123]. 
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У Хорватії законом встановлено вимогу включати в трудовий 

договір відомості про спеціальність, професію, рівень кваліфікації 

працівника та інші вимоги до його професійних здібностей. Договір 

визначає день прийому на роботу, тривалість робочого часу, 

випробувальний термін, розмір заробітної плати, щорічну основну та 

додаткову відпустки, інші права та обов’язки сторін (ст. 2 Кодексу 

законів про працю Хорватії). Згідно з ст. 8 згаданого кодексу трудова 

функція працівника (робота за відповідною спеціальністю і відповідна 

кваліфікація) є найважливішою умовою трудового договору [89, с. 125]. 

Тобто серед додаткових умов трудового договору за трудовим 

законодавством Хорватії застосовується така додаткова умова як 

випробування при прийнятті на роботу, яка запроваджується в Україні 

найчастіше.  

У Великобританії найпоширенішою додатковию умовою трудового 

договору є умова про неконкуренцію. Так, працівник не має права у 

вільний від роботи час виконувати завдання клієнта без погодження своїх 

дій з роботодавцем, а також займатися іншою діяльністю, яка може 

розцінюватися як конкуренті дії [89, с. 116]. Так, зазначена умова в нашій 

країні застосовується серед роботодавців дуже рідко, з чим пов’язані 

певні чинники. Даному питанню в дисертаційному дослідженні буде 

присвячено окремий підрозділ. 

В Угорщині законодавець передбачив, що умови, які складають зміст 

трудового договору, поділяються на обов’язкові та додаткові. Так, до 

обов’язкових умов відносяться умови про розмір заробітної плати; умова 

про місце роботи; умова про трудову функцію працівника. До додаткових 

умов трудового договору відноситься будь-яка умова, яка має значення 

для однієї із сторін. Проте все ж таки законодавець передбачив одну 

додаткову умову, яка регламентується державою. Це умова про 

випробування при прийнятті на роботу. Строк випробування не може 

перевищувати 30 днів, а за домовленістю сторін чи відповідно до умов 
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колективного договору строк може зменшуватися або збільшуваьтся, але 

не більше ніж до трьох місяців [90, с.118]. За трудовим законодавством 

Угорщини в трудовому договорі в якості додаткової умови може 

передбачатися підвищення кваліфікації, направлення на навчання та 

регулярне тестування працівників з метою перевірки знань та навичок, 

враховуючи запровадження новітніх технологій у виробництві. Умова 

про неконкуренцію також застосовується як додаткова умова трудового 

договору [89, с. 119]. 

Таким чином, законодавчі акти про працю зарубіжних країн 

розраховані на загальне застосування, як правило, не переслідують мети 

врегулювання трудових відносин у їх повному обсязі, визначення всіх або 

конкретних умов праці. У першу чергу державній регламентації 

піддаються основні, принципові питання взаємодії сторін трудових 

правовідносин.  Що стосується конкретних умов договору, то правове 

регулювання відносин здійснюється шляхом запровадження основних 

положень, які сторони мають врахувати під час договірного 

врегулювання таких умов.   

Так, законодавство України в частині додаткових умов трудового 

договору та іноземне законодавство в згаданій частині мають спільні 

норми та положення. Вивчення досвіду іноземних держав, зокрема 

трудового законодавства, позитивно вплинуло на загальне вивчення 

питання «додаткові умови трудового договору». Аналізуючи 

законодавство саме Європейських держав, можна прийти до висновку, що 

законодавець України, формуючи нормативну базу трудового права в 

частині укладення трудового договору, зокрема його змісту, 

використовував досвід згаданих держав, що не могло не залишити 

відбиток європейського підходу до формування та становлення трудових 

відносин. 

На наш погляд необхідно доповнити перелік додаткових умов 

трудового договору, які містяться в проекті Трудового кодексу України, 
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такими умовами про: неконкуренцію; медичне страхування; грошову 

винагороду за конкретно виконану роботу; відсоткову частку від 

прибутку підприємства. 

 

 

Висновки до І-го розділу 

1. Періодизація історичного розвитку додаткових умов трудового 

договору: 1) 1913-1917 рр. 2) 1917-1922 рр. 3) 1922 – 1971 рр.  4) 1971-

1991 рр. 5) 1991 р. - по теперішній час.  

2. Додаткові обов’язки працівника компенсуються додатковими 

гарантіями роботодавця. Додаткові умови трудового договору 

розширюють можливості роботодавця залучати на роботу в свою 

організацію найбільш відповідних за своїми діловими якостями 

працівників, а працівникам, в свою чергу, дозволяє отримувати додаткові 

блага у зв’язку з виконанням трудових обов’язків, що вказує на те, що 

додаткові умови трудового договору займають позицію регулятора 

відносин між роботодавцем та працівником. Додаткові умови в теорії та 

практиці трудового права виступають у ролі механізму, який запроваджує 

сучасні тенденції розвитку трудових відносин. 

3. Аналіз новели Проекту, яка стосується запроваджування 

додаткових умов трудового договору після укладення трудового 

договору, дав можливість прийти до висновку, що така норма виступає в 

ролі заохочення працівника. Так, роботодавець під час укладення 

трудового договору може встановити застереження щодо запровадження 

додаткових умов трудового договору в разі успішного виконання своїх 

обов’язків працівником, визначеним трудовим договором.  

4. Для залучення кваліфікованих працівників роботодавці 

вдаються до запровадження технологій впливу на майбутнього 

працівника шляхом залучення соціальних пакетів. Послуги та блага, що 

передбачені соціальним пакетом підприємства у якості додаткових умов 
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трудового договору, покликані стимулювати працівника до підвищення 

кваліфікації, рівня освіти, отримання додаткових навичок, а також до 

продовження співпраці з даним підприємством, що є позитивним як для 

самого працівника, так і для підприємства. Набір таких гарантій 

підприємство обирає самостійно за вимогами працівників, виходячи із 

власних можливостей та з огляду на практику діяльності конкурентів.  

5. Ми пропонуємо умови трудового договору, які складають зміст 

такого договору поділяти на необхідні, такі умови, без яких договір не 

може бути укладено, та додаткові, які конкретизують, уточнюють 

необхідні умови та забезпечують додаткові пільги та переваги для сторін 

трудового договору.  

6. Усі умови, які були предметом обговорення сторін, та щодо 

яких сторони мають дійти згоди, а, отже, мають значення для останніх, є 

істотними умовами трудового договору.  

7. Додаткові умови – такі умови трудового договору, щодо яких 

сторони мають досягти згоди, які не є необхідними для укладення 

трудового договору, але в разі встановлення в договорі є обов’язковими 

для виконання обома сторонами.  Такі умови конкретизують та  

уточнюють умови, які є необхідними для укладання трудового договору. 

8. Основними ознаками додаткових умов трудового договору є:  

1) такі умови не є обов’язковими для укладення трудового договору; 

2) додаткові умови не обмежують права та гарантії сторін; 

3) розширюють дію трудового договору, складають основну частину 

змісту договору; 

4) не вимагають жорсткого взаємного узгодження; 

5) такі умови мають взаємокомпенсаційний характер; 

6) ініціювати такі умови мають право і роботодавець, і працівник; 

7) за новелою Проекту можуть укладатися як під час укладання 

трудового договору, так і в ході вже існуючих трудових відносин; 
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9. Сучасними додатковими умовами трудового договору можуть 

бути:  

1) добровільне медичне страхування працівників; 

2)  угода про неконкуренцію; 

3) надання житла для співробітників; 

4) оплата телефонних розмов, які здійснюються в ході виконання 

твоїх службових обов’язків; 

5) надання службового транспортного засобу, оплата витрат, 

пов’язаних  з використанням такого засобу; 

6) оплата проїзду працівника у разі, якщо такий працівник проживає 

за межами населеного пункту, де розташовано підприємство; 

7) надання грошової допомоги працівнику у разі необхідності 

проведення операції чи лікування за кордоном, що підтверджується 

відповідними документами; 

8) надання грошової допомоги на поховання близький родичів, що 

підтверджується відповідними документами, в тому числі і на поховання 

самого працівника у розмірі середньомісячної заробітної плати такого 

працівника; 

9) надання транспортного засобу для працівників з метою 

колективного їх перевезенням до роботи та до місця їх проживання. 

10. Аналізуючи досвід іноземних держав в частині застосування та 

законодавчого закріплення додаткових умов трудового договору, можна 

дійти до висновку, що вітчизняне трудове законодавство містить схожі 

положення та приписи щодо даного питання. Проте необхідно доповнити 

перелік додаткових умов трудовго договору, які містяться в проекті 

Трудового кодексу України такими умовами про: неконкуренцію; 

медичне страхування; грошову винагороду за конкретно виконану 

роботу; відсоткову частку від прибутку підприємства. 
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РОЗДІЛ ІІ 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇЇ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

ДОДАТКОВИХ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

 

 

2.1. Особливості випробування при прийнятті на роботу 

Сучасний розвиток ринку праці України, високий рівень конкуренції 

серед роботодавців сприяє виникненню зловживань з боку останніх в 

процесі виникнення трудових відносин. Першим етапом формування таких 

відносин є укладення трудового договору з такою додатковою умовою як 

випробування при прийнятті на роботу з метою перевірити відповідність 

такого працівника роботі, яка йому доручається. Так, досить поширеною є 

негативна практика щодо найму працівників і звільнення їх відразу після 

закінчення випробувального терміну як таких, що не пройшли 

випробування або не відповідають займаній посаді. Тому особливості 

випробувального строку потребують детального вивчення з метою 

виявлення недоліків цього питання.  

Як наголошує Н.О. Мельничук, необхідно розмежовувати поняття 

випробування при прийнятті на роботу як умову трудового договору та як 

процедуру, що полягає у виникненні відносин між працівником та 

роботодавцем,  які впроваджуються з метою перевірки відповідності 

працівника займаній посаді [114, с. 15]. Таке розмежування дає можливість 

всебічно проаналізувати питання випробування при прийнятті на роботу в 

теоретичному та практичному аспекті.  

Т.В. Парпан зазначає, що умова про випробування при прийнятті на 

роботу належить за традиційною класифікацією до додаткових умов               

[115, с. 7]. Також треба звернути увагу на той факт, що в період 

випробування на працівника поширюється законодавство про працю. 

Тобто працівник, який проходить випробування, наділений тими ж 

правами, що і працівник, який працює на підприємстві  більше за такого 
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працівника і не проходить етап випробування. При встановленні 

випробувального терміну необхідна згода двох сторін – роботодавця і 

майбутнього працівника. Встановлення випробувального терміну 

роботодавцем без погодження з претендентом на посаду є незаконним і 

може кваліфікуватися як порушення законодавства про працю. Тому, якщо 

майбутній працівник не погоджується на встановлення випробування, 

трудовий договір не укладається взагалі (що найчастіше і трапляється) або 

укладається без застосування випробувального терміну в разі 

зацікавленості роботодавця в цьому працівнику.  

Випробування при прийнятті на роботу – це процес, який 

характеризується наявністю специфічних ознак та ділений особливими 

властивостями, про які йтиметься далі. Норми, які регламентують порядок 

укладення трудового договору з умовою про випробування, виступають 

однією з гарантій як для працівників, так і роботодавців в аспекті 

формування трудового процесу. Такі норми встановлюють чіткий 

правовий порядок у сфері перевірки ділових якостей працівників. Згадані 

норми регламентують додаткові гарантії для реалізації права на працю для 

тих категорій громадян, з якими не можливо укласти трудовий договір з 

умовою про випробування [116, с. 31]. Випробування характеризується 

такими ознаками: 1) передбачено законом; 2) встановлюється на основі 

договірного регулювання; 3) впроваджується протягом встановленого 

строку, який є обмежений; 4) тривалість строків залежить від категорії 

працівників і домовленості сторін; 5) застосовується до певного кола осіб, 

який обмежується законом. 

Н.О. Мельничук визначає випробування про прийнятті на роботу 

наступним чином:  «випробування при прийнятті на роботу це  

передбачена в законодавстві і встановлена сторонами при укладанні 

трудового договору процедура перевірки відповідності професійних, 

ділових і особистісних якостей працівника роботі, яка йому доручається» 

[114, с. 15]. Питання випробування при прийнятті на роботу було 
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предметом дослідження В.В. Жернакова, який визначив випробування як 

угоду сторін, що запроваджується в межах встановлених законом строків з 

метою оцінки результатів трудової діяльності та перевірки відповідності 

рівня кваліфікації, які передбачені для даного виду діяльності [117, с. 5]. 

В.І. Даль визначає, що випробування встановлюється завдяки знанням та 

досвіду [118, с. 58]. На наш погляд випробування як додаткова умова 

трудового договору встановлюється за угодою сторін, за умови, що 

працівник згоден із випробуванням і для нього законодавством не 

встановлені обмеження, та полягає у перевірці протягом встановленого 

роботодавцем періоду (що не може перевищувати максимально 

допустимий законодавством строк) кваліфікації працівника займаній 

посаді. 

Таким чином, враховуючи позиції вказаних науковців та власні 

переконання, випробування при прийнятті на роботу – це процес, 

регламентований державою та обумовлений взаємною згодою сторін, 

обмежується строками, який залежить від категорії працівника та 

здійснюється з метою проведення аналізу оцінки кваліфікації та 

професійних навичок працівника, а також перевірці «спрацьованості» 

роботодавця з працівником. Тобто ми наголошуємо, що випробування при 

прийнятті на роботу – це взаємна перевірка якостей як працівника, так і 

роботодавця.  

За кордоном досить поширена практика залучення незалежних 

організацій, що оцінюють ділові якості як претендентів на певну посаду, 

так і працівників у процесі трудової діяльності, – оціночних центрів. У 

деяких країнах світу (наприклад, США, Мексика тощо) випробування 

застосовується в трьох випадках: при прийнятті на роботу; при 

переведенні на іншу роботу; при дисціплінарону випробуванні [119, с. 

268].  

Аналізуючи Проект Трудового кодексу України № 1658 щодо 

випробувального терміну, можна дійти висновку, що деякі норми мають 
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суперечливі положення. Так, відповідно до ч. 1 ст. 39 Проекту умова про 

випробування вважається погодженою, якщо домовленість про неї 

зафіксована в трудовому договорі, а не застережена в наказі 

(розпорядженні), як це зазначено в чинному КЗпП України [61]. Проте 

чинний КЗпП України містить наступні застереження: виходячи із змісту 

ст. 26, умова про випробування при прийнятті на роботу має міститися як у 

трудовому договорі, так і в наказі або розпорядженні про прийняття на 

роботу [41]. Тобто, встановлюючи випробування, адміністрація організації 

зобов’язана відобразити це як у трудовому договорі, так і в наказі про 

прийняття на роботу. Працівник, в свою чергу, має підтвердити факт 

ознайомлення з цими документами підписом. 

Слід зауважити, що наказ про прийняття на роботу оформлюється на 

підставі трудового договору. Тому, якщо договір, наприклад, не містить 

пункту про випробування і його строк, а в наказі такий пункт є, то 

керуватися доведеться договором. А, отже, працівник вважатиметься 

таким, що не проходить випробування, і звільнення його за статтею 28 

КЗпП України [41] буде порушенням трудового законодавства. Адже при 

випробуванні працівнику має бути доручена робота, обумовлена трудовим 

договором, і роботодавець повинен оцінювати відповідність працівника 

саме тій роботі, яка передбачена таким договором. 

До строку випробування не включаються періоди: тимчасової 

непрацездатності; перебування в короткостроковій відпустці без 

збереження заробітної плати; перебування у відпустці у зв’язку з 

навчанням; інші періоди відсутності працівника на робочому місці з 

поважних причин [120, с. 32]. Отже, до випробувального терміну 

зараховуються дні, коли працівник виконував свої обов’язки, визначені 

трудовим договором, на своєму робочому місці. Однак загальна тривалість 

випробування не має перевищувати строку, визначеного у трудовому 

договорі та наказі про прийняття на роботу. 
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За загальним правилом строк випробування при прийнятті на роботу 

не може перевищувати трьох місяців. При цьому для робітників строк 

випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати одного 

місяця. Також відповідно до ст. 27 КЗпП України за погодженням з 

відповідним виборним органом первинної профспілкової організації строк 

випробування при прийнятті на роботу може становити більше ніж шість 

місяців [41].  Проте Проект, зокрема ст. 41, регламентує продовження 

строку випробування до 6 місяців для відповідної категорії працівників 

(керівники юридичних осіб, їх заступники, головні бухгалтери та їх 

заступники, керівники відокремлених підрозділів юридичних осіб, а також 

інші категорії працівників у випадках, передбачених законом) [61]. Однак 

чинний КЗпП України такого переліку не містить. Також необхідно 

зауважити на той факт, що законодавець передбачив особливості 

проходження випробування для деяких категорій працівників. Зокрема, це 

стосується державних службовців, працівників фіскальної, дипломатичної 

служб. 

 Відповідно до ст. 11 Закону України «Про дипломатичну службу» 

від 20.09.2001 № 2728-III При прийнятті на дипломатичну службу для осіб, 

які претендують на посаду в системі органів дипломатичної служби, може 

встановлюватися строк випробування до шести місяців для перевірки їх 

професійного рівня і ділових якостей. Особи, які не пройшли такої 

перевірки, звільняються з дипломатичної служби. З метою набуття 

практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб, 

які претендують на посаду в системі органів дипломатичної служби, може 

проводитися стажування терміном до двох місяців із збереженням 

заробітної плати за основним місцем роботи. Порядок проведення такого 

стажування встановлюється Кабінетом Міністрів України [121]. Згідно з  

ч. 1 ст. 570 Митного кодексу України з прийняттям на службу може бути 

встановлено випробування строком відповідно до Закону України «Про 

державну службу» [122]. Статтею 18 цього Закону передбачено, що при 
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прийнятті  на державну службу може встановлюватися випробування 

терміном до шести місяців [123]. Таким чином, ми вбачаємо особливі 

строки випробування при прийнятті на роботу певних категорій 

працівників, наприклад працівників органів фіскальної та дипломатичної 

служб, а також державних службовців.  

Працівник не завжди підлягає випробуванню при прийнятті на 

роботу. Відповідно до ст. 26 КЗпП України випробування не 

встановлюється: для осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих 

робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів, 

молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, 

звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; 

інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендацій медико-

соціальної експертизи; при прийнятті на роботу в іншу місцевість; при 

переведенні на роботу на інше підприємство, а також для тимчасових і 

сезонних працівників [41]. Слід звернути увагу, що до молодих робітників 

після закінчення професійних навчально-виховних закладів та молодих 

спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів відносяться 

особи, які були замовлені підприємствами, установами, організаціями і 

направлені на роботу відповідно до встановленого порядку [124, с. 161]. 

Проте слід наголосити на тому, що Проект містить положення, які 

змінюють коло осіб, на яких не поширюються загальні правила про 

випробування при прийнятті на роботу, а саме до таких осіб належать: 

особи, обрані на посаду, переможці конкурсного відбору на заміщення 

вакантної посади, особи, які пройшли стажування під час прийняття на 

роботу з відривом від основної роботи, а також вагітні жінки, працівники 

із сімейними обов'язками, які мають дітей віком до трьох років [125]. При 

цьому з переліку виключено інвалідів, направлених на роботу відповідно 

до рекомендації МСЕ, осіб, що приймаються на роботу в іншу місцевість 

та переведених на роботу на інше підприємство, в установу, організацію.  
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Такий перелік містить суперечності та запитання. Наприклад, чому в 

сучасних умовах розвитку України, коли кількість інвалідів в Україні 

зростає [126], враховуючи політичну ситуацію в країні, законодавець 

позбавляє вразливі верстви населення додаткових пільг та гарантій, які 

стосуються працевлаштування таких категорій осіб.  

Оскільки в період випробування на працівників поширюється 

законодавство про працю, роботодавець повинен виконати визначені 

законом обов’язки: роз’яснити працівникові його права та обов’язки і 

поінформувати про умови праці. Факт ознайомлення працівник 

підтверджує своїм підписом. При прийнятті на роботу з випробуванням це 

особливо важливо. Так як саме ознайомлення працівника, що не витримав 

випробування, із трудовими обов’язками матиме значення для 

підтвердження невідповідності його роботі, що доручається. Фіксація прав 

та обов’язків працівника, який закріпив цей факт своїм підписом, 

підтверджує ознайомлення працівника із своїми посадовими обов’язками. 

Тому  позитивним для працівника є розроблення посадової інструкції на 

посаду, на яку його приймають.  

При застосуванні статті 28 КЗпП  [41] можуть виникнути деякі 

труднощі. У зв’язку з цим доцільно чітко фіксувати моменти, коли 

працівник не справляється з дорученою йому роботою. Службової записки 

безпосереднього керівника або усного зауваження з приводу якості 

виконаної роботи недостатньо. У подібних випадках рекомендується 

скласти відповідний акт (протокол). У ньому потрібно, по-перше, 

зафіксувати сам факт того, що працівник не впорався зі своїми посадовими 

обов’язками або не належним чином поставився до них, і, по-друге, 

обов’язково вказати конкретні претензії. Крім того, необхідно мати 

письмові пояснення працівника про причини допущених ним порушень. 

Проаналізувавши досвід Росії щодо випробування при прийнятті на 

роботу, ми прийшли до висновку, що трудове законодавство цієї держави 

має схожі положення із законодавством України. Також законодавством 
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РФ передбачено і випробування працівника, яке, відповідно до  

ст. 70 ТК РФ являє собою перевірку відповідності підготовки та здібностей 

працівника покладеним на нього обов’язкам. Якщо в трудовому договорі 

не міститься умов про випробування при прийнятті на роботу, то 

працівник вважається таким, що прийнятий на роботу без проходження 

випробування. У випадку, якщо працівник фактично допущений до роботи 

без оформлення трудового договору (ч. 2 ст. 67 ТК РФ) [93], умова про 

випробування може бути включена в трудовий договір, тільки якщо 

сторони оформили його у вигляді окремої угоди до початку роботи. 

За загальним правилом, що діє відповідно до законодавства РФ, 

строк випробування не може перевищувати 3-х місяців. Проте є 

виключення з цього правила. Так, строк випробування при прийнятті на 

роботу може бути продовжено до 6-ти місяців для керівників організацій 

та їх заступників, керівників філій та інших відокремлених структурних 

підрозділів організацій. У випробувальний строк не зараховується період 

тимчасової непрацездатності і час фактичної відсутності працівника на 

роботі з інших причин [93]. У разі, якщо строк випробування при 

прийнятті на роботу сплинув, а працівник продовжує виконувати свої 

трудові обов’язки, то працівник вважається таким, що витримав 

випробування. Після закінчення строку випробування розірвання 

трудового договору допускається лише у випадках, встановлених 

законодавством, тобто на загальних умовах. 

 Також необхідно звернути увагу на те, що серед науковців та 

фахівців немає однозначної позиції щодо того, чи впливає згода 

працівника на наявність такої умови трудового договору на укладення 

договору. Як зазначає Н.Б. Болотіна, підтримується думка про те, що 

трудовий договір не може вважатись укладеним, якщо працівник 

відмовляється від випробування [127, с. 277]. Аналогічна позиція 

висловлювалась і представниками російської науки трудового права, 

зокрема зазначалося, що вказівка в законодавстві на встановлення 
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випробувального терміну за угодою сторін може створити уявлення про те, 

що відсутність згоди з боку працівника унеможливлює відмову його 

прийняття на роботу. Тому в законодавстві повинно бути вказано, що, 

якщо працівник, який претендує на роботу, не погодиться з умовою про 

попереднє випробування, роботодавець має право відмовити в укладенні 

трудового договору [128]. Проте О.І. Процевським було висловлено думку 

про диспозитивність норми про випробування, оскільки її застосування 

залежить від двостороннього волевиявлення. Одночасно науковець 

зазначав, що термін випробування обов’язково відображається у 

трудовому договорі; відсутність бажання працівника виключає його 

встановлення [129, с.161]. Так, при укладенні трудового договору з 

умовою про випробування при прийнятті на роботу сторони діють 

осмислено. Тобто ні роботодавець, а ні працівник не примушені вносити 

таку умову в договір, це право, а не обов’язок.  

Авторським колективом навчально-довідкового посібника «Трудове 

право України у запитаннях та відповідях» (далі – навчально-довідковий 

посібник) висловлена думка про те, що в разі надання працівником 

документів, що свідчать про його здатність виконувати роботу на 

належному рівні (трудову книжку із записом про виконання даної або 

аналогічної роботи на попередньому підприємстві, у якій можуть 

міститись відомості про заохочення, нагородження; документи, що 

підтверджують відповідну кваліфікацію, диплом, атестат, посвідчення про 

присвоєння відповідної кваліфікації й ін.), роботодавець не може 

відмовити йому в прийнятті на роботу з мотиву незгоди працівника пройти 

випробування [130, с.68]. Проте така позиція, на думку С.М. Черноус є 

суперечливою. Адже, по-перше, подання особою, яка претендує на 

отримання статусу працівника, трудової книжки, а у випадках, визначених 

законодавством, документа про освіту (атестат, диплом тощо) є обов’язком 

такої особи, який закріплений у статті 24 КЗпП України, виконання якого 

законодавцем ніяк не пов’язується з можливістю реалізації права на 
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встановлення випробування. По-друге, випробування встановлюється з 

метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається 

[131, c. 33]. 

Крім того, в науково-практичному коментарі КЗпП України 

зазначено, що інформація з наданих документів не може дати повне 

уявлення про ділові якості працівника.  Зазначена інформація містить дані 

про досягення у професії, що були набуті на минулому робочому місці, а 

при влаштуванні на нову роботу роботодавець прагне з’ясувати якості 

працівника, які можуть розкритися в нових умовах, у співпраці  з новим 

колективом та керівництвом. Саме в цьому і полягає сутність 

випробування при прийнятті на роботу – виявити можливості працівника 

здійснювати свої професійні обов’язки в нових умовах.  [132, с. 68]. 

Як уже було зазначено в дослідженні, відповідно до Проекту 

додаткові умови трудового договору можуть укладатися і після укладення 

трудового договору (ст. 33) [61]. Також регламентується положення про те, 

що для укладення трудового договору додаткові умови не є обов’язковими. 

Такі положення викликають дискусії серед науковців та фахівці. Зокрема, 

С.М. Черноус пропонує внести корективи в даний Проект. Так, на 

переконання С.М. Черноус, умову про випробування слід погоджувати 

лише в процесі укладення трудового договору (точніше в процесі 

погодження його умов), в іншому випадку, якщо дозволити встановлювати 

таку умову після укладення трудового договору, це призведе до зниження 

рівня гарантій сторін трудового договору. Адже «випробування при 

прийнятті на роботу як гарантія для роботодавця проявляється у тому, що 

застосувавши його до працівника, роботодавець реалізує своє право на 

підбір підходящих кадрів для виконання певної роботи» [133, с. 9], 

відповідно реалізація такого права буде унеможливлена. Щодо працівника, 

то гарантія проявляється, крім іншого, в тому, що обмежено проміжок часу 

(етап укладення трудового договору), протягом котрого встановлюється 

умова, за результатами реалізації якої працівника може бути звільнено, в 
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іншому ж випадку, існує велика вірогідність зловживання правом 

встановлення умови про випробування з боку роботодавця [130, с.34]. А в 

нинішніх умов розвитку економіки та зростання конкуренції між 

роботодавцями та працівниками питання зловживання випробуванням 

залишається актуальним, так як на сучасному етапі розвитку науки 

трудового права працівник має вразливіший статус у трудовому праві 

порівняно з роботодавцем. 

Таким чином, враховуючи пропозицію С.М. Черноус [130, с. 34], 

новелу Проекту, яка стосується додаткових умов трудового договору, 

необхідно доповнити  наступним положенням: абзац 2 частини 3 статті 33 

Проекту викласти у такій редакції: додаткові умови трудового договору 

можуть бути включені до нього після укладення, крім умови про 

випробування.  

Як вже було зазначено, в період випробування на працівника повною 

мірою поширюється трудове законодавство. Отже, не допускається 

встановлення будь-яких обмежень його прав і погіршення становища 

порівняно з іншими працівниками. Щодо відповідності працівника роботі, 

яка йому доручається, то з цього приводу виникають деякі питання та 

дискусії. Іноді доволі складно оцінити ділові якості і те, наскільки 

працівник справляється з дорученою йому роботою. Насамперед, труднощі 

пов’язані зі специфікою виконуваної роботи, а також зі сферою діяльності. 

Так, у виробничій сфері, де є конкретний упредметнений результат, можна 

чітко визначити, наскільки якісно виконується робота. Якщо є недоліки, то 

неважко з’ясувати, з чим вони пов’язані: з технологічними особливостями 

виробництва чи з відсутністю у працівника достатньої кваліфікації. У 

сфері послуг можна взяти до уваги кількість претензій клієнтів до якості 

надання тієї чи іншої послуги (наприклад, у кафе – кількість записів зі 

скаргами на конкретного працівника у книзі скарг та пропозицій). 
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Коли ж ідеться про інтелектуальну сферу, то упредметненого 

результату праці нема. Отже, дати які-небудь загальні рекомендації досить 

складно. Тому, насамперед, тут потрібно аналізувати [120]: 

1) якість виконання доручень керівника; 

2) дотримання термінів виконання завдань; 

3) виконання загального обсягу запропонованої роботи; 

4) відповідність працівника професійно-кваліфікаційним вимогам. 

Відповідно до ч. 2 ст. 28 КЗпП України, якщо протягом 

випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його 

прийнято, власник або уповноважений ним орган має право звільнити 

працівника протягом строку випробування [41]. Так, у науковій літературі 

панує думка, що невідповідність – це об’єктивна нездатність працівника 

внаслідок недостатньої кваліфікації чи стану здоров’я належним чином 

виконувати доручену роботу [134, с. 241]. При цьому необхідно зазначити, 

що невідповідність як підстава звільнення з роботи є неможливістю 

виконання дорученої роботи у зв’язку з відсутністю необхідної 

кваліфікації або достатньої працездатності [135, с. 67]. За своїми діловими 

якостями такий працівник не відповідає виконуваній роботі, а тому сам 

факт невиконання трудових обов’язків не є протиправним. 

Щодо невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній 

роботі, то варто зазначити, що на законодавчому рівні легального 

визначення даного поняття ще досі нема, що є значним недоліком у 

трудовому законодавстві, загалом у сфері трудових правовідносин між 

роботодавцем та працівником. На сьогодні вказане поняття знаходить своє 

закріплення лише в юридичному термінологічному словнику та в наукових 

дослідженнях фахівців у сфері трудового права, які хоча безпосередньо 

детально не вивчали це питання, але зазначали про нього в свої працях 

[136, с. 178]. Передусім необхідно звернути увагу на те, що український 

юридичний термінологічний словник містить визначення поняття 

«невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі» як 
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одна із підстав для звільнення робітників і службовців з ініціативи 

адміністрації. При цьому звільнення за вказаною підставою допускається у 

зв’язку з недостатньою кваліфікацією або станом здоров’я, які 

перешкоджають продовженню виконання роботи.  

У судовій практиці це поняття розглядається як неякісне виконання 

роботи, неналежне виконання функціональних обов’язків за умови, що 

вони викликані недостатньою кваліфікацією працівника [137]. 

Цілком беззаперечною є думка Н.Б. Болотіної, яка вважає, що 

невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній  

роботі – нездатність працівника 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 [127, с. 356]. На думку А.К. Довганя, 

невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі – 

підтверджена у встановленому законодавством порядку його нездатність 

належним чином виконувати доручену роботу в умовах, коли йому була 

забезпечена можливість її виконання на потрібному рівні і коли неналежне 

її виконання не викликано незалежними від працівника причинами  

[138, с. 88]. На думку І.М. Кравченко, невідповідність працівника займаній 

посаді або виконуваній роботі – це неспроможність працівника вчасно та 

якісно виконувати покладені на нього функціональні обов’язки відповідно 

до посадових вимог на визначеному рівні [136, с. 179]. Так, Н.К. 

Вапнярчук стверджує, що п. 2 ст. 40 КЗпП України передбачає дві 

причини, що найбільш чітко та зрозуміло визначають зміст невідповідності 

працівника займаній посаді або виконуваній роботі: недостатня 

кваліфікація або стан здоров’я які, перешкоджають продовженню даної 

роботи [139, с. 164]. Отже, як бачимо з аналізу вищезазначеного, для 

застосування невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній 

роботі як однієї з підстав розірвання трудового договору з ініціативи 
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роботодавця необхідні дві основні обставини – це недостатня кваліфікація 

та стан здоров’я. Причому такі обставини можуть мати місце одночасно чи 

кожна окремо.  

Так, розкриваючи зміст поняття «недостатня кваліфікація» передусім 

зазначимо, що термін «кваліфікація» означає рівень теоретичних знань та 

практичних вмінь і навичок за відповідною професією або спеціальністю, 

який відповідає певному тарифному розряду, класу, категорії, науковому 

ступеню або вченому званню [140, с. 170]. Рівень кваліфікації керівників, 

спеціалістів та службовців характеризується рівнем освіти, досвідом 

роботи на тій або іншій посаді. Відрізняють спеціалістів найвищої 

кваліфікації (працівники, що мають наукові ступені та звання), спеціалістів 

вищої кваліфікації (працівники з вищою спеціальною освітою та значним 

практичним досвідом), спеціалістів середньої кваліфікації (працівники з 

середньою освітою та деяким практичним досвідом), спеціалістів-

практиків (працівники, що займають відповідні посади, – інженерні, 

економічні, але не мають спеціальної освіти). Іншими словами, 

кваліфікація характеризує ту чи іншу вправність працівника, яка 

притаманна та належить тільки йому, є його внутрішньою властивістю, 

тобто розкриває його індивідуальну природу [141, с. 54].  

М.І. Долишній визначає кваліфікацію як постійну динамічну 

здатність людини включатися до цілеспрямованого виробничого процесу, 

виконувати передбачені технологією трудові операції та виробляти 

необхідний суспільству продукт [142, с. 184] С.В. Мочерний кваліфікацію 

працівників визначає як рівень професійної придатності, що 

забезпечується сукупною наявністю у працівників загальноосвітніх і 

спеціальних знань, умінь, здібностей, досвіду і трудових навичок, 

необхідних для виконання робіт певної складності за відповідною 

професією чи спеціальністю [143, с. 125]. З цього слідує, що основними 

складовими кваліфікації є: знання, вміння, досвід роботи, загальна освіта, 

спеціальна підготовка. Проте, на наш погляд, кваліфікація не має 
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підтверджуватися досвідом роботи, адже, погодьтеся, враховуючи сучасні 

інновації і в навчанні, і в роботі, молодий спеціаліст, який щойно закінчив 

навчання, може мати вищу кваліфікацію та мати навички кращі за того 

співробітника, який за цією ж посадою та професіює працює вже деякий 

час. Тому на наш погляд кваліфікація – це рівень знань, умінь та навичок, 

якими наділений працівник, вміння вчасно і правильно зреагувати на 

виникнення позаштатної ситуації, здатність, незважаючи на зовнішні 

чинники та фактори, безпомилково виконувати свої обов’язки, 

забезпечуючи високі показники у виробництві. 

Визначаючи сутність недостатньої кваліфікації, С.М. Прилипко та  

О.М. Ярошенко у своїх працях, як приклад недостатньої кваліфікації, 

наводять невідповідність працівника виконуваній роботі, що повинно 

підтверджуватись об’єктивними фактичними даними (актами про випуск 

браку, довідками про невиконання норм виробітку тощо) [144, с. 368]. Як 

зазначає В.І. Щербина, невиконная працівником обов’язків, обумовлених 

трудовим договором, має бути підтверджене відповідними фактами, що 

вказують на таке неналежне виконання. Автор стверджує, що чим 

детальніше та конкретніше вказані обов’язки працівника, тим ліпшим стає 

виконання покладених на останього доручень на відповідному рівні  [145, 

с. 155]. 

При цьому доцільно відмітити, що чинним законодавством 

визначено – звільнення працівника у зв’язку з невідповідністю його 

займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої 

кваліфікації можливе після того, як власник дослідить всі обставини та 

факти неналежного виконання покладених обов’язків, які він отримає при 

проведенні атестації працівників [136, с. 180].  

Визначаючи невідповідність працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, варто назвати ще 

одну, не менш важливу причину – це стан здоров’я. Як зазначає 

Н.М. Лукашева, стан здоров’я – це фактор, який перешкоджає 
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продовженню роботи та є підставою для розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця прийнято розуміти як такий, що пов’язаний із 

тимчасовою втратою працездатності, яка встановлюється «лікарем або 

комісією лікарів» та підтверджується листком непрацездатності                      

[146, с. 160] 

Таким чином, на основі дослідженої наукової літератури можна 

прийти до висновку, що кваліфікація – це рівень знань, умінь та навичок, 

якими наділений працівник, вміння вчасно і правильно зреагувати на 

виникнення позаштатної ситуації, здатність, незважаючи на зовнішні 

чинники та фактори, безпомилково виконувати свої обов’язки, 

забезпечуючи високі показники у виробництві. 

Також у літературі наголошується, що необхідно враховувати 

підходи до розуміння поняття «невідповідність виконуваній роботі» як 

воно розглядається в пункті 2 частини 1 статті 40 КЗпП України [147, 

с.183]. Тлумачення пункту 21 постанови Пленуму Верховного Суду 

України «Про практику розгляду судами трудових спорів» [148]  дає 

підстави вважати, що наявність документів, які підтверджують рівень 

кваліфікації працівника, є обов’язковою лише у випадку, коли освіта є 

обов'язковою умовою виконання роботи, обумовленої трудовим 

договором. У тому ж випадку, коли такої умови немає, відсутність 

документа про освіту не повинна розглядатися як підтвердження 

відсутності необхідної кваліфікації, і, як наслідок, – невідповідності 

працівника виконуваній роботі. Якщо керуватися логікою авторів 

навчально-довідкового посібника Г.С. Гончарової, В.В. Жернакова,  

С.М. Прилипка [130], то відмова від проходження випробування 

унеможливлює укладення трудового договору тільки у випадку, коли 

особа працевлаштовується вперше, адже в неї ще відсутня трудова книжка, 

що зводить нанівець мету встановлення випробування. На нашу думку, 

таке твердження є хибним. Адже саме результати праці вказують на 

відповідність працівника виконаній роботі, а не наявність відповідної 
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освіти [131, с.33]. Таким чином, автор дотримується думки, відповідно до 

якої, приймаючи рішення про результати проходження працівником 

випробування при прийнятті на роботу, необхідно звертати увагу на 

працьовитість, злагодженість із колективом та керівництвом, наявність 

відповідних знань, характерних для такого виду роботи.  

 Звертаючись до судової практики, ми прийшли до висновку, що, як 

правило, позови про поновлення на роботі осіб, звільнених як таких, що не 

витримали випробування, задовольняються. Державне регулювання 

порядку звільнення за цією підставою відсутнє. Проте суди все ж 

вимагають підтвердження факту невідповідності професійних знань та 

навичок працівника тій посаді, на яку він претендував. У більшості 

випадків, особливо, коли такого упредметненого результату праці немає, 

роботодавець не може підтвердити підстави звільнення доказами. Тому у 

зазначених випадках потрібно проаналізувати якість виконання доручень 

керівника, випадки порушення термінів виконання завдань, наскільки 

успішно справляється працівник із загальним обсягом роботи, встановити 

чи відповідає його кваліфікаційний рівень вимогам, висунутим для такого 

виду роботи [149].  

Також необхідно розрізняти такі поняття, як прийняття на роботу з 

випробувальним терміном та стажування. Стажування проводиться до 

початку прийому на роботу, а випробування – в процесі роботи. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про зайнятість населення» від 

05.07.2012 № 5067-VI кожен має право на професійне навчання, яке 

реалізується шляхом первинної професійної підготовки, перепідготовки, 

спеціалізації і підвищення кваліфікації, стажування у професійно-

технічних, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти, 

безпосередньо на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг з 

метою здобуття особою певної кваліфікації або її приведення у 

відповідність із вимогами сучасного виробництва та сфери послуг. Так, 

згідно з п. 4 ч. 1 ст. 24 згаданого Закону заходи щодо сприяння зайнятості 
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населення спрямовуються на забезпечення молоді першим робочим місцем 

та запровадження стимулів для стажування на підприємствах, в установах 

та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та 

господарювання, фізичних осіб, які застосовують найману працю, молоді, 

яка навчається. Так, виходячи із змісту ч. 2 ст. 29 Закону України «Про 

зайнятість населення» [150], який набув чинності з 1 січня 2013 року, 

стажування є набуття досвіду з виконання професійних завдань та 

обов'язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення 

та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій. 

Трудовим законодавством передбачено виробниче навчання на 

підприємстві, в організації, установі (глава XIV КЗпП України), за час 

проходження якого виплачується заробітна плата в порядку і розмірах, що 

визначаються законодавством [41]. 

Згідно зі ст. 29 Закону України «Про зайнятість населення» студенти 

вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, які здобули 

професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем: 

«кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», 

«спеціаліст», та продовжують навчатися на наступному освітньо-

кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією 

(спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в 

установах та організаціях, незалежно від форми власності, виду діяльності 

та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у 

вільний від навчання час [150]. Порядок укладення договору про 

стажування та його типову форму затверджено Кабінетом Міністрів 

України. 

Коли ж у період стажування особа, зазначена в частині першій  

статті 29 Закону України «Про зайнятість населення», виконує професійні 

роботи, то підприємство, організація, установа за такі роботи здійснює 

виплату їй заробітної плати згідно з установленими системами оплати 
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праці, за нормами, розцінками, ставками (окладами), з урахуванням 

коефіцієнтів, доплат і надбавок. 

Стажування молодих фахівців і студентів може бути ініційоване 

підприємством, навчальним закладом, регіональним центром зайнятості. 

Про його проходження робиться запис у трудовій книжці, видається 

посвідчення. За результатами молодому фахівцю може бути запропонована 

вакантна посада на підприємстві, де він стажувався. 

На стажування також можуть направлятися безробітні, котрі раніше 

здобули професійну освіту і потребують досвіду практичної роботи 

(розширення компетенції) за набутою професією (спеціальністю), або ті, 

котрі тривалий час не працювали і бажають відновити чи удосконалити 

свої знання, уміння та навички в практичній діяльності. Безробітні, як 

правило, проходять стажування на підприємствах за умови 

працевлаштування їх на конкретні робочі місця. 

Так, відповідно до п. 1.5. Порядку професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних 

затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України, 

Міністерства освіти і науки України від 01.05.2013 № 318/655,  

стажування – підвищення кваліфікації безробітного з метою набуття 

практичних умінь і навичок для виконання професійних обов’язків за 

професією або на посаді, на яку претендує безробітний у роботодавця 

[151]. 

Стажування проводиться на підприємстві, в установі, організації 

безпосередньо на замовлення роботодавців з подальшим 

працевлаштуванням. Зарахування на навчання здійснюється наказом 

керівника підприємства на підставі направлення центру зайнятості з 

зазначенням порядку, терміну навчання та керівника навчання від 

підприємства. 

Стажування безробітних за робітничими професіями здійснюється за 

індивідуальними планами, що затверджуються керівником підприємства, 
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організації, установи за погодженням з центром зайнятості. За час 

стажування стажер повинен виконати програму і скласти звіт про 

стажування. Підставою для укладення договору є програма стажування та 

кошторис витрат, що погоджені сторонами. Договір укладається 

індивідуально за однією професією в межах одного підприємства з 

визначенням робочого місця кожного стажиста. Основою для розробки 

програми стажування на конкретній посаді є посадові обов’язки. У 

програмі визначається термін стажування не більше трьох місяців з 

урахуванням 40-годинного тижневого навантаження, зміст завдань та 

обсяг часу, відведений на їх виконання. Стажування як підвищення рівня 

кваліфікації перед призначенням на посаду або включенням в резерв на 

заміщення керівних посад може бути запроваджено в органах державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. Це передбачено статтею 19 

Закону України «Про державну службу» [124] та статтею 10 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» [152].Слід 

зазначити, що прийняття на роботу працівників під виглядом стажування, 

без проведення відповідної оплати, є порушенням законодавства і ознакою 

застосування примусової праці, використання якої заборонено ст. 43 

Конституції України [153] і нормами міжнародного права. 

Таким чином, стажування – це підвищення кваліфікації, отримання 

досвіду тієї чи іншої посади. Стажування це не умова трудового договору. 

А випробування, у свою чергу, завжди виникає унаслідок укладення 

трудового договору, це частина такого договору. Випробуваня – це 

інститут, який діє в рамках трудового договору. Така умова завжди діє на 

початку трудової діяльності на певному підприємстві, установі чи в 

організації. Стажування може виникнути в будь-який час існування 

трудових відносин.  

Також необхідно звернути увагу на дискусійне серед науковців і 

фахівців питання віднесення звільнення в разі непроходження працівником 

випробування при прийнятті на роботу до звільнення з ініціативи 
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роботодавця. Так, в юридичній літературі окреслені різні погляди на це 

питання. Зокрема, Н.Б. Болотіна стверджує, 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). Порядок розірвання трудового договору з ініціативи 

власника має поширюватись і на випадки розірвання трудового договору в 

разі незадовільного результату випробування, обумовленого при прийнятті 

на роботу. На думку Н.Б. Болотіної, звільнення за результатами 

випробування має бути віднесено до розряду звільнень з ініціативи 

власника [127, с. 279-280, 281]. Так, О.І. Процевський стверджує, що 

випробування виконує дві функції: сприяє з’ясуванню ділових якостей 

працівника та надає можливість адміністрації спрощеного порядку 

припинення правовідношення за наявності негативного результату  

[129, с.162]. І.А. Іоннікова вважає, що звільнення працівника за 

результатами випробування слід вважати самостійною підставою 

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця [154, с. 4]. Такої ж 

позиції притримуються і В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський, які 

стверджують, що звільнення за результатами випробування ст. 28 КЗпП 

України називає розірванням трудового договору, на яке дається право 

власникові (або уповноваженому ним органу) [147, с. 183]. Також І.А. 

Вєтухова стверджує, що розірвання трудового договору з жінками, які 

поєднують роботу з материнством, у зв'язку з незадовільними 

результатами випробування слід визнавати звільненням з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу" [155, с. 16]. Проте чинний 

КЗпП України звільнення в результаті незадовільного результату 

випробування, обумовленого при прийнятті на роботу, відносить до 

звільнення з ініціативи роботодавця.  

Однак, враховуючи думки науковців та фахівців, ми дотримуємося 

думки, що звільнення при прийнятті на роботу можна кваліфікувати як 



 

 
96 

звільнення працівника при незадовільному проходження випробування 

при прийнятті на роботу, тобто як окрема підстава для звільнення. Таким 

чином, можна стверджувати, що є підстава доповнити ст. 26 КЗпП України 

частиною  4 наступного змісту: «Власник або уповноважений ним орган 

має право звільнити працівника, якщо в ході проходження випробування 

було виявлено невідповідність працівника займаній посаді». 

Звільнення на підставі непроходження випробування відбувається із 

складностями, викликаними відсутністю доказової бази щодо 

невідповідності працівника виконуваній роботі. Тому, на наш погляд, 

необхідно розробити на законодавчому рівні процедуру звільнення та 

механізм отримання доказової бази для такого роду справ (пов’язані із 

звільненням у зв’язку із незадовільними результатами випробування при 

прийнятті на роботу). В іншому випадку звільнення за такою підставою 

завжди може бути оскаржено в судовому порядку. 

На наш погляд, дискусійною є норма КЗпП України, яка стосується 

випадків, на які не поширюється загальне правило випробування при 

прийнятті на роботу, а саме ст. 26 Кодексу. Зокрема тут зазначено, що 

випробування не встановлюється при переведенні на роботу на інше 

підприємство, в установу, організацію, а також при прийнятті на роботу в 

іншу місцевість, а також в інших випадках, передбачених законодавством 

[41]. Законодавець, наводячи такий перелік, надав можливість суб’єктам 

трудових відносин самостійно обирати  застосовувати випробування при 

прийнятті на роботи чи ні, проте перелік не є вичерпним і викликає 

суперечності. 

Також треба зауважити про вдосконалення трудового законодавства 

в частині незастосування випробування при прийнятті на роботу, при 

переведення на іншу роботу в іншу місцевість і при переведенні на інше 

підприємство, в установу чи організацію з уточненням в разі такого 

переведення на посаду, що відповідає тим самим навичкам та кваліфікації 

працівника, що і на попередньому місці роботи.  
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Частина 3 ст. 26 КЗпП України містить перелік випадків, коли 

випробування не застосовується, зокрема: «в інших випадках, якщо це 

передбачено законодавством». Без випробування приймаються на роботу 

сезонні і тимчасові працівники, особи, які пройшли конкурсний відбір чи 

займають виборні посади, керівники, яких обрано на посади. 

Особливості регулювання праці сезонних працівників, 

встановлюються законодавством, зокрема ст. 7  КЗпП України [41], який, у 

свою чергу, відсилає нас до спеціального законодавства, що стосується 

сезонних працівників. На даний час правове регулювання роботи сезонних 

працівників визначається Указом Президії Верховної Ради СРСР від 

24.09.74 № 310-IХ «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на 

сезонних роботах» (далі – Указ) [156], який діє на території України в 

частині, що не суперечить законодавству України відповідно до постанови 

Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України 

окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 № 1545-ХІІ [157], 

та постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997 № 278 «Про 

затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей» із змінами, 

внесеними постановами Кабінету Міністрів України № 2167 від 29.11.99, 

№ 35 від 25.01.2012 [158]. 

Сезонними слід вважати працівників, які приймаються на сезонні 

роботи, тобто на роботи, які у відповідності до статті 1 Указу в силу 

природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а протягом 

певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців, та які включені 

в перелік сезонних робіт, наведених в Списку сезонних робіт і сезонних 

галузей (далі – Список), затвердженому згаданою вище постановою Уряду 

від 28.03.1997 № 278 [158]. Отже, обов’язковими умовами укладення 

трудового договору із сезонним працівником є строк роботи не більше 6 

місяців та вид роботи і галузі, зазначені у Списку. Тому укладення 

сезонного трудового договору на роботах, не зазначених у Списку, не 

допускається. 
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Процедура оформления на работу сезонних працівників проводиться 

у загальновстановленому порядку: працівник пише заяву про прийом на 

роботу; на підставі заяви роботодавець видає наказ про прийом на роботу; 

працівник своїм підписом підтверджує факт того, що він ознайомлений з 

наказом і згоден з умовами, визначеними в наказі; вноситься запис до 

трудової книжки працівника. 

Слід зазначити, що при укладенні сезонного трудового договору 

роботодавець зобов’язаний попередити працівника про сезонний характер 

роботи (ст. 3 Указу), що відображається в наказі (розпорядженні) про 

прийом на роботу, в якому зазначається, що даний працівник приймається 

саме на сезонну роботу. Також необхідно мати на увазі, що при укладенні 

сезонного договору не встановлюється випробувальний термін (ст. 5 

Указу) [156]. Важливо знати, що на сезонних працівників 

розповсюджуються умови і положення, передбачені Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору, що діють 

на підприємстві (тривалість робочого часу і відпочинку, оплата праці, 

матеріальне стимулювання, умови і охорона праці тощо). 

Необхідно звернути увагу, що відповідно до частини 9 ст. 6 Закону 

України «Про відпустки» сезонним працівникам відпустка надається 

пропорційно відпрацьованому часу [45]. Тому, оскільки ст. 10 Указу право 

на відпустку та грошову компенсацію взамін невикористаних днів 

відпустки сезонним працівникам не передбачено [156], така норма не 

підлягає застосуванню, так як суперечить зазеначеному Закону. Сезонні 

працівники також мають право на оплату тимчасової непрацездатності.  

При цьому існує особливість і в розрахунку середнього заробітку для 

оплати листків тисчасової непрацездатності сезонникам, про що зазначено 

в листі Міністерства та соціальної політики України від 09.09.2010  

№ 244/18-99/10 «Про визначення розрахункового періоду для обчислення 

розміру лікарняних сезонним робітникам» [159]. Зокрема в листі 

зазначено, що згідно з пунктом 4 Порядку обчислення середньої заробітної 
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плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним 

соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 26.09.2001 № 1266 (із змінами), для осіб, які працювали 

(працюють) на підприємствах, в організаціях, робота яких пов'язана із 

сезонним характером виробництва відповідно до Списку сезонних робіт і 

сезонних галузей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 березня 1997 № 278, за розрахунковий період береться 12 

календарних місяців підряд (з першого до першого числа), що передують 

місяцю, в якому настав страховий випадок. 

У разі ж надання працівниці, зайнятій на сезонній роботі, листка 

непрацездатності у зв’язку звагітністю та пологами вона має повне право 

на отримання відповідної відпустки і виплату допомоги по вагітності і 

пологах. При виплаті вихідної допомоги сезонним працівникам у разі 

звільнення слід керуватися ст. 44 КЗпП України, відповідно до якої 

вихідна допомога виплачується: у розмірі не менше середнього місячного 

заробітку – при звільненні з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36, п.п. 1, 2 і 6  

ст. 40 КЗпП України; у розмірі, передбаченому колективним договором, 

але не менше тримісячного середнього заробітку – при звільненні 

внаслідок порушення власником законодавства про працю, колективного 

чи трудового договору (ст. 38, 39 КЗпП України) [41]. У зв’язку із 

закінченням роботи (сезону), а, отже, строку трудового договору сезонний 

працівник підлягає звільненню відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України. 

Для цього не потрібно його заяви на звільнення та попередження 

роботодавця про наступне звільнення працівника з вказаної підстави. Не 

потрібна і згода профспілкового комітету, якщо працівник є членом 

профспілки, що діє на підприємстві. 

Проте слід враховувати гарантії, надані вагітним і жінкам, які мають 

дітей у віці до 3-х років (у деяких випадках – до 6 років), одиноким 

матерям, що мають дитину до 14 років чи дитину-інваліда. За загальними 

правилами їхнє звільнення відбувається з обов’язковим 
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працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184 КЗпП України [41]), а також за ними на 

період працевлаштування, але не більш ніж на 3 місяці зберігається 

середня заробітна плата за рахунок підприємства, з яким працівниця 

перебувала в трудових відносинах. 

Пунктом 9 постанови Пленуму Верховного Суду України 06.11.1992 

№ 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» (із змінами) 

наголошується, що зазначені гарантії для матерів розповсюджуються і на 

випадки звільнення у зв’язку із закінченням строку договору, коли вони 

були прийняті на сезонні роботи [148].  Окрім того, сезонний трудовий 

договір може бути розірваним до закінчення зазначеного в ньому строку – 

як за ініціативою працівника, так і роботодавця. Тому в разі дострокового 

розірвання цього договору з ініціативи працівника він повинен попередити 

про це роботодавця в письмовій формі за 3 дні (ст. 6 Указу). Підставою для 

звільнення буде ст. 39 КЗпП України. 

Підставою для дострокового розірвання трудових договорів за 

ініціативою роботодавця для сезонних працівників є загальні випадки, 

передбачені ст.ст. 40, 41 КЗпП України [41], і додаткові, передбачені 

Указом, зокрема, коли на підприємстві призупинені роботи з причин 

виробничого характеру чи скорочення роботи в ньому на строк понад два 

тижні; нез’явлення на роботу безперервно протягом більше одного місяця 

внаслідок тимчасової непрацездатності [156]. 

Варто нагадати також про існування статті 39-1 КЗпП України, 

відповідно до якої якщо після закінчення строку трудового договору (в 

тому числі сезонного) трудові відносини фактично тривають і жодна із 

сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається 

продовженою на невизначений строк [41]. Отже, роботодавцям не слід 

забувати вчасно звільняти сезонних працівників, інакше вони набудуть 

статусу постійних працівників. Також необхідно зауважити на той факт, 

що законодавець передбачив особливості проходження випробування для 

деяких категорій працівників. Зокрема, це стосується державних 
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службовців, працівників служби в органах доходів та зборів, для 

працівників дипломатичної служби. 

Таким чином, як ми бачимо, законодавець в частині випробування 

при прийнятті на роботу передбачив перелік випадків, коли таке 

випробування не застосовується, проте є недоліки, які були автором 

аргументовані та запропоновані шляхи їх вирішення, зокрема 

запропоновано вдосконалення законодавства в згаданій частині. 

Випробування при прийнятті на роботу – це процес, регламентований 

державною та обумовлений взаємною згодою сторін, обмежується 

строками, який залежить від категорії працівника та здійснюється з метою 

проведення аналізу оцінки кваліфікації та професійних навичок 

працівника, а також перевірки злагодженості в роботі між працівником та 

колективом, зокрема роботодавцем. Основними ознаками випробування 

при прийнятті на роботу є: 1) передбачено законодавчо; 2) має договірну 

основу; 3) обмежується встановленими строками; 4) тривалість строків 

залежить від категорії працівників і волі роботодавця. 

 

 

2.2. Перспективи розвитку укладення угоди про неконкуренцію в 

процесі становлення трудових відносин 

 

Сьогодні в Україні особливої актуальності набуває питання 

законності укладення угоди про неконкуренцію. Проблема законодавчого 

закріплення даної угоди є важливою як у теоретичному, так і юридично-

практичному аспекті, оскільки угода про неконкуренцію й дотепер 

викликає гостру дискусію як серед науковців, так і серед практикуючих 

юристів. Йдеться про проблему укладення даної угоди.  

Міжнародна практика укладення угоди про неконкуренцію свідчить 

про те, що відповідна угода має як позитивні, так і негативні сторони. 

Проте в нашій країні дана угода майже не укладається, причини чого 
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необхідно визначити. Так, у теорії трудового права угода про 

неконкуренцію є одним з елементів принципу лояльності працівника по 

відношенню до роботодавця [160, с. 87]. Особливістю розвитку сучасної 

ринкової економіки є конкурентна боротьба між роботодавцями. Сьогодні, 

напевне, можна говорити вже не про конкуренцію, а про надконкуренцію, 

перемогу в якої можна забезпечити тільки за допомогою використання 

інновацій та застосування виробничих ресурсів. 

Серед вчених-економістів існують різні погляду щодо складових 

виробничих ресурсів підприємства Так, на думку В.П. Грузінова та  

В.Д. Грибова, до виробничих ресурсів підприємства слід відносити робочу 

силу, знаряддя праці (машини, устаткування та ін.), предмети праці 

(сировина, матеріали і так далі), готову продукцію (запаси товарів) та 

природні умови виробництва (земля, корисні копалини і ін.) [161, с. 20].  

М.І. Баканов, А.Д. Шеремет дотримуються загальновизначеної 

класифікації виробничих ресурсів в натуральній формі за їх призначенням 

у виробничому процесі, які називаються елементами, або факторами 

виробництва: засоби праці, предмети праці і сама праця [162, с. 227]. 

В.Я. Горфінкель та В.А. Швандар до виробничих ресурсів 

підприємства (організації) відносять виробничі фонди (основні і оборотні), 

робочу силу та інформацію [163, c. 129]. А.І. Ільїн, В.П. Волков до 

виробничих ресурсів підприємства відносять трудові, виробничі фонди, 

інвестиції та інформаційні ресурси [164, с. 654]. А.Е. Калініна виділяє 

наступні види виробничих ресурсів: основні фонди та виробничі 

потужності, оборотні кошти та оборотні засоби, трудові ресурси, 

сировинні та паливно-енергетичні ресурси, інвестиції [165, с. 17].  

В.І. Нємцєв відзначає, що до виробничих ресурсів промислових 

підприємств відносяться наступні їх види: природні ресурси (земля, надра, 

вода і ін.); оборотні кошти, в тому числі матеріальні ресурси; трудові 

ресурси (людські ресурси з їх здатністю виробляти блага); капітал 

(джерело власних засобів підприємства); заповзятливість (підприємницька 
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здібність людей до організації виробництва товарів і послуг); результати 

науково-технічного прогресу [166, с. 30]. 

На думку Г.В. Шадріної, на сучасному етапі розвитку економіки 

підвищення економічної ефективності і якості продукції вимагає 

всебічного аналізу використання елементів виробничого процесу: праці, 

засобів праці і предметів праці. Якісні показники використання 

виробничих ресурсів є показниками економічної ефективності підвищення 

техніко-організаційного рівня [167, с. 39]. В.І. Тітов виділяє наступні види 

виробничих ресурсів підприємства: основні виробничі фонди, оборотні 

кошти, матеріально-технічні ресурси та трудові ресурси [168, с. 74].  

Проте багато науковців Г.В. Савицька [169], В.М. Івахненко [170],  

М.Г. Чумаченко, М.А. Болюх [171], П.Я. Попович [172] дотримуються 

класифікації виробничих ресурсів, яка поділяє їх на три складові: трудові 

ресурси, матеріальні ресурси та основні засоби.  

Підсумовуючи проведений аналіз визначення складу виробничих 

ресурсів, зазначимо, що багато науковців як невід’ємну частину 

виробничих ресурсів виділяють три їх складові елементи: природні 

ресурси; основний капітал і засоби виробництва; інформаційні та 

технологічні ресурси; кадровий (трудовий) ресурс.  

При цьому ефективність роботи сучасного підприємства багато в 

чому залежить від якості кадрового ресурсу, компетентності працівників, 

від їх знань і вмінь, володіння здатністю ефективного використання 

перших трьох елементів. Багато роботодавців, розуміючи, що кадровий 

потенціал є вирішальним в питанні успішності діяльності підприємства, 

намагаються підвищити рівень кваліфікації працівника. В результаті 

працівники стають власниками спеціальних знань, що становлять 

комерційну таємницю, секретів виробництва, особливих технологічних 

знань, навичок роботи, які дозволяють їм домогтися значного підвищення 

продуктивності, а підприємству в цілому – успіхів у конкурентній 

боротьбі. 
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У той же час перед роботодавцем гостро постає проблема загрози 

уходу такого готового фахівця разом з його знаннями та здібностями до 

конкурента, готовим виплатити йому за його знання і вміння, отримані в 

колишнього роботодавця, певну винагороду, і цим, значно скоротивши 

свої витрати, домогтися тих же результатів у конкурентній боротьбі. 

Можливо, такий спеціаліст сам створить власну справу і вступить в 

конкуренцію  зі своїм колишнім роботодавцем, володіючи особливими, як 

інформаційними, так і професійно-технологічними ресурсами, що 

дозволяють йому підвищити конкурентоспроможність свого підприємства, 

значно скоротити витрати і вийти переможцем у гіперконкурентній 

боротьбі. 

Мова йде про так звані «продукти», відомості конфіденційного 

характеру, які не є комерційною таємницею (зв’язки з клієнтами, методи 

ведення бізнесу, технологічні прийоми), або відомості про сутність 

винаходу, корисної моделі чи промислового зразка до офіційної публікації 

інформації про них; або відомості про технічні секрети, які не отримали 

статусу охоронюваних результатів інтелектуальної діяльності. Крім того, 

мова може йти про ті професійні знання, уміння і навички, які роблять 

працівника висококваліфікованим, конкурентоспроможним, можна навіть 

сказати, потенційно небезпечним у конкурентній боротьбі з колишнім 

роботодавцем. 

З метою недопущення або обмеження можливості подібних дій в 

багатьох правових системах розроблена і застосовується правова 

конструкція «угода про неконкуренцію», що визначає зобов’язання 

працівника не брати участь у конкурентній боротьбі. Дане зобов’язання, 

яке укладається у формі письмового договору (угоди), включає в себе 

тимчасово діючу заборону для працівника після припинення трудових 

відносин займатися аналогічною професійною діяльністю і, отже, вступати 

в конкурентні відносини зі своїм колишнім роботодавцем. Угода про 
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неконкуренцію може бути частиною трудового договору, або укладається 

як окремий договір і вступає в дію після припинення трудового договору. 

Існують декілька визначень даного поняття. Наприклад І.Я. Кісєльов 

стверджує, що відповідно до так званої угоди про неконкуренцію 

працівник зобов’язаний протягом певного строку не здійснювати по 

відношенню до колишнього роботодавця дій, які створюють конкуренцію 

для колишнього роботодавця а саме: не створювати підприємства з 

аналогічною діяльністю, не  вступати в ділові стосунки з клієнтами 

колишнього роботодавця, не використовувати та не розголошувати 

інформацію, отриману на колишньому виробництві в своїх інтересах та в 

інтересах майбутнього роботодавця. Також фахівець наголошує на тому, 

що існує практика виплати компенсації працівнику з метою покриття 

неотриманого доходу, який він міг би отримати в разі зайняття своєю 

професійною діяльністю [173, с. 103].  

К. Цвайгерт і Х. Кётц також говорять про наявність серед норм 

трудового права положення, що визначає «застереження про 

неконкуренцію». У своїй роботі «Введення в порівняльне правознавство в 

сфері приватного права» вони встановлюють: «працівник після закінчення 

трудової угоди зобов’язується протягом десяти років або іншого тривалого 

строку не працювати ні на одного з підприємців у цій сфері діяльності, а у 

разі порушення такої угоди повинен відшкодувати шкоду своєму 

колишньому роботодавцеві, так як «застереження про неконкуренцію 

може бути скасована тільки в тій частині, в якій вона обмежує свободу 

здійснення права на працю з точки зору часу, місця і природи діяльності 

зацікавленої особи» [174, с. 86]. 

Відзначимо, що історія створення подібної конструкції має більш 

ніж вікову тривалість. Уже в літературній спадщині О. Бальзака можна 

знайти приклад застереження про неконкуренцію [175, с. 73]. В одному з 

романів О. Бальзак описував ситуацію продажу підприємства – друкарні, 

права на видання газети і тут же вказує на застереження про відмову від 
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подальшої конкуренції з боку колишнього господаря підприємства: «Давид 

зобов’язався надалі не видавати ніякої газети під загрозою тридцяти тисяч 

неустойки» [176, с. 303]. Як ми бачимо, таке застереження про 

неконкуренцію скоріше носить цивільно-правовий характер, та й на той 

час становлення трудового права як самостійної галузі права ще не 

відбулося, працівник не розглядався як суб'єкт конкурентної боротьби. 

Проте найзмістовніше визначення даного поняття дала в своїй 

дисертаційній роботі О.М. Рим, а саме: угода про неконкуренцію у 

трудових правовідносинах – це така угода, за якою працівник, що отримав 

допуск до комерційної таємниці роботодавця у встановленому порядку, 

бере на себе обов’язок не використовувати комерційну таємницю як під 

час виконання роботи за сумісництвом в іншого роботодавця, так і в період 

здійснення власної підприємницької діяльності, надання послуг чи 

виконання робіт за цивільно-правовими договорами. Угода діятиме 

впродовж тривалості трудових правовідносин та/або упродовж 

визначеного сторонами строку після їхнього припинення. Натомість 

роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові відповідну 

грошову компенсацію або надавати рівноцінні матеріальні чи інші блага 

та/або послуги [177, с. 7]. Ми дотримуємося думки, що в момент прийому 

на нове місце роботи на працівника має бути покладено обов’язок 

повідомити майбутнього роботодавця про укладення угоди про 

неконкуренцію на колишньому місці роботи.  

У радянській науці трудового права проблема укладення угоди про 

неконкуренцію обговорювалась тільки в теоретичному аспекті. Зважаючи 

на те, що в радянський період майже всі виробництва перебували у 

державній формі власності,  саме питання виникнення конкуренції між 

роботодавцем і колишнів співробітником не виникало.  

Звернемо увагу на історію. В радянські часи, як уже було зазначено, 

всі підприємства були державними, тому і вся інформація, якою працівник 

володів у ході виконання своїх професійних обов’язків належала до 
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державної таємниці. Особам, які розголошували таємницю на виробництві, 

інкримінували шпигунство, державну зраду тощо [178, с. 52]. 

Якщо брати до уваги інші країни в часи Радянського Союзу, то тут 

підприємства були різних форм власності. Тому питання комерційної 

таємниці було більш ніж актуальним. Підриємства використовували різні 

способи впливу на таку проблему. В Японії, наприклад, розвинутий 

високий патріотизм до своєї роботи. В цій країні дуже велике значення має 

фактор постійності. Тобто, влаштувавшись на роботу, працівник 

проходить всі етапи професійного зростання поступово, рік за роком. Факт 

постійного місця роботи – «виробнича сімейність» протягом багатьох 

років має дуже велике значення і дуже цінується в суспільстві. Це говорить 

про надійність працівника як особистості. Тобто в цій країні виховується 

культ відданості тій чи іншій корпорації. Такий «звичай» діє і в 

консервативній Англії [178, с. 51].   

У країнах Європейського Союзу (далі – ЄС) не заохочувалася 

практика «виробничої сімейності» і перебування на одному місці роботи 

тривалий час. Тут спостерігається «плинність кадрів». Схема діє так: 

працівника приймали на роботу на виконання конкретної роботи і на 

певний проміжок часу. Після виконання свого завдання працівника 

звільняють або переводять на іншу роботу чи пропонують піти в інше 

підприємство. Таким чином, роботодавець у таких умова ризикує втратити 

цінних працівників і своє виробництво. Адже в більшості випадків 

працівник, який звільнився, має намір влаштуватися на роботу в інше 

підприємство і має змогу виказати комерційну таємницю попереднього 

місця роботи.  

Саме тому укладення угоди про неконкуренцію широко 

застосовується на заході. В таких угодах роботодавці мінімізують ризики 

втрати свого виробництва. У згаданих угодах встановлюється порядок 

збереження інформації, конкретизується, що саме є комерційною 

таємницею і найголовніше вказується відповідальність за порушення 
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умови про нерозголошення такої таємниці. На працівника покладається 

зобов’язання після закінчення строку дії трудового договору повернути всі 

матеріали (документи), які працівник використовував в процесі виконання 

трудової функції.  

Серйозність проблеми комерційної таємниці підтверджується 

кількістю кримінальних справ, наприклад, у Сполучених Штатах Америки 

(далі – США). У цій країні притягують до відповідальності за порушення 

умови про нерозголошення комерційної таємниці як працюючих, так і 

звільнених працівників. У США є безліч прецедентів з приводу даного 

питання. В ЄС законодавство більш ліберальне в цій сфері ніж у США, 

проте випадки кримінального переслідування за такий злочин також 

існують. Методи боротьби з подібними злочинами різні. А в країнах Азії, 

особливо у Південній Кореї і Японії, існують спеціальні «промислові 

шпигуни» за комерційними таємницями [178, с. 52].  

Судова практика щодо використання в Україні угоди про 

неконкуренцію у трудовому праві є незначною, а також ще не розроблено 

єдиного механізму розгляду подібних питань.  Так,  угода про 

неконкуренцію в Україні не використовується так широко, як це 

відбувається на міжнародній арені, з чим пов’язані перні фактори та 

причини, з якими ми спробуєми розібратися в рамках дисертаційного 

дослідження.    

Соціальний розвиток підприємства здійснюється за рахунок 

прибутку. Зниження таких показників за рахунок покриття витрат 

спричинених знищенням майна з вини працівника, та інших 

непередбачених витрат порушують економічну стабільність виробництва.  

Роботодавець має право сподіватися на добросовісність працівників 

як під час здійснення своїх трудових обов’язків, так і після припинення 

трудових відносин. Більше того, в умовах ринкових відносин жодний з 

суб’єктів не може нехтувати положеннями ч. 4 ст. 13 Конституції України, 
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в якій закріплено норму щодо забезпечення державою захисту прав усіх 

суб'єктів права власності і господарювання [153].  

На міжнародній арені досить часто застосовується термін «умова про 

неконкурентність», тобто йдеться не про укладення окремої угоди, а про 

частину договору, тобто його складову. Така умова широко застосовується  

в зовнішньоекономічній діяльності, зокрема в договорах із 

зовнішньоторговими посередниками, в яких міститься зазначена умова, 

яка зобов’язує торгового посередника не купувати в інших експортерів 

аналогічні товари для продажу. Така умова впроваджується саме як умова, 

тобто частина договору. Умова про неконкуренцію в такому випадку має 

дещо інший зміст. Вона (умова)  має іншу мету – забезпечити одну із 

сторін гарантією  постійної (тимчасової)  співпраці з посередником. Також 

така умова не передбачає компенсації за її виконання. Може лише 

запроваджуватися штраф (неустойка) за порушення такої домовленості. 

Тобто «умова про неконкуренцію» та «угода про неконкурнетність» мають 

різних суб’єктів, предмет та мету. Так, при укладанні угоди про 

неконкуренцію суб’єктами виступають працівник та роботодавець. При 

закріпленні умови про неконкурентність суб’єктами являються 

зовнішньоекономічний посередник та продавець.  

Корисними для розуміння суті відносин між працівником та 

роботодавцем в контексті укладення угоди про неконкуренцію можуть 

бути приклади з англійського права, а також законодавства ряду країн ЄС, 

де положення про неконкуренцію вважаються легітимними і такими, що 

можуть бути виконані в примусовому порядку при дотриманні ряду вимог. 

Перш за все, роботодавцю необхідно довести, що угода про неконкуренцію 

спрямована безпосередньо на захист його законних інтересів, а не тільки 

на обмеження або усунення конкуренції з боку третіх осіб. У цьому 

контексті визначальну роль відіграє оцінка того, наскільки конкуренція 

колишнього працівника з роботодавцем може мати істотний вплив на 

діяльність роботодавця [179, с. 113]. Проте, вивчаючи міжнародну 
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практику укладення угоди про неконкуренцію, можна зробити висновок, 

що країни по різному трактують законність укладення відповідної угоди. 

Наприклад, законодавством Російської Федерації не передбачено прямої 

заборони укладення даної угоди, проте систематичний аналіз 

законодавства РФ дозволив зробити висновок, що така угода викликає 

певні суперечності.  

Так, ст. 37 Конституції РФ встановлює, що кожен має право на 

вільний вибір роду занять та професію [180]. Аналогічну норму містить і 

ст. 2 Трудового кодексу Російської Федерації, де закріплено основний 

принцип трудового права. Аналізуючи ці положення можна припустити, 

що наявність угоди про неконкуренцію обмежує право особи вільно 

обирати місце роботи [93]. Схожі норми містяться і в законодавчих актах 

України, зокрема ст.43 Конституції України та ст. 2. Кодексу законів про 

працю України [153; 41]. 

Проте дана угода закріплена в законодавстві багатьох країн світу: у 

нормативних актах Франції, США, Великобританії, Німеччині, 

Нідерландах, Іспанії і т.д. Безумовно, основні принципи трудового 

законодавства цих держав також ґрунтуються на непорушності права на 

працю і вільному виборі роду занять і професії, проте укладення угоди 

можливе лише при наявності певних умов.  

Саме поняття «угода про неконкуренцію» не закріплено в 

нормативних актах, а в науковій літературі воно фігурує під різними 

назвами, а також у вигляді визначення його через основні ознаки. 

Найпоширеніший варіант – «угоду про неконкуренцію» – є дослівним 

перекладом правової конструкції, існуючої в західних державах: non-

competition clause (англ.), la clause de non-concurrence (франц.), patto di non 

concorrenza (італ.). Як уже було зазначено, дана угода часто застосовується 

саме в зарубіжних країнах, то було б логічно звертатися саме до досвіду 

цих країн. У науці зарубіжних країн не має єдиного визначення поняття 
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угоди про неконкуренцію, існують загальні ознаки і принципи щодо такого 

питання.  

Угода про неконкуренцію розглядається у вузькому та широкому 

розумінні. У вузькому розумінні – це угода, яка покладає на працівника 

зобов’язання не влаштовуватися на роботу до роботодавця, який є 

конкурентом по відношенню до теперішнього роботодавця протягом 

певного часу після звільнення ( в тому числі шляхом створення власної 

організації, яка є конкурентом). У широкому розумінні така угода 

розглядається як угода, яка зобов’язує працівника після звільнення не 

купувати акції конкурентних організацій і не займати керівні посади в них.  

За кордоном існує кілька видів обмежень, які можуть знайти 

відображення в угоді про неконкуренцію, а саме: зобов’язання не 

працювати у колишнього роботодавця і в безпосередніх конкурентів 

роботодавця; вимога не вступати в партнерські відносини з клієнтами та 

замовниками колишнього роботодавця, яке може бути, в тому числі, 

пов’язане з попереднім зобов’язанням. Угода про неконкуренцію є 

легальною в багатьох країнах, зокрема у Франції, США, Великобританії, 

Німеччині, Нідерландах, Іспанії, Італії і т.д. Безумовно, основоположні 

принципи трудового законодавства цих держав грунтуються на 

непорушності права на працю і вільного розпорядження своїми 

здібностями до праці, однак застосування угоди про неконкуренцію 

можливе за наявності певних обмежень і не входить у конфлікт із 

зазначеними положеннями [181, с. 194-195]. 

Розглянемо досвід Франції з цього питання. Французьке 

законодавство передбачає, що така умова може обумовлюватися в окремій 

угоді або включатися в трудовий чи колективний договір (в останньому 

випадку кожен із працівників повинен бути ознайомлений з умовами 

такого колективного договору). В науці така угода визначається наступним 

чином: «Ця угода, відповідно до якої працівник зобов’язується в момент 

підписання трудового договору не здійснювати прямо або побічно 
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конкурентну діяльність по відношенню до організації, з якою він вступив у 

трудові відносини як шляхом працевлаштування в організації, що здійснює 

конкурентну діяльність, так і шляхом створення такого роду організації» 

[182]. Сама сутність угоди про неконкуренцію виражається в наступних 

обмеженнях і вимогах [175, с. 75]: умова про неконкуренцію (la clause de 

non-concurrence) повинна бути направлена на необхідність захищати 

інтереси організації; угода повинна бути обмежена в часі (звичайно не 

більше двох років) і за територіальною ознакою (як правило, вимоги умови 

про неконкуренцію не виходять за рамки національних кордонів Франції, 

так як захист прав сторін за її межами – в інших юрисдикціях – не може 

бути гарантована жодній з них); роботодавець зобов’язаний виплачувати 

працівникові певну винагороду за виконання даних вимог і не може бути 

символічним. 

Угода про неконкуренцію у трудовому праві Франції визнається 

чинною в суді при дотримані вищевказаних умов. Також існує судова 

практика щодо звернення як працівника, так і роботодавця до суду для 

визнання законними положенням угоди про неконкуренцію [175, с. 75]. В 

Італії угода про неконкуренцію (divieto di non concorrenza) існує як у 

вигляді загального обов'язку працівника не здійснювати конкурентну 

діяльність по відношенню до роботодавця, так і у вигляді спеціальної 

угоди сторін, яка набирає чинності після припинення між ними трудових 

відносин [183]. 

Цивільний кодекс Італії, зокрема частина 5 статті 212, передбачає, 

що угода, яка обмежує можливість працівника здійснювати трудову 

діяльність після припинення терміну дії трудового договору, є недійсною, 

якщо таке не узгджено сторонами у письмовій формі, а також якщо 

відповідне зобов’язання не містить вказівки на межі обмеження предмета 

діяльності, тривалість і місце [184]. У числі інших обмежень, встановлених 

щодо такої угоди, можна виділити обмеження за часом, відповідно до 

якого термін дії угоди про неконкуренцію не може перевищувати п’ять 
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років щодо працівників керівної ланки і трьох років щодо інших категорій 

працівників. При цьому, якщо в угоді передбачений більший термін, то він 

повинен бути знижений до максимально встановленого для відповідної 

категорії працівників терміну [183]. Тобто максимальний термін, протягом 

якого діють умови даної угоди, мають встановлюватися залежно від роду 

занять та категорії працівника, а також специфіки роботи.  

У США ситуація дещо інша: оскільки подібного роду питання 

регулюється на рівні законодавства штатів, то, в той час як в одних із них 

така практика визнається законною, в інших дана умова є нікчемним, як 

наприклад, в штаті Каліфорнія (non-compete agreement ). У той же час у 

більшості штатів укладення угоди про неконкуренцію визнається 

юридично заможним і регулюється за допомогою встановлення 

відповідних умов, що визначають його дійсність. Проте цікавим є питання 

про вирішення спору, коли працівник, який підписав угоду про 

неконкуренцію, веде діяльність, у здійсненні якої він був обмежений, на 

території штату, де така угода вважається нікчемним.  

Повертаючись до умов дійсності зазначеної угоди в США, 

зупинимося на найбільш загальних з них: угода повинна обмежувати право 

працівника лише в тій мірі, в якій це необхідно для захисту законних 

інтересів роботодавця; воно не повинно бути надто обтяжливим для 

працівника; не повинно порушувати основи публічного порядку. Так, 

рівень необхідності захисту законних інтересів роботодавця складається з 

таких параметрів як функціональне навантаження, географічна область і 

термін дії угоди, які в сукупності визначають його розумність. За другою 

умовою угода не повинна перешкоджати працівнику заробляти кошти на 

життя і, в тому числі, не може встановлювати обмежень на здійснення 

діяльності, яка не є конкурентною по відношенню до діяльності 

роботодавця, так само як і на здійснення конкурентної діяльності за 

межами встановленої території. В іншому випадку умови угоди будуть 

визнані судом кабальними. Третя умова, що стосується дотримання 
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інтересів публічного порядку, спрямована на запобігання утворення 

монопольного бізнесу роботодавцем, а також створення нестачі робочої 

сили в інших її користувачів шляхом накладення обмежень на працівників 

[181]. Необхідно підкреслити, що перераховані вище умови не повинні 

бути обов’язково прямо відображені в тексті угоди, але повинні випливати 

з аналізу його положень. 

Практика укладення угоди про неконкуренцію у Великобританії 

існує вельми давно, хоча в науковій літературі визнаною є точка зору, 

згідно з якою в загальному плані працівник має право розпоряджатися 

своїм вільним часом на власний розсуд. Проте угода про неконкуренцію є 

дійсною, якщо роботодавець здатний довести, що обмеження працівника в 

здійсненні діяльності в конкуруючих організаціях здатне завдати шкоди 

комерційним інтересам такого роботодавця.  

Так, в цій країні застосовують різні підходи до застосування 

інформації. Тут  існують звичайний та високий рівень конфіденційності. 

Перший вид такої інформації працівник має право використовувати та 

поширювати  при будь-яких обставинах [185, с. 31]. 

Разом з тим у Великобританії угоду про неконкуренцію, яка набирає 

чинність після розірвання трудового договору, не оформлено законодавчо, 

а тому її застосування на практиці може виявитися залежним від судового 

рішення в разі виникнення спору. Зокрема, проблема вбачається в тому, що 

крім географічних меж і чіткого визначення предмета діяльності суд 

звертає особливу увагу на наступні дві умови такої угоди: розумність 

угоди щодо обох сторін і розумність по відношенню до суспільних 

інтересів [160, с. 89-91]. Англійські суди виказують свою схильність до 

надання даній угоді обов’язкового характеру [186, с. 24]. 

Угода про неконкуренцію визнається і в багатьох інших 

європейських державах: Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Іспанія та в 

інших країнах, які встановлюють власні вимоги до такої практики. 

Наприклад, у Нідерландах основними умовами є укладення угоди в 
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письмовій формі, а також досягнення працівником повноліття. Крім того, 

особливим засобом захисту роботодавця служить те, що він має право 

заявляти позов про відшкодування збитків не тільки до самого працівника, 

але і до третьої особи, яка виконувала вказівки такого працівника, якщо 

особа отримувала з цього вигоду. Також суд має право змінювати умови 

угоди, наприклад обмежувати його термін або зобов’язати роботодавця 

виплачувати працівникові певну компенсацію. У Німеччині така угода 

регулюється нормами цивільного законодавства (Німецьке торговельне 

укладення, Handelsgesetzbuch) і розглядається як «угода між принципалом 

і торговим службовцям, яке обмежує службовця в його професійній 

діяльності після закінчення службових відносин (заборона конкуренції)» 

[181]. 

Цікаво звернути увагу і на те, що вимога до тривалості дії угоди в 

різних державах може бути пов’язана з родом діяльності працівників, при 

цьому критерій диференціації неоднозначний: в Іспанії найбільший  

термін – два роки – встановлений для працівників технічних 

спеціальностей, у той час як в Румунії аналогічний термін встановлено для 

працівників керівної ланки [181]. Як бачимо, зарубіжна практика 

відрізняється неоднорідністю, яка продиктована декількома факторами: 

відмінність прецедентної і континентальної правових сімей. Якщо першій 

притаманно постійно переглядати основні принципи застосування угоди 

про уникнення конкуренції, то друга, навпаки, прагне до його 

законодавчого закріплення і регулювання. Однак, на наш погляд, можна 

ствредржувати, що особливості застосування та трактування такої угоди 

залежать від таких факторів: 

- наявність багаторівневої правової системи. Як видно з досвіду 

США, законодавство штатів може містити абсолютно відмінні за своїм 

змістом норми, що стосуються угоди про неконкуренцію. У той час як в 

одних штатах регулювання є повноцінним і оформлено судовою 

практикою, в інших штатах така угода є нікчемною; 
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- економічні пріоритети країни. Незважаючи на те, що, на перший 

погляд, важко співвіднести даний фактор з практикою застосування угоди 

про неконкуренцію, залежність все ж існує і виражається в наступному. Як 

було зазначено, термін дії угоди в різних державах може відрізнятися в 

залежності від категорії працівника. І якщо в одних країнах більший 

термін можливий для керівної ланки, то в інших (наприклад, в Іспанії) 

максимальний термін встановлений для працівників технічних 

спеціальностей. Отже, тим самим держави розставляють пріоритети при 

захисті тих чи інших сторін комерційної діяльності. 

Вивчаючи судову практику зарубіжних країн з питання законності 

укладення угоди про неконкуренцію, а також визнання дійсними умов 

даної угоди, можна зробити висновок, що для вирішення проблеми 

законності відповідної угоди потрібно встановити умови, які необхідні для 

визнання дійсною такої угоди. З метою подолання колізії з даного питання 

судова практика останніх років встановила умови, необхідні для того, щоб 

угода вважалася дійсною.  

Ці умови випливають з трьох рішень Касаційного суду Франції, 

прийнятих 10 липня 2002 року (рішення № 2723 - № оскарження 00-45135 

по справі M. Salembier проти Ste. Mondiale SA, рішення № 2724 –  

№ оскарження 00-45387 по справі M. Barbier проти Ste. Maine Agri SA, 

рішення № 2725 – № оскарження відповідно 99-43334, 99-43335, 99-43336 

у справах M. Moline, M. Petrovic, M.me Rabito проти Ste. MSAS cargo 

international) [175, с. 74]. 

У цих рішеннях встановлювалося: «Угода про неконкуренцію  є 

законною тільки, якщо вона необхідна для захисту законних інтересів 

підприємства, обмежена в часі і в просторі, якщо вона бере до уваги 

специфічність роботи прнацівника і включає зобов’язання для роботодавця 

виплачувати працівникові грошову компенсацію, тобто вона дійсна тільки 

при наявності всієї сукупності цих умов» [187]. Отже, законодавець у 

Франції виключає можливість визнання чинною такої угоди за відсутності 
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хоча б однієї з вищезазначених складових. Проте, на наш погляд, таке 

твердження викликає питання. Адже, в разі укладення угоди про 

неконкуренцію сторони не зазначивши, наприклад, обмеження в часі або в 

просторі, роботодавець позбавляється права на захист інформації, яка є 

цінною для такого роду діяльності, а працівник має можливість 

зловживати такою. Тому, на наше переконання, використовуючи досвід 

іноземних держав щодо застосування угоди про неконкуренцію, необхідно 

корегувати відповідні положення.  

Аналізуючи досвід іноземних держав та підтримуючи позицію  

О.М. Рим [188] ми можемо запропонувати умови, які є необхідними для 

встановлення угоди про неконкуренцію чинною: 1) має бути розумною і 

законною; 2) має бути обмежена в часі і в просторі, як правило, не більше 

двох років. Зрозуміло, що просторове обмеження в даному контексті 

розуміється так, що дія такої угоди є обов’язковою для виконання обох 

сторін на всій території держави; 3) має брати до уваги особливості 

роботи, яку виконує працівник; 4) має передбачати виплату роботодавцем 

компенсаційної винагороди працівникові за виконання вимог про 

неконкуренцію.  

Вважаємо, що без погодження таких умов угоду про неконкуренцію 

не можна укласти взагалі. Працівник і роботодавець вправі пропонувати 

будь-які інші умови, якщо вони не погіршуватимуть становище працівника 

порівняно із законодавством. 

До умов угоди, які обов’язково повинні бути відображені у її змісті, 

доцільно віднести умову про строк дії зобов’язання щодо неконкуренції. 

Зрозуміло, що такі обмеження можуть встановлюватись на весь час дії 

трудових правовідносин [188]. Адже доступ до комерційної таємниці 

підприємства пов’язаний виключно із виконанням трудових обов’язків 

працівника. За умови укладення відповідної угоди використання таких 

відомостей протягом цього часу з будь-якою іншою метою треба вважати 

таким, що порушує майнові права інтелектуальної власності роботодавця.  
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При порушенні зобов’язання роботодавець має право: 

1) в односторонньому порядку припинити виплату винагороди; 

2) звернутися до суду з проханням про накладення на колишнього 

працівника заборони виконувати дії, які забороняються відповідним 

зобов’язанням (угодою); 

3) звернутися до суду з вимогою про накладення заборони 

працівникові протягом певного часу укладати аналогічний трудовий 

договір; 

4) звернутися до суду з вимогою покласти на працівника обов'язок 

повернути суми, раніше отримані ним у рахунок винагороди; 

5) вимагати в судовому порядку відшкодування збитків, понесених у 

зв'язку з порушенням угоди про не конкуренції [175, с. 76]. 

За порушення угоди про неконкуренцію відповідальність може 

понести не тільки працівник. У ряді випадків відповідальність 

покладається і на нового роботодавця, який за рішенням суду може бути 

зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані колишньому роботодавцю [37, 

с. 344-345]. Проте для притягнення нового роботодавця до згаданої 

відповідальності необхідна наявність двох обставин. А саме, роботодавець 

був поінформований про наявність угоди про неконкуренцію між 

працівником і конкурентним роботодавцем, а також метою влаштування 

працівника колишнього конкурента було навмисне використання знань та 

навичок такого працівника для покращення свого виробництва. 

Як уже було зазначено, в нашій країні угода про неконкуренцію 

зустрічається, проте досить рідко, зумовлюється це різними факторами, 

про які йтиме мова далі.  

 Так, необхідно з’ясувати, з якими категоріями працівників така 

угода має бути укладена. Перше, необхідно відзначити те, що така угода не 

може укладатися з усіма співробітниками. До таких осіб (співробітників) 

повинні  належати працівники керівного складу, тобто ті працівники, які 

мають право працювати із інформацією, що належить до секретів 
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виробництва тощо. Така додаткова умова трудового договору вже зараз 

може бути передбачена на законних підставах для керівників підприємств. 

Також, така умова повинна бути предметом обговорення з тими 

працівниками, виконання роботи яких пов’язане із доступом до інформації, 

яка становить цінність для підприємства, установи, організації. Такою 

інформацією є така, яка не належит до комерційної таємниц, проте містить 

данні, що можуть нашкодити роботодавцю, в разі надання останньої 

конкурентам роботодавця.  

Також О.М. Рим у своєму дисертаційному дослідженні на тему 

«Запобігання комерції у трудових правовідносинах» запропонувала 

визначення угоди про неконкуренцію у трудових правовідносинах, 

відповідно до якого – це така угода, за якою працівник, що отримав допуск 

до комерційної таємниці роботодавця у встановленому порядку, бере на 

себе обов’язок не використовувати комерційну таємницю як під час 

виконання роботи за сумісництвом у іншого роботодавця, так і в період 

здійснення власної підприємницької діяльності, надання послуг чи 

виконання робіт за цивільно-правовими договорами. Угода діятиме 

впродовж тривалості трудових правовідносин та/або упродовж 

визначеного сторонами строку після їхнього припинення. Натомість 

роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові відповідну 

грошову компенсацію або надавати рівноцінні матеріальні чи інші блага 

та/або послуги [177, с. 7]. Так, О.М. Рим пропонує встановити залежність 

між тривалістю дії конкурентних обмежень і розміром компенсаційних 

виплат, які працівник повинен отримувати за їх дотримання. Наприклад, 

зобов’язання екс-працівника не використовувати комерційну таємницю 

протягом першого року після припинення дії трудових правовідносин 

повинно оплачуватись у розмірі не меншому, ніж 25% від його 

середньомісячної заробітної плати, як це є, наприклад, у Польщі [188]. 

Крім мінімального розміру компенсаційних виплат, на законодавчому 

рівні варто передбачити правила щодо періодичності їх здійснення. 



 

 
120 

Пропонуємо зобов’язати колишнього роботодавця здійснювати відповідні 

грошові відрахування щомісяця, якщо сторони не досягли домовленості 

про інше. Отже, умова про розмір належних працівнику компенсаційних 

виплат та періодичність їх проведення повинні обов’язково відображатись 

у змісті угоди про неконкуренцію. 

Також висловлюється думка про залежність розміру компенсації від 

розміру заробітної плати. Так, за угодою сторін відповідна компенсація 

могла б надаватись працівнику і у формі рівноцінних матеріальних або 

інших благ та послуг. За домовленістю сторін трудового договору повинні 

бути визначені також територіальні межі дії конкурентних обмежень у 

сфері найманої праці. Такі можна встановити як на період дії трудового 

договору, так і на час після його припинення [181]. Територіальні межі дії 

цих зобов’язань мають відповідати межам території, на якій роботодавець 

здійснює свою діяльність. 

Як вже згадувалося, існують деякі суперечності з приводу 

незаконності укладення даної угоди. Проте, якщо ми говоримо про 

комерційну таємницю, то одразу згадуємо про кримінальну та 

адміністративну відповідальність. В такому випадку підприємство має 

гарантії, що його працівники понесуть відповідальність відповідно до 

чинного законодавства. Частина 3 статті 232 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення вказує: отримання, використання, 

розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної інформації з 

метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця 

тягне за собою накладення штрафу від дев’яти до вісімнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [189]. Так, виходячи із 

змісту цієї норми, можна зробити висновок, що порушити комерційну 

таємницю може не тільки працівник, а й інша особа, яка має намір 

скористатися такою інформацією не на користь даного підприємства і 

такими діями нанести шкоду виробництву.  
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Укладають угоду про неконкуренцію частіше за все при звільненні 

працівника. Такий договір з більшою чи меншою мірою конкретизації 

може передбачати, що працівнику протягом певного строку забороняється 

працювати на підприємствах з аналогічним профілем діяльності, давати 

консультації з питань, які були предметом діяльності підприємства, та інші 

подібні обмеження. За порушення таких обмежень передбачаються 

штрафні санкції. Іноді це оформляють у вигляді односторонніх зобов’язань 

(розписок) працівника [190, с. 36]. Такі договори можуть мати лише 

психологічний ефект – це одна з причин непопулярності даної угоди. 

Реалізувати положення договору і покарати працівника, який порушив 

обмеження, не вдасться.  

Ще однією причиною того, що угоди укладаються рідко є те, що такі 

договори вступають в протиріччя з Конституцією України, з Кодексом 

законів про працю України, а також Цивільним кодексом України (далі – 

ЦК), стаття 312: фізична особа має право на вибір та зміну роду занять. 

Фізичній особі може бути заборонено виконувати певну роботу або 

обіймати певні посади у випадках і в порядку, встановлених законом [69]. 

Жоден закон не надає роботодавцю права обмежити працівника у вільному 

виборі та зміні роду занять, роботи. Зміст ч. 1 ст. 27 ЦК України 

передбачає наступне: правочин, що обмежує можливість фізичної особи 

мати не заборонені законом цивільні права та обов’язки, є нікчемним. 

Нагадаємо, що нікчемний правочин – це правочин (угода), недійсний з 

моменту його укладення [69]. Аналізуючи згадані закони та кодекси, 

можна сказати, що існування такої угоди ставиться під сумнів, проте в 

нашій країні існує принцип свободи підприємницької діяльності, та 

здорової конкуренції. Також необхідно нагадати про існування грошової 

компенсації працівнику, яка передбачається з метою покриття прибутку, 

який він (працівник) міг би отримати в процесі реалізації відповідної 

діяльністі, яка складає конкуренцію колишньому роботодавцю. Угода про 

неконкуренцію має взаємокомпенсаційний характер. Адже роботодавець 
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має гарантії захищеності своєї діяльності та мінімізацію ризиків втрати 

прибутків у разі використання інформації, яка не належить до комерційної 

таємниці, а працівник, в свою чергу, отримує відповідну компенсацію.  

Більш дієвою формою зобов’язання, що покликана захистити 

підприємство від розголошення його комерційних секретів, є договір про 

нерозголошення комерційної таємниці. Дієвий він хоча б тому, що на 

відміну від угоди про неконкуренцію чітко передбачений законодавством. 

В Англії значна кількість судових процесів (справ) про захист 

комерційної таємниці, пов’язаних з трудовими відносинами, що зумовлено 

можливістю доступу працівників до конфіденційної інформації в рамках їх 

трудових обов’язків. Головна мета судової практики в питанні укладення 

угоди про неконуренцію є захист інтересів роботодавця, яка полягає у  

захищеності інформації, що має цінність для виробництва, а також захист 

інтересів працівника, яка поляга у належному використанні своїх 

професійних знань, без шкоди колишньому роботодавцеві. Слід зазначити, 

що англійські суди досить часто відмовляють роботодавцям в їхніх 

вимогах, вбачаючи у відповідних позовах спробу обмеження конкуренції 

[191]. Аналізуючи досвід зарубіжних країн в питанні захисту комерційної 

таємниці, ми дійшли до висновку, що захист такої інформації виходить за 

рамки правового поля про недобросовісну конкуренцію. Санкції за 

порушення умов угоди про розголошення комерційної таємниці властиві 

трудовому праву – наприклад, дострокове звільнення працівника.  

Необхідно визнати, що в країнах світу, де використовуються 

інформаційні об’єкти, які представляють комерційну цінність, немає 

єдиного підходу до визначення поняття такої інформації. Застосовуються 

різні визначення: «ділові секрети», «виробничі секрети», «торгівельні 

секрети», «конфіденційна інформація», «комерційна таємниця» тощо       

[192, с. 284] 

У правовій доктрині інститут комерційної таємниці розглядається як 

самостійний інститут цивільного та комерційного права, в якому провідне 
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місце посідають цивільно-правові норми, що регулює оборот комерційної 

таємниці та охорону її конфіденційності, по-друге, цей інститут містить 

інші норми, що регулюють відносини з приводу використання та охорони 

конфіденційності інформації (корпоративне та трудове право), відносини з 

органами влади щодо надання комерційної таємниці (адміністративне 

право) та захищають інтереси власника комерційної таємниці в судовому 

порядку [193, с. 21]. Таким чином, в рамах угоди про нерозголошення 

комерційної таємниці на працівника покладаються обов’язки: не надавати 

конфіденційну інформацію не уповноваженим особам (фізичним або 

юридичним); не здійснювати копіювання або запам’ятовування з метою 

передавання конфіденційної інформації або використання у власних 

інтересах. 

У кожній країні світу існують свої особливості правової охорони 

комерційної таємниці. Перелік інформації, що охороняється, кожна 

держава визначає самостійно. Найчастіше такий список містить наступні 

положення: список покупців і постачальників; технічні проекти, 

креслення, схеми та карти; інформацію про стратегію і методи ведення 

бізнесу; інформацію про ціни і витрати; вихідний код комп’ютерних 

програм; технології виробництва; дослідні зразки, прототипи; рецепти і 

способи приготування; генетичний матеріал. До «секретів виробництва» 

відносять будь-яку інформацію, яка: достатньо невідома та має економічну 

цінність; захищається володільцем такої інформації [185, с. 29].  

Поняття комерційної таємниці сформульоване в ст. 505 Цивільного 

Кодексу України, а саме: комерційною таємницею є інформація, яка є 

секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та 

сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які 

звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у 

зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних 

існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих 

особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею 
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можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, 

виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до 

закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці [69]. Крім того, 

зміст поняття «комерційна таємниця» розкривається також у ст. 36 

Господарського кодексу України. Відповідно до даної статті комерційною 

таємницею можуть бути визнані відомості, пов’язані з виробництвом, 

технологією, керуванням, фінансовою й іншою діяльністю суб'єкта 

господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може 

завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання [71]. Цивільний кодекс 

України (ст. 420) і Господарський кодекс України (ст. 155) відносять 

комерційну таємницю до об'єктів прав інтелектуальної власності, які 

охороняються відповідно до чинного законодавства. 

Таким чином, з вищесказаного можна виділити сукупність ознак, 

необхідних для кваліфікації інформації як комерційної таємниці: вона не є 

державною таємницею; має безпосереднє відношення до статутної 

діяльності підприємства; її розголошення може заподіяти підприємству 

істотний матеріальний збиток; на підприємстві діє адекватна система 

заходів для її захисту [194, с.27]. 

Право на захист комерційної таємниці мають установи, підприємства 

та організації у разі оформлення своїх установчих документів належним 

чином. Для цього в установчі документи (установчий договір та статут 

(положенн)), а також у локальні акти (колективний договір, правила 

внутрішнього трудового розпорядку та положення про конфіденційну 

інформацію та комерційну таємницю)   вносяться відповідні дані згідно з 

чинним законодавством.  

На основі зазначених документів здійснюється розробка внутрішньої 

документації, яка містить детальні дані щодо конфіденційної та 

комерційної  інформації.  

Статут підприємства – це основний документ, в якому обов’язково 

повинно бути зафіксовано положення про те, що підприємство має право 
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на комерційну таємницю та організацію її захисту. В статуті повинно бути 

встановлено, хто визначає порядок захисту комерційної таємниці. 

Зафіксовані в Статуті положення надають підприємству можливість 

вимагати захисту його інтересів у державного та судового органу, 

включати вимоги про захист комерційної таємниці у всі види угод, 

домагатися відшкодування заподіяної шкоди у випадку викрадення 

комерційної таємниці, видавати нормативні документи, що стосуються 

питань охорони комерційної таємниці, створювати структурні підрозділи 

для захисту своєї комерційної таємниці. В Установчому договорі повинна 

бути обов’язково зафіксована вимога до учасників товариства про 

необхідність дотримання комерційної таємниці та відповідальність за 

виток такої інформації [195, с. 67]. У Колективному договорі необхідно 

передбачити взаємні обов’язки адміністрації та колективу працівників 

підприємства щодо забезпечення збереження комерційної таємниці  

Колективний договір у сучасних умовах розвитку ринкової 

економіки забезпечує стабільність та зростання виробничих показників на 

підприємництві. Захист комерційної таємниці запроваджується з метою   

забезпечення  функціонування підприємства.   

Відповідно до Закону України «Про колективні договори й угоди»  

від 1 липня 1993 року № 3356  колективні договори укладаються на всіх 

підприємствах, що використовують найману працю. Колективний договір 

укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома 

профспілковими органами, а в разі відсутності таких органів – 

представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим 

колективом з іншої сторони (ст. 3 відповідного закону) [196]. У договорі 

необхідно вказати обов’язок роботодавця здійснювати навчання серед 

співробітників, проводити заняття щодо правил ведення із конфіденційною 

інформацією, а також з інформацією,  яка становить комерційну таємницю. 

У договорі можна пердбачити порядок застосування відповідальності 

працівника у разі неналежного поводження останнього з інформацєю, яка 
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захищається. Наприклад: позбавлення премій, відсторонення від роботи з 

такою інформацією, й т.п. На практиці процес прийняття колективного 

договору, що містить положення про захист комерційної таємниці, 

проходить не завжди гладко, особливо в наукових колективах.  Тому перед 

укладенням відповідної угоди обов’язково має бути здійснена 

роз’яснювальна та підготовча робота із співробітниками щодо 

використання та застосування інформації, яка захишається.  

У Правилах внутрішнього трудового розпорядку деталізуються 

обов’язки роботодавця і працівника щодо захисту інформації, яка 

захищається. Обов’язки адміністрації можуть мати таке формулювання: 

при прийомі або переведенні на роботу, пов’язану з комерційною 

таємницею, інструктувати працівників з питань дотримання встановленого 

порядку її захисту; згоду співробітника на допуск до комерційної таємниці 

оформлювати підпискою про її нерозголошення; створити необхідні умови 

для виконання співробітниками встановленого на підприємстві порядку 

захисту комерційної таємниці; включати в посадові інструкції 

співробітників, що мають допуск до комерційної таємниці, вимоги про її 

нерозголошення; контролювати виконання співробітниками підприємства 

встановленого порядку захисту комерційної таємниці. 

Водночас потрібно врахувати, що постановою Кабінету Міністрів 

України від 9 серпня 1993 року встановлений перелік відомостей, які не 

складають комерційну таємницю: установчі документи, інформація за 

всіма формами звітності, зведення про кількість і склад працюючих, їхню 

зарплату загалом і за професіями і посадами, наявність вільних місць, 

документи про сплату податків і деякі інші [197]. 

За розголошування комерційної таємниці встановлена кримінальна 

(ст. 232 КК України) і адміністративна (ст. 164-3 КУпАП України) 

відповідальність [198; 189]. 

Цікаво, що проект Трудового кодексу України від 10.12.2009 року 

містить статтю 50, яка стверджує наступне: в разі, якщо працівник 
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приймається або переводиться на роботу, виконання якої пов’язане із 

використанням інформації, що становить державну таємницю, то такий 

працівник зобов’язується в письмовій формі не розголошувати таку 

інформацію [61].  

Розголошення державної таємниці тягне за собою встановлену 

законом відповідальність. У  разі, якщо майбутній працівник буде 

виконувати роботу, що пов’язана із застосуванням інформації, яка 

відповідно до закону належить до комерційної, то роботодавець має право 

вимагати включення до трудового договору умовиу, згідно з якою на 

працівника покладається обов’язок не розголошувати таку інформацію 

протягом дії трудового договору, а також протягом визначеного угодою 

сторін терміну після припинення трудових відносин.  Така умова може 

бути предметом обговорення і після укладення трудового договору в разі, 

якщо з’явилася підства застосувати таку умову.  В разі, якщо  пацівник не 

погоджується з включенням такої умови в договір, це може бути причиною 

у відмові в прийнятті на роботу. Частина 4 статті 43 Проекту встановлює, 

що в разі порушення працівником зобов’язань щодо нерозголошення 

комерційної таємниці або іншої захищеної законом інформації, він несе 

відповідальність згідно із законом. Тобто, як ми бачимо, закріплюючи 

вищезгадану умову у трудовому договорі законодавець формує додаткові 

ланки для захисту комерційної таємниці [61]. Також необхідно зауважити, 

що підприємства складають такий локальний нормативний акт як 

положення про конфіденційну інформацію і комерційну таємницю. Даний 

документ містить положення, що визначають перелік відомостей, які 

містять конфіденційну інформацію, комерційну таємницю, права і 

обов’язки працівників щодо збереження конфіденційної інформації та 

комерційної таємниці.  

Законодавство України чітко не розмежовує поняття «конфіденційна 

інформація» і «комерційна таємниця». Комерційна таємниця і 

конфіденційна інформація – це відомості, які підприємство має право, а 
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його співробітники зобов’язані не розголошувати. Маючи багато спільного 

ці два поняття не є тотожними. Так, поняття та зміст комерційної таємниці 

в роботі вже було окреслено. Конфіденційною є інформація про фізичну 

особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або 

юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна 

інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у 

визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в 

інших випадках, визначених законом. (ч. 2 ст. 21 Закону «Про 

інформацію») [199]. Також до конфіденційної інформації відносять 

інформацію, пов’язану з професійною діяльністю (лікарська, нотаріальна, 

адвокатська таємниця та ін.), відомості, доступ до яких обмежений 

відповідно до Конституції України (таємниця листування, телефонних 

переговорів, поштових відправлень, тощо), відомості про факти 

приватного життя (персональні дані співробітників або клієнтів) та ін. 

Інформація, яка не входить до переліку даних, що становлять комерційну 

таємницю (інформація, яка має надаватися відповідним органам, 

установам, організаціям), водночас, не може бути публічною, тобто 

одночасно стає конфіденційною.  

У конкретному трудовому договорі можуть міститися загальні 

зобов’язання щодо нерозголошення таких відомостей. Комерційна 

таємниця являє собою лише інформацію, а конкуренція – реальні зв’язки, 

адже, працюючи на підприємстві, установі, організації, будь-де, працівник 

будь-якої професії спілкується з клієнтами, працівниками безпосередньо 

чи через представника, і в майбутньому, коли звільняється такий 

працівник, він може скористатися зв’язками на свою користь, в 

неофіційній термінології це називається «переманити» клієнта. В цьому і 

весь сенс укладення угоди про неконкуренцію.  

Проте є й інша сторона, з якої можна розглянути це питання. 

Розглянемо ситуацію. Особа, яка колись працювала на підприємстві має 

намір організувати власний бізнес з аналогічним виробництвом, проте не 
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хоче завдати шкоди колишньому роботодавцю. В даному випадку 

працівник не наносить прямої шкоди роботодавцю, тоді як у випадку 

розголошення комерційної таємниці особа шкодить підприємству, де 

колись працювала чи працює. 

Варто зазначити, що договірні обмеження конкуренції повинні 

розповсюджуватись тільки на ту сферу підприємницької діяльності 

роботодавця, в якій був зайнятий працівник в період дії трудових 

правовідносин. За взаємною домовленістю працівник і роботодавець 

повинні також визначити, які форми конкурентної діяльності вони 

бажають обмежити. Тобто, визначити обов’язки працівника, які полягають 

у відмові від конкурентної діяльності в різних її проявах. Угода про 

неконкуренцію не покладає на працівника обов’язків, функціонально 

пов’язаних з виконанням роботи його особистою працею при дотриманні 

встановленого трудового розпорядку. Вона формулює обов’язок надання 

окремих послуг, що не поєднується з поняттям загального обов’язку 

виконання праці, адже його реалізація, як правило, відбувається поза часом 

і місцем праці [188]. 

Необхідно звернути увагу на вік, з якого можна укладати угоду про 

неконкуренцію. Так, як відомо, трудова правосуб'єктність громадян 

установлена чинним законодавством про працю, як правило, виникає з 

досягненням громадянами шістнадцяти років (ст. 188 КЗпП України). Це 

мінімальний вік, з якого допускається прийняття на роботу. Особливі 

умови прийняття на роботу встановлені для осіб, які досягли п’ятнадцяти 

років, а також учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і 

середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що 

не завдає шкоди здоров’ю, віку за згодою одного з батьків або особи, яка 

його замінює [ 200, с.70]. 

Враховуючи, що укладення будь-якої угоди регулюється Цивільним 

кодексом України, то можна стверджувати, що звернення до цивілістичної 

доктрини можливе для встановлення основних положень дослідженої 
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угоди. Для набуття прав та виконання обов’язків особі необхідно мати 

життєвий досвід, розуміти зміст норм, осмислювати наслідки невиконання 

приписів та правил, які встановлені законодавством.  Ці якості істотно 

різняться залежно від віку громадян, стану психічного здоров’я. 

Враховуючи згадані фактори, закон розрізняє кілька різновидів 

дієздатності: 1) повна; 2) часткова; 3) мінімальна; 4) обмежена; 5) визнання 

громадянина недієздатним. Повна дієздатність – це здатність громадянина 

власними діями набувати і здійснювати будь-які майнові та особисті 

немайнові права, брати на себе й виконувати будь-які обов'язки, тобто 

реалізовувати належну йому правоздатність у повному обсязі [43, с. 91]. 

За ст. 34 ЦК України [69] повну цивільну дієздатність має фізична 

особа, яка досягла 18 років (повноліття). Також у положенні йдеться про 

те, що в разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, 

вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. 

При цьому уточнено, що в разі розірвання шлюбу до досягнення фізичною 

особою повноліття набута нею повна цивільна дієздатність зберігається. 

Зберігається повна цивільна дієздатність за такою особою і в разі визнання 

шлюбу недійсним з підстав, не пов'язаних з протиправною поведінкою 

особи. 

Повну трудову дієздатність особа отримує також у віці вісімнадцяти 

років, тобто можливість безперешкодно влаштовуватися на будь-яку 

роботу за бажанням без обмежень, що встановлені законодавством для 

осіб, які не досягли відповідного віку. Винятком є лише стаття 45  

ЦК України [69], у якій, зокрема, передбачено, що повна цивільна 

дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16-річного віку і 

працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана 

матір’ю або батьком дитини. Надання такої проводиться за рішенням 

органу опіки і піклування за заявою зацікаіленої особи за письмовою 

згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а в разі відсутності 
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такої згоди, повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням 

суду. 

Повна цивільна дієздатність може бути також надана фізичній особі, 

яка досягла 16 років і бажає займатися підприємницькою діяльністю. За 

наявності письмової згоди на це батьків (усиновителів), піклувальника або 

органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як 

підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної 

дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця. У разі 

припинення трудового договору чи припинення підприємницької 

діяльності надана повна цивільна дієздатність за такою особою 

зберігається. Встановлено, що повна цивільна дієздатність, надана 

фізичній особі, поширюється на всі цивільні права та обов'язки [43, с. 92]. 

Враховуючи сказане, можемо запропонувати право на укладення 

угоди про неконкуренцію особам, які досягли 18-річного віку і в окремих 

випадках, про які було сказано раніше, з 16-річного віку. Так як повністю 

зрозуміти наслідки своїх дій і нести відповідальність за них особа має 

можливість лише після досягнення певного віку.  

Отже, ми розглянули тільки одну сторону угоди про  

неконкуренцію – працівника, проте необхідно окреслити і іншу сторону 

такої угоди – роботодавця.  

Так, всіх роботодавців, які мають трудову правосуб’єктність, можна 

поділити на роботодавців - юридичних осіб та роботодавців - фізичних 

осіб. 

Роботодавцем, що має право ініціювати укладення угоди про 

неконкуренцію можуть бути фізичні особи - підприємці і юридичні особи, 

які здійснюють підприємницьку діяльність, із залученням найманої праці і 

правомірно визначили інформацію комерційною таємницею. 

При дослідженні суб’єктного складу конкурентних відносин у трудовому 

праві важливо також розглянути питання правонаступництва при 

реорганізації юридичної особи. Як відомо, зміна власника або 
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підпорядкованості юридичної особи - роботодавця не тягне за собою 

припинення трудових відносин. Дія трудового договору продовжується 

також у разі злиття, приєднання, поділу, виділення чи перетворення 

підприємств. Крім цього, у випадку зміни складу, структури, 

найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено 

договір, такий зберігає свою чинність [188]. 

На думку О.М. Рим, новостворена юридична особа, яка продовжує ту 

ж підприємницьку діяльність, що здійснювала реорганізована чи 

ліквідована юридична особа, може бути зацікавленою у збереженні 

зобов’язань працівника щодо обмеження його конкурентної діяльності. 

Якщо сфери економічних інтересів працівника і нового роботодавця 

будуть збігатися, то ефективним способом запобігання конкуренції між 

ними стане укладена з попереднім роботодавцем угода про неконкуренцію, 

чинність якої повинна зберігатись [188].  

Однак, необхідно наголосити, що зміна напрямів господарської 

діяльності підприємства в результаті його реорганізації може сприяти 

тому, що зацікавленість у подальшому обмеженні конкурентної діяльності 

працівника зникне. Наприклад, діяльність, якою займається роботодавець, 

може виявитися не конкурентною для інших суб’єктів.  

Таким чином, погоджуємося з думкою О.М. Рим про необхідність 

зберегти чинність угоди про неконкуренцію на певний строк у разі зміни 

власника чи реорганізації підприємства [188]. Такий строк може тривати 

від 3 до 6 місяців залежно від напрямків господарської діяльності.  

В ході проведеного аналізу було розмежовано поняття: «угода про 

нерозголошення комерційної таємниці» та «угода про неконкуренцію»; 

«комерційна таємниця» та «конфіденційна інформація». Згадані угоди 

відрізняються предметом та механізмом реалізації прав та обов’язків 

сторін, відповідальністю за порушення таких угод. Комерційна та 

конфіденційна інформація – два не тотожні поняття, хоча і мають подібні 

ознаки. З метою захисту комерційної інформації роботодавці мають право 
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розробляти трудові договори з відповідним застереженням про 

нерозголошення такої інформації. Дані положення трудового договору не 

можуть використовуватися для повного обмеження конкуренції, а лише 

захищають законні інтереси роботодавця як власника майна, незважаючи 

на те, що працівник вніс певний внесок у створення цієї власності. Таким 

чином, умови про збереження комерційної таємниці не можуть виходити 

за рамки розумного захисту інтересів колишнього роботодавця, що, 

відповідно, обмежує їх у часі та просторі.  

Отже, підсумовуючи вищесказане, ми дійшли до висновку, що угода 

про неконкуренцію впливає на розвиток підприємницької діяльності в 

цілому. Так, укладаючи згадану угоду, працівник і роботодавець сприяють 

розширенню можливостей своєї діяльності. Адже добровільний вибір умов 

співпраці сприятиме досягненню балансу інтересів учасників трудових 

правовідносин, а також вирішенню проблеми співвідношення права на 

працю та прав на здійснення підприємницької діяльності, яка не 

заборонена законом, і права на чесну конкуренцію. Держава в такому 

випадку відіграє роль гаранта у встановленні правового захисту трудових 

прав працівників, меж договірного регулювання, визначенні принципів 

пошуку спільних інтересів працівників і роботодавців та попередженні 

негативних наслідків їх неузгодженості. 

 

 

2.3. Медичне страхування як додаткова умова трудового договору 

Страхування – одна з найдавніших категорій суспільних відносин та 

об’єктивно необхідний атрибут ринкової економіки. Світовий досвід 

переконує, що одним із найважливіших індикаторів стану економіки будь-

якої країни ринкової орієнтації є розвиток страхування. Страхування 

забезпечує надійний захист майнових інтересів підприємців і населення в 

разі втрат, заподіяних вогнем, стихійним лихом, техногенними аваріями, 

транспортними пригодами та багатьма іншими непередбачуваними 
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обставинами [201, с. 108]. Особисте страхування є страхування, яке 

застосовується для захисту осіб та їхніх сімей від нещасних випадків, що 

можуть спричинити загрозу життю, здоров’ю та працездатності таких осіб.  

Важливою підгалуззю особистого страхування є медичне 

страхування. Об’єктом медичного страхування виступає життя та здоров’я 

громадян. 

Медичне страхування забезпечує право громадян, які працюють, і 

членів їх сімей на кваліфіковане медичне обслуговування, матеріальне 

забезпечення в разі настання хвороби. Існують різні думки серед науковців 

щодо ситуації навколо запровадження обов’язкового медичного 

страхування в Україні. Так,  одні науковці, політики, економісти 

визначають різні чинники, що гальмують запровадження обов’язкового 

медичного страхування. Зі сторони держави – це неготовність медицини, 

дефіцит бюджету. Зі сторони роботодавців – неготовність сплачувати 

страхові внески, бо це несе додаткові навантаження на фонд оплати праці 

[202, с. 268]. Так, розвиток медичного страхування в нашій країні 

знаходиться на низькому рівні, що зумовлено перерахованими фокторами. 

Держава має бажання впроваджувати систему медичного страхування, 

проте відсутність реформи гальмує цей процес. Необхідно наголосити на 

тому, що ми є прихильниками саме добровільного медичного страхування, 

коли суб’єкти за власним бажанням формують пакет послуг з медичного 

обслуговування, так як саме такий вид страхування ми розглядаємо як 

додаткову умову трудового договору в якості складової так званого 

«соціального пакета», про що йтиметься в дослідженні.  

Однак, медичне страхування все ж стає все більш популярним в 

Україні. Кожен четвертий офісний працівник має медичне страхування, у 

більшості випадків повністю оплачуване роботодавцем. Згідно з 

результатами опитування, проведеного Дослідницьким центром 

Міжнародного кадрового порталу hh.ua, найчастіше в рамках медичного 

страхування відбувається придбання медикаментів, а також надається 
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швидка і невідкладна медична допомога. Медичне страхування в 

європейських країнах давно є звичною практикою. Дослідження показало, 

що і в Україні медичне страхування набуває дедалі більшої популярності 

[203]. Це невід’ємна частина системи мотивації працівників, яка 

демонструє реальну турботу роботодавця і сприяє підвищенню лояльності 

на підприємстві.  

Значна кількість підприємств, установ, організацій, приділяючи 

немало часу і грошей нематеріальній мотивації співробітників, інколи в 

рамках програми медичного страхування оплачують медичну допомогу під 

час перебування за кордоном і навіть супровід вагітності й допомогу при 

пологах. Медичне страхування розглядається як вид особистого 

страхування на випадок хвороби, внаслідок нещасного випадку або втрати 

здоров’я. За допомогою страхової медицини вирішуються питання 

гарантованості і доступності медичних послуг для широких верств 

населення, залучення додаткових ресурсів у сферу охорони здоров’я. 

Медичне страхування є формою захисту інтересів громадян у разі втрати 

ними здоров’я з будь-якої причини. Воно пов’язане з компенсацією витрат, 

зумовлених оплатою медичної допомоги та інших витрат, пов’язаних із 

підтримкою здоров’я [204]. 

У правовій науці панує думка про поділ медичного страхування на 

загальнообов’язкове та добровільне. Таку позицію вдало аргументувала 

Н.Б. Болотіна. [205, с. 118]. Медичне страхування, яке проводиться в 

обов’язковій формі, набуває рис соціального страхування, оскільки 

порядок його проведення визначається нормами законодавства. 

Обов’язкове страхування координується та контролюється державними 

органами. Страхові платежі мають форму обов’язкового платежу  

[206, с. 186]. Так, з цими ствердженнями можна погодитися, адже 

обов'язкове медичне страхування перебуває під жорстким контролем 

держави і характеризується безприбутковістю. Ця форма організації 

страхового фонду дає змогу планувати медичну допомогу завдяки тому, 
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що надходження коштів до страхового фонду характеризується 

стабільністю. 

Об’єктом страхування є витрати, які пов’язані із отриманням 

медичної допомоги або медичних послуг при порушенні стану здоров’я, 

хвороби та втраті працездатності застрахованої особи. Отже, об’єктом 

медичного страхування є життя і здоров’я працівників [207, с. 95 – 96]. 

Метою запровадження добровільного медичного страхування працівників 

є забезпечення працівників якісними медичними послугами, в разі 

виникнення захворювання відповідно до обраної програми добровільного 

медичного страхування в рамках дії соціального пакета з використанням 

інструментарію та технологій страхової компанії.  

Добровільне медичне страхування (далі – ДМС) є доповнення до 

обов’язкового. Програми добровільного медичного страхування 

розрізняються між собою за такими критеріями: залежно від переліку 

медичних послуг; залежно від кола застрахованих осіб; залежно від 

переліку медичних установ, що їх пропонує страхова організація для 

виконання програми добровільного медичного страхування; залежно від 

вартості наданих послуг [207, с. 97].  

Нагромаджений багаторічний світовий досвід у галузі медичного 

страхування свідчить про високу ефективність різних моделей та систем 

медичного страхування та страхування здоров’я. До теперішнього часу 

визначаються три основні види фінансування охорони здоров’я: державне, 

через обов’язкове та добровільне медичне страхування та змішана форма. 

[208, c. 60].  

Медичне страхування може проводитися в обов’язковій і, як уже 

було зазначено, в добровільній формах. Розвиток добровiльного медичного 

стрaхувaння, як i розвиток стрaхового ринку, вiдбувaється в Укрaїнi 

нерiвномiрно. Це спричинено склaдною економiчною ситуaцiєю, низьким 

рiвнем плaтоспроможностi нaселення, недосконaлiстю зaконодaвчого 

забезпечення, неузгодженнiстю економiчних iнтересiв суб’єктiв 
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стрaхового ринку [209, с. 12]. Мета добровільного медичного  

страхування – гарантування громадянам (застрахованим особам) надання 

належних медичних послуг у разі настання необхідності. Головні завдання 

добровільного медичного страхування є: забезпечення охорони здоров’я 

населення; розвиток медичного обслуговування; фінансування системи 

охорони здоров'я; перерозподіл коштів, що використовуються на оплату 

медичних послуг, між різними верствами населення [210, с. 45]. 

В Україні одним із перших досвідів застосування добровільного 

медичного страхування можна вважати лікарняні каси. Це громадські 

організації, які створюються для забезпечення додаткової медичної 

допомоги і фінансуються за рахунок членських внесків. Вони досить 

успішно працюють у багатьох містах України. Житомир, Одеса, Харків, 

Маріуполь – далеко не всі міста, де сьогодні використовуються лікарняні 

каси [211, с. 30]. 

Для детального вивчення медичного страхування в аспекті трудового 

права необхідно, на наш погляд, окреслити основні моменти даного 

питання з цивілістичної доктрини. Так, у медичному страхуванні 

страховим випадком є звернення застрахованої особи під час дії 

відповідного договору до медичної установи (з передбачених у договорі 

страхування) у разі гострого захворювання, загострення хронічного 

захворювання, травми або інших нещасних випадків з метою отримати 

консультативну, профілактичну або іншу допомогу, яка потребує надання 

медичних послуг у межах їх переліку, передбаченого договором 

страхування [206, с. 93]. 

Страхове відшкодування здійснюється шляхом оплати медичному 

закладу вартості медичного обслуговування застрахованої особи у межах 

страхової суми та переліку видів медичних послуг згідно з програмою 

страхування, визначеною договором добровільного медичного 

страхування. Договір медичного страхування – це письмова угода між 

страхувальником і страховиком, відповідно до якої страховик бере на себе 
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зобов’язання в разі настання страхового випадку оплатити медичні 

послуги, а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у 

визначений термін та виконувати інші умови договору [212, c. 18]. 

В.Д. Базилевич зазначає, що розміри страхових внесків 

встановлюються на договірній основі страховиком і страхувальником з 

урахуванням оцінки ймовірності захворювання страхувальника у зв'язку з 

віком, професією, станом здоров'я тощо [213, с. 78]. 

Наявність поліса ДМС робить пропонований соціальний пакет 

підприємства, установи, організації більш конкурентоспроможним на 

ринку праці і дозволяє значно підвищити якість медичного обслуговування 

співробітників. Крім того, більш висока якість медичних послуг дозволяє 

зменшити час непрацездатності співробітників (ефективне лікування 

прискорює видужання співробітника). Сьогодні фінансовий захист у 

зв’язку зі збитком здоров’ю співробітників значно перевищує витрати на 

оплату страхового платежу. Однак пакет ДМС несе значне фінансове 

навантаження на бюджет підприємства за відсутності податкових пільг по 

ДМС. Крім цього, для певної категорії молодих співробітників, що 

володіють міцним здоров’ям або не надають належного значення фактору 

підтримки здоров’я, поліс ДМС не потрібен. Проте не варто забувати, що 

роботодавець натомість отримує скорочення втрат робочого часу і 

економію витрат: як у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 

співробітників, так і на пошук працівником медичних послуг. 

Підприємство, установа, організація підтверджує імідж сучасного 

роботодавця, конкурентоспроможного на ринку праці [214]. Так, ДМС в 

якості складової соціального пакета як додатковий бонус для залучення 

фахівців може відіграти ключову роль у формуванні колективу з 

фисококваліфікованих кадрів.  

ДМС працівників може проводитися і у формі безперервного 

страхування, яке полягає в обслуговуванні працівників в лікарнях і 

поліклініках. Також сюди можуть входити і послуги стаціонарного 
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обслуговування та надання невідкладної медичної допомоги. Воно 

проводиться на випадок захворювання, яке триває не менш як два тижні.  

Обсяги добровільного медичного страхування зростають. 

Добровільним медичним страхуванням в Україні активно займається 

незначна кількість страховиків, у зв’язку з високим рівнем витрат і 

мінімальною прибутковістю. Aнaлiз покaзникiв ринку ДМС свiдчить, що 

медичне стрaхувaння стрімко розвивaється, але iснує ряд чинникiв, які 

гaльмують його розвиток: вiдсутнiсть стимулiв подaткового хaрaктеру; 

 високa вaртiсть стрaхових полiсiв [215]. Також до таких чинників, на 

думку О.С. Світличної, можна віднести наступні фактори: недостатньо 

розроблена законодавча база; вади податкового законодавства; недовіра до 

страховиків у цілому; недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я; 

відсутність технологічної та матеріальної бази медичних установ; 

недосконалий механізм обслуговування застрахованих осіб; низький 

добробут населення; кадрові проблеми галузі охорони здоров’я [211, c.31]. 

Обсяг (набір) медичних послуг на підприємстві залежить від 

конкретних економічних умов, від особливостей демографічних і 

соціальних показників, рівня захворюваності на даному підприємстві чи 

особливостями місцевості та інших факторів, які характеризують 

загальний стан здоров'я працівників і рівень медичного обслуговування в 

країні вцілому.  

Добровільне (додаткове) медичне страхування застосовується на 

підприємствах як додаткова пільга для працівників. Тобто, працівник 

окрім пропонованих державою послуг має можливість скористатися і 

послугами, які пропонує надати роботодавець. 

У США медичне страхування дуже тісно пов’язане з трудовою 

діяльністю. Проте наявність роботи не гарантує отримання медичного 

страхування. Близько 15% населення не мають доступу до медичного 

страхування: це малозабезпечені, безробітні, безпритульні та члени сімей 

працівників підприємств, що не забезпечуються системою медичного 
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страхування. Найбільш широко медичним страхуванням охоплені 

робітники промисловості, державні службовці, члени профспілок, 

робітники, які працюють повний робочий день. Втрата робочого місця 

автоматично призводить до втрати медичної страховки. Економіка 

медичного обслуговування в США – парадоксальна сукупність недоліків 

та переваг. США витрачають на охорону здоров'я 11,5% валового 

прибутку – більше, ніж будь-яка інша країна у світі і водночас понад 15% 

американців не мають ніякого фінансового захисту від великих витрат на 

медичну допомогу через відсутність страхових медичних полісів [216, 

с.189]. 

В Австралії фінансування медичного страхування виконується за 

рахунок страхових внесків у розмірі 1% заробітної плати. Як ми бачимо, в 

цій країні також існує пряма залежність медичного страхування від 

наявності трудових відносин. Утім, малозабезпеченим медичну допомогу 

надають безкоштовно в державних медичних закладах. Добровільне 

медичне страхування мало розвинуте та надає додаткові послуги. У 

Швеції, де найвищий у світі життєвий рівень, діє національна система 

соціального страхування загальна й обов’язкова для всього населення 

країни. Фінансовою основою національної системи охорони здоров’я є 

надходження з податків, які складають 90% бюджету охорони здоров’я. 

Тільки 7,5% бюджету формується за рахунок внесків роботодавців [216, с. 

192]. 

Так, в Грузії вже давно відбулися реформи у секторі охорони 

здоров’я. Як відомо, там діє система медичного страхування населення. 

Держава дає можливість громадянам обирати спосіб оплати медичних 

послуг. Медичну страховку може фінансувати роботодавець, що 

встановлюється трудовим договором. Також медичну страховку оплачує 

держава у вигляді ваучерів для малозабезпечених громадян,  або страховку 

купує громадян самостійно, обираючи ті послуги, які йому необхідні [217, 

с. 34]. 



 

 
141 

Варто відзначити, що держави з великим національним прибутком 

(США, Англія, Швейцарія) відрізняються більш високими витратами на 

медичні послуги на душу населення, порівняно з менш розвиненими 

країнами (Індія, Єгипет, Мексика) [213, с. 106]. 

Добровільним медичним страхування в Англії займаються різні 

страхові компанії. Головний принцип діяльності приватних страхових 

компаній в Англії – це доповнення державної системи охорони здоров’я. 

Це означає, що об’єктом страхування є тільки ті ризики, які не бере на себе 

національна службу охорони здоров’я. Враховуючи високий рівень 

розвитку національної служба охорони здоров’я, сфера діяльності 

приватного медичного страхування достатньо обмежена, вона охоплює 

лише платну частину медичної допомоги як у комерційних медичних 

закладах, так і в лікарнях Національної служби охорони здоров’я. Страхові 

програми добровільного медичного страхування поширюються тільки на 

ту частину діяльності державних медичних закладів, яка виходить за рамки 

суспільних зобов’язань [218, с. 21]. 

Так, Є.В. Поліщук запропонував наступні принципи обов’язкового 

медичного страхування, а саме: загальності, державності, неприбутковості. 

Принцип загальності полягає в тому, що всі громадяни незалежно від статі, 

віку, стану здоров'я, місця проживання, рівня особистого доходу мають 

право на одержання медичних послуг. Принцип державності означає, що 

кошти обов’язкового медичного страхування – це державна власність. 

Держава забезпечує сталість системи обов’язкового медичного 

страхування і є безпосереднім страхувальником для непрацюючої частини 

населення (наприклад, пенсіонерів). Неприбутковий характер 

обов’язкового медичного страхування базується на тому, що його 

здійснення і прибуток – це несумісні речі. Прибуток від проведення 

обов’язкового медичного страхування є джерелом поповнення фінансових 

резервів системи такого страхування і не може бути засобом збагачення 

[219, с. 17].  
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На жаль, в нашій країні ще законодавчо не закріплено обов’язкове 

медичне страхування. Це зумовлено рядом різних причин. Одні фахівці 

вважають недоцільним існування такої форми медичного страхування, 

інші стверджують, що ті проблеми, які існують зараз в системі охорони 

здоров’я, можливо вирішити тільки шляхом прийняття відповідного 

закону. Законопроект є, проте він потребує перегляду та доопрацювання. 

Проект Закону України «Про загальнообов’язкове соціальне медичне 

страхування», відповідно до якого система медичного страхування 

передбачає, що фінансування охорони здоров’я буде здійснюватися на 

трьох рівнях: обов’язкове медичне страхування, державне фінансування та 

добровільне медичне страхування [220]. Страхувальникам згідно з 

Проектом визначено роботодавців, місцеві органи виконавчої влади, 

застрахованих осіб, Фонд страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України та центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

виконання кримінальних покарань. 

Застрахованими особами можуть бути як громадяни України 

(працевлаштовані чи офіційно безробітні), так і працюючі в Україні 

іноземці [220]. При цьому Проектом визначено, що страхові внески будуть 

встановлюватись у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці 

найманих працівників. Як наслідок, виникає питання, чи залежатиме обсяг 

медичних послуг від сплаченої суми страхового внеску та чи не вплине 

високий рівень «тіньових» заробітних плат в Україні на те, що велика 

чисельність робітників зможе отримувати лише мінімальний пакет 

медичних послуг [221, с. 41].  

Добровільне медичне страхування може бути індивідуальним і 

колективним. При індивідуальному страхуванні страхувальниками, як 

правило, виступають окремі громадяни, які уклали договір із страховиком 

про страхування себе або третьої особи (дітей, батьків, родичів) за рахунок 

власних грошових засобів При колективному страхуванні 
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страхувальником, зазвичай, є підприємство, організація, установа, яка 

укладає договір із страховиком про страхування своїх працівників або 

інших фізичних осіб (членів сімей працівників, пенсіонерів тощо) за 

рахунок їхніх грошових засобів [206, с. 196]. Досвід зарубіжних країн 

показує, що добровільне медичне страхування має не лише багато 

позитивних якостей, а й певні недоліки, а саме: охоплення страхуванням 

нечисленних видів медичної допомоги; жорсткий відбір страхувальників за 

критерієм імовірності здійснення виплат; витратний порядок 

фінансування; залежність обсягу медичної допомоги від 

платоспроможності клієнта або фінансового становища роботодавця [222]. 

Слід зазначити, що страховим компаніям вигідніше укладати 

договори про медичне страхування саме з корпоративними клієнтами 

(одразу з великою кількістю суб’єктів), бо ймовірність виплат у разі 

настання страхового випадку значно скорочується. Адже із 150 чоловік, з 

якими було укладено договір про медичне страхування 100 взагалі не 

відвідують лікаря. А коли особа звертається до страхової компанії, то, як 

правило, саме з причини слабкого здоров’я, що значно підвищує 

ймовірність виникнення страхових випадків.  

Добровільне медичне страхування співробітників є колективним 

добровільним медичним страхуванням. Основна мета ДМС полягає в тому, 

щоб співробітники підприємства, установи, організації (роботодавця) мали 

можливість пройти діагностику, що забезпечує виявлення захворювань на 

ранній стадії. Запровадження добровільного медичного страхування на 

виробництві повинно пройти певні етапи. Так, починати потрібно з вибору 

страхової компанії. Вона повинна обов’язково мати ліцензію саме на право 

здійснення ДМС. Далі разом з фахівцями страхової компанії організація 

визначає медичні установи, де будуть обслуговуватися співробітники і 

перелік додаткових послуг, які там будуть надаватися. Після цього 

підприємство складає програму добровільного медичного страхування, 

керуючись відповідними факторами [223, с. 39]. Корпоративне 
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страхування вигідне для співробітників підприємства з певних причин. 

Страхова компанія бере на себе координацію і оплату послуг з лікування 

застрахованих у клініках, у пакет послуг можуть входити як 

державні/відомчі, так і комерційні клініки найвищого цінового рівня. 

Страхові пакети, як правило, покривають дороге стаціонарне лікування (у 

т.ч. оплата ліжко-місця, медикаментів, оперативних втручань).  

Так, дуже часто корпоративні клієнти запроваджують такі соціальні 

пакети, які покривають лікування серйозних захворювань – онкології, 

туберкульозу, цукрового діабету. У деяких випадках корпоративного ДМС 

можлива часткова оплата страховки за рахунок коштів співробітника (50% 

– він, 50% – працедавець).  

Можливі варіанти, коли підприємство оплачує 100% за страхування 

своїх співробітників або утримує до 100% вартості страховки з їхньої 

зарплати. Віковий ценз для власника корпоративної страховки з ДМС – не 

старше 55–60 років. Мінімальний колектив для корпоративної страховки – 

не менш як 10 осіб. Якщо на підприємстві лише половина працівників 

застрахована, це ніяк не впливає на якість страхового забезпечення [224, 

с.27]. 

Страхові організації укладають угоди з профілактично-лікувальними 

закладами (незалежно від форм власності) про надання ними медичної 

допомоги застрахованим за певну плату, яку зобов’язується гарантувати 

страховик [206, с. 188]. У нашій країні сьогодні існують нормативні акти 

щодо охорони праці працівників, норми, встановлені Міністерством 

охорони здоров’я з приводу переліку робіт, на які не допускаються жінки 

та інваліди, існує нормування праці. Тобто, держава турбується про своїх 

громадян.  

Так, з приводу стану здоров’я працівника законодавець виділив 

статтю 169 КЗпП України, яка встановлює наступне: власник або 

уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати 

проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних 
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(протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на 

важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці 

або таких, де є потреба в професійному доборі, а також щорічного 

обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року [41]. Зміст такої 

статті має певні протиріччя та недоліки, зокрема законодавець стверджує, 

що медичний огляд здійснюється тільки щодо певної категорії осіб. Також 

виникають дискусії з приводу віку, до якого має проводитись обов’язковий 

медичний огляд. На наш погляд, медичний огляд повинен проводитися 

незалежно від роду діяльності працівника та його віку. Адже це вигідно 

обом сторонам – і працівнику, і роботодавцю. Бо в такому випадку 

працівник, слідкуючи за станом свого здоров’я, має можливість зробити 

висновки про те, чи підходять йому умови та особливості тієї чи іншої 

роботи. А роботодавець, маючи таку інформацію, може обирати 

працівників з відповідним станом здоров’я.  

Тобто в процесі роботи роботодавець забезпечує регулярний, 

скажімо кожний рік, медичний огляд своїх працівників, в результаті якого 

отримуються дані про вплив роботи на стан здоров’я працівників, на 

основі яких  ведеться статистика. Також необхідно звернути увагу на той 

факт, що така інформація має бути обов’язково захищена, доступ до якої 

матимуть лише конкретно визначені роботодавцем фахівці. Маючи такі 

дані, роботодавець може бачити який працівник йому потрібен для 

виконання тієї чи іншої роботи. Водночас працівник, якщо має намір 

влаштовуватися на роботи в те чи інше підприємство також повинен 

пройти відповідний огляд за власний рахунок. Такий огляд може 

організувати як потенційний роботодавець, так і майбутній працівник в 

будь-якому закладі охорони здоров’я. Як ми бачимо, законодавство в цій 

частині не досконале, проте законодавець дає нам альтернативу – укладати 

трудовий договір, де можна вказати додаткові умови, які б задовольняли 

інтереси обох сторін. Наприклад, у трудовому договорі в якості додаткової 

умови роботодавець може запропонувати проходження медичного огляду з 
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певною періодичністю, невиконання якої без поважних причин може бути 

підставою для розірвання трудових відносин. Адже додаткова умова є 

обов’язковою для виконання обома сторонами трудового договору.  

Так, у разі зацікавленості керівництва в рамках добровільного 

медичного страхування як складової соціального пакета може бути 

передбачено і періодичний комплексний огляд всіх співробітників або 

певних категорій працівників  підприємства. Проте, як правило, на 

проведення таких обстежень зі страховою компанією укладається 

додатковий договір, або додаткова угода до договору добровільного 

медичного страхування. 

Добровільне медичне страхування співробітників – дуже вигідний 

вибір керівника, який піклується про працездатність своїх працівників. 

Адже співробітник, який отримує соціальний пакет від роботодавця, що 

захищає не тільки його, але і його родину, буде зацікавлений у роботі на 

підприємстві, в її конкурентоспроможності, а також в її прибутковості, а, 

отже, і у своїй високій продуктивності праці [224, с. 29]. 

Метою запровадження добровільного медичного страхування 

працівників є забезпечення працівників якісними медичними послугами у 

разі виникнення захворювання відповідно до обраної програми 

добровільного медичного страхування, з використанням інструментарію та 

технологій страхової компанії. Переваги ДМС для роботодавця: 

зменшення витрат, що виникають у зв’язку з непрацездатністю 

працівників; підтримка платоспроможності працівників; формування 

міцного корпоративного духу; підвищення іміджу керівника в колективі; 

здоров’я всіх членів колективу і збільшення продуктивності праці. 

Згідно з українським законодавством добровільне медичне 

страхування своїх працівників роботодавець здійснює за рахунок 

прибутку. Проте держава не передбачає жодних пільг для заохочення 

запровадження добровільного медичного страхування для працівників на 
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підприємстві, що значно звужує коло потенційних суб’єктів такого 

запровадження. 

Укладаючи з працівником трудовий договір, на наш погляд, було б 

доцільно запропонувати йому (працівнику) в якості додаткової умови 

укласти договір добровільного медичного страхування, в якому працівник 

виступав би страхувальником, а роботодавець – суб’єктом, який 

здійснював би платежі за умовами страхового поліса. Роботодавець може 

запропонувати працівнику в якості додаткової умови трудового договору 

як укладення страхового полісу, так і проходження періодичного 

медичного огляду з подальшими вирішенням питань в результаті 

проходження такого огляду. 

Страховий поліс з добровільного медичного страхування обумовлює 

обсяг надання медичних послуг, можливість вибору умов отримання 

медичної допомоги тощо. Як стверджує В.Д. Базилевич, програми 

добровільного медичного страхування розширюють можливості і 

поліпшують умови надання профілактичної, лікувально-діагностичної та 

реабілітаційної допомоги [213, с. 89]. 

Так, наявність полісу добровільного медичного страхування у 

працівника залежить від: фінансових можливостей роботодавця; рівня 

захворюваності на підприємстві, яка характерна для даного виду роботи; 

рівня кваліфікації працівника; побажання працівника щодо переліку 

медичних послуг, які надаються працівнику відповідно до договору 

добровільного медичного страхування. Серед роботодавців існує практика 

запровадження ДМС спочатку для керівного складу, а потім для провідних 

спеціалістів. Також може існувати система  заохочення для працівників у 

формі надання поліса ДМС для найкращих працівників за якийсь період, 

наприклад, за квартал, або за рік. Також наповненість поліса може 

залежати від посади працівника, його професійних якостей, стану здоров’я, 

соціального статусу, результатів роботи та ін.  
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Щодо наповненості медичних послуг, то договір добровільного 

медичного страхування може бути повним та неповним. Повний пакет 

медичних послуг пропонується, як правило, керівному складу компанії. 

Неповний пакет – для провідних спеціалістів. Працівники, які 

обслуговують роботу підприємства, можуть мати поліс добровільного 

медичного страхування з мінімальним пакетом послуг. Так, наприклад 

прибиральниця може користуватися медичним полісом у разі 

захворювання, наприклад, застудою чи іншим незначним захворюванням, 

яке має мінімальні ризики виникнення ускладнень.  

Також треба звернути увагу на той факт, що і сама держава має бути 

зацікавлена в тому, щоб лікування працівників (громадян) здійснювалося 

не за рахунок держави, а за рахунок підприємств (роботодавців). Адже, як 

відомо, в нашій країні медицина безкоштовна, тобто кожного року в 

державний бюджет закладаються кошти на лікарські засоби, на 

консультації з лікарем, на інші послуги, які здійснюються медичним 

персоналом. У тому випадку, коли певна кількість підприємств будуть 

самостійно піклуватися про здоров’я своїх працівників, не беручи до уваги 

обов’язок держави в цьому аспекті, то відбувається економія державних 

коштів, які можуть направлятися на інші потреби, адже в нашій країні 

існує проблема дефіциту бюджету. Натомість державі було б доцільно 

розробити певні пільги для підприємств (роботодавців) у вигляді, 

наприклад, зменшення податку на прибуток у разі укладення договору з 

добровільного медичного страхування з працівниками. І чим більше таких 

договорів, тим менша податкова ставка.  

При співіснуванні обов'язкового та добровільного медичного 

страхування держава повинна запровадити механізми, які б забезпечували 

неможливість реалізації програм добровільного медичного страхування за 

рахунок погіршення реалізації програм з обов'язкового медичного 

страхування [210, с. 45].  
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Враховуючи думку фахівців, можна стверджувати, що договір з 

добровільного медичного страхування передбачає: ширше право вибору 

застрахованим пацієнтом медичних установ, лікарів для обслуговування; 

поліпшення умов утримання застрахованого в стаціонарах, санаторіях, 

профілакторіях; надання спортивно-оздоровчих послуг та інших засобів 

профілактики; подовження тривалості догляду за пацієнтом у домашніх 

умовах; діагностику, лікування та реабілітацію з використанням методів 

нетрадиційної медицини; розвиток системи сімейного лікаря; страхування 

виплат з тимчасової непрацездатності, вагітності, пологів та материнства 

на пільгових умовах за строками і розмірами грошових виплат; участь у 

цільовому фінансуванні технічного переозброєння й нового будівництва 

лікувально-профілактичних установ, підприємств з виробництва 

медичного устаткування, ліків з правом першочергового отримання послуг 

або продукції (протези, ліки, діагностика і т. ін.) цих підприємств та 

організацій [207, с.96]. Як уже зазначалося, ДМС може бути безперервне 

та на випадок захворювання. Договір ДМС укладється не менше ніж на три 

роки [225, с. 243].  

Договір ДМС працівників може передбачати страхування на випадок 

як однієї, так і на випадок багатьох хвороб. У разі виникнення 

обумовленого договором випадку страхова сума покриває усі пов’язані з 

цим витрати. Так, безперервне страхування та страхування на випадок 

захворювання запроваджується на підприємстві залежно від ієрархії 

кадрового складу [225, с. 247]. Безперервне добровільне медичне 

страхування застосовується, як правило, для керівного складу.  

Роботодавці запроваджують програми добровільного медичного 

страхування залежно від переліку медичних послуг; кваліфікації та роду 

занять працівників; від вартості наданих послуг, а також від переліку 

медичних установ, що їх пропонує страхова організація для виконання 

програми добровільного медичного страхування на підприємстві.  
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Здійснивши аналіз офіційних статистичних показників України щодо 

стану здоров’я населення, ми дійшли до висновку, що рівень 

захворюваності є постійно високим. Так, у 2012 році захворіло 31,162 млн. 

осіб, в 2013  – 31,024 млн. осіб, а у  2014 році (без врахування тимчасово 

окупованих територій) – 26,881 млн. осіб [226]. Високий рівень 

захворюваності населення зумовлюється рядом певних причин: екологія, 

спосіб життя, стреси, їжа тощо. Роботодавець при прийнятті на роботу 

працівника не має можливості дізнатися про стан фізичного і 

психологічного здоров’я такого працівника лише по зовнішньому вигляду. 

Якщо розглянути ст. 24 КЗпП України, відповідно до якої при укладенні 

трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший 

документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, 

передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, 

кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи, то тут можна внести 

певні поправки [221, с. 40 ]. Адже, беручи до уваги вищевикладене, 

пропонуємо довідку про стан здоров’я включити до документів, які 

необхідно надати при прийнятті на роботу. Розробити відповідну форму 

такої довідки, де містилася б інформація про загальний стан здоров’я, в 

тому числі і психологічний.  

Як уже було запропоновано, медичне страхування працівників 

можна включити у трудовому договорі як додаткову його умову, наслідки 

невиконання якої можуть бути підставою для припинення трудових 

відносин. Розглянемо детальніше питання про наслідки не виконання такої 

умови обома сторонами.  

Отже, якщо працівник з якихось причин відмовляється, наприклад, 

від умови регулярного медичного огляду чи лікування відповідно до 

полісу медичного страхування, укладення якого було додатковою умовою 

трудового договору, то роботодавець має право витребувати в нього 

письмове пояснення такої відмови. На основі пояснення робиться 
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попередження про наслідки не виконання додаткової умови трудового 

договору.  

Також має місце і відсторонення від роботи, що підтверджується  

ст. 46 КЗпП Уукраїни, згідно з якою відсторонення працівників від роботи 

власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи на 

роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; 

відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, 

інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; 

в інших випадках, передбачених законодавством [41]. 

Якщо роботодавець не виконує умови трудового договору в частині 

медичного страхування та не здійснює фінансування за умовами полісу, то 

відповідно до ст. 38 КЗпП України працівник має право у визначений ним 

строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або 

уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови 

колективного чи трудового договору [41]. Також працівник має право 

звернутися до суду з метою захисту своїх прав в частині невиконання 

роботодавцем взятих на себе зобов’язань відповідно до трудового 

договору. Таке ж право має і роботодавець у разі не виконання таких умов 

працівником. 

Внесення до трудового договору такої додаткової умови як медичне 

страхування мають право ініціювати обидві сторони – і працівник, і 

роботодавець. Медичне страхування має індивідуальний характер. Тобто 

роботодавець має право запропонувати страхування не всьому трудовому 

колективу, а певним особам, які займають відповідні посади, або одній 

особі, тобто будь-кому. Проте якщо медичне страхування працівників 

передбачено колективним договором, то роботодавець повинен 

виконувати таке зобов’язання відповідно до договору в повному обсязі. 

Добровільне медичне страхування можна визначити як систему 

правових, економічних і організаційних заходів, організованих державою, 

щодо компенсації та/або мінімізації наслідків змін матеріального і/або 
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соціального стану громадян внаслідок необхідності отримання медичної 

допомоги і набуття інших соціальних ризиків, які підлягають 

обов’язковому соціальному страхуванню. Добровільне медичне 

страхування, яке регулюється державою, – це система державних гарантій 

у сфері надання громадянам медичної допомоги, що фінансуються за 

рахунок обов’язкових страхових внесків та платежів юридичних осіб і 

громадян, відповідно до порядку та розмірів, які встановлюються 

законодавством України [227, с. 102] 

Особливості добровільного медичного страхування визначаються 

його місцем в системі соціально-економічних гарантій громадян і 

полягають у такому, що добровільне медичне страхування: є однією із 

форм особистого страхування; є важливим ринковим компонентом, що 

доповнює систему соціального забезпечення; програми добровільного 

медичного страхування обираються за бажанням страхувальника і 

залежать від його платоспроможності; ґрунтується на принципі страхової 

солідарності, зміст якої полягає в тому, що застрахована особа отримує 

медичну допомогу у випадках та обсягах, що визначаються страховим 

договором згідно зі сплаченим страховим платежем [213, c. 107]. 

В усіх країнах використовуються ті чи інші форми й види медичного 

страхування як добровільного так і обов’язкового і лише такі економічно 

розвинуті країни як Великобританія, Швеція, Канада, Австралія можуть 

дозволити собі мати державну систему фінансування охорони здоров’я. 

Але навіть у цих економічно розвинутих країнах присутні системи 

медичного страхування [208, с. 60]. Проте, на наш погляд, для того, щоб 

повністю перенести відомі зарубіжні моделі співоплати населенням 

медичних послуг, добровільного та обов’язкового медичного страхування 

у вітчизняні соціально-економічні умови потрібен час, а головне – ресурси 

та реформи.  

Отже, як стверджують фахівці у галузі страхування, добровільне 

медичне страхування – додаткова пільга для працівників, яка 
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запроваджується у формі складової соціального пакету, що 

використовується на рівні подяки для працівника від роботодавця у 

вигляді, наприклад, путівки за високі досягнення в роботі. Тому, на наш 

погляд, з цього твердження можна зробити висновок про необхідність 

розробки пільгових податкових ставок для роботодавці, які мають бажання 

запровадження соціального пакета у своїй системі заохочення для 

залучення фахівців.  

Неспроможність держави забезпечити належний рівень 

медобслуговування без додаткової оплати не може бути достатнім 

аргументом для різних підходів у корпоративному оподаткуванні. 

Соціальний характер витрат на страхування слід враховувати при 

оподаткуванні роботодавці, в які сплачують за такого роду страхування із 

власних коштів. Тобто, якщо роботодавець зацікавлений в здоров’ї своїх 

працівників і піклується про їх майбутнє і не залежатиме від виплат із 

держбюджету, то це, безумовно, буде позитивним для держави. 

Так, добровільне медичне страхування ми розглядаємо як вид 

додаткових умов, що розширюють соціальні гарантії працівника.  

Соціальна («соціальний» від лат. socialis означає суспільний, пов’язаний з 

життям [228, с. 306]) складова такої умови говорить про  соціальне 

спрямування трудового договору.  Тобто, передбачаючи додаткові умови 

такого характеру, ми підтримуємо позицію Н.Б. Болотіної, яка стверджує, 

що «центральною галуззю соціального права треба вважати трудове 

право» [229, с. 25]. Закріплення норм  (положень) соціальної 

спрямованості забезпечує виконання соціальної функції нашої держави 

[230, с. 9].   

Таким чином, при  закріпленні трудового договору сторони можуть 

вказати таку додаткову умову, відповідно до якої здійснюється укладення 

страхового полісу з добровільного медичного страхування. У зазначеному 

полісі обумовлюється  обсяг надання медичних послуг, можливість вибору 

умов отримання медичної допомоги тощо. При цьому страхувальник 
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відповідно до угоди добровільного медичного страхування перераховує 

кошти в страхову медичну організацію, яка, в свою чергу, при наявності 

страхового випадку виплачує медичному закладу вартість наданої 

медичної послуги згідно з рахунком. Додаткова умова трудового договору 

у формі укладення поліса є саме умовою про укладення поліса (угоди). 

Тобто в трудовому договорі зазначається застереження щодо застосування 

такої угоди. Також в договорі може бути обумовлено основні засади поліса 

добровільного медичного страхування такі як, наприклад, термін дії 

полісу, медичний заклад, який надає  медичні послуги згідно з полісом,  

вид «пакету послуг» (повний чи неповний), який залежить від посади та 

роду занять та ін.   

Договір добровільного медичного страхування може наділятися 

такими характеристиками: 

1)  ДМС - це додаткова умова трудового договору; 

2) така умова трудового договору є складовою соціального пакета; 

3) підстерджує позитивний  імідж роботодавця,  

4) підтримує престижність бренду роботодавця;  

5) предметом добровільного медичного страхування є зобов’язання 

страховика у разі настання страхового випадку здійснити виплату 

страхової суми (або її частини) страхувальнику (застрахованому) на оплату 

вартості медичної допомоги (медичних послуг);  

6) таких договір має багатосторонній характер (найчастіше 

трьохсторонній);  

7) дія договору не обмежується місцезнаходженням страховика. 

Головним завданням договору добровільного медичного страхування через 

призму трудових відносин – це збільшення прибутків роботодавця в 

наслідок залучення здорових працівників та підтримання здоров’я таких 

працівників. Соціальний пакет, який містить добровільне медичне 

страхування безумовно має більші переваги серед конкурентів на ринку 

праці в боротьбі за висококваліфікованих фахівців. Обсяг пакету ДМС 
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залежить від багатьох факторів: матеріального становища роботодавців; 

бажання працівника; ієрархії кадрового ресурсу; стану здоровя працівника; 

особливості, що характерні для даного виду роботи; адміністративно-

територіального чинника; результатів роботи працівника. 

Договір добровільного медичного страхування в якості соціального 

пакета надає взаємні можливості реалізації свого потенціалу як працівнику 

так і роботодавцю. Так, роботодавець, запроваджуючи таку новелу, 

отримає підвищення рейтингу на ринку праці, прокращує свій імідж, а 

працівник, реалізуючи свої можливості у професійній сфері, отримує 

якісні медичні послуги.  Проте державна підтримка в цьому процесі є 

необхідною, тому ми наполягаємо на врегулювання цього питання на 

законодавчому рівні шляхом застосування податкових пільг для 

роботодавців, які виявляють бажання піклуватися про своїх співробітників.   

 

 

 

Висновки до розділу 2 

Враховуючи вищевикладене, можна стверджувати, що випробування 

при прийнятті на роботу – особливий взаємний процес перевірки 

професійних якостей працівника і роботодавця, що проводиться з метою 

виявлення можливості виникнення співпраці між працівником та 

роботодавцем.  

 У процесі вивчення питання угоди про неконкуренцію було 

проведено порівняльний аналіз двох понять – «угода про неконкуренцію» 

та «угода про нерозголошення комерційної таємниці». Встановлено, що 

головною відмінністю між цими двома угодами є предмет угоди, а саме 

предметом угоди про нерозголошення комерційної таємниці є інформація, 

яка регламентована чинним законодавством. Предметом угоди про 

неконкуренцію є відомості, зв’язки, дані, які не підпадають під дію закону. 

За розголошення комерційної таємниці передбачена кримінальна та 
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адміністративна відповідальність. За дотримання вимог угоди про 

неконкуренцію можуть передбачатися угодою сторін компенсаційні 

виплати. 

 Також аргументована позиція щодо розгляду добровільного 

медичного страхування через призму трудового права. Умова про 

укладення договору добровільного медичного страхування – це додаткова 

умова трудового договору, яка підвищує рівень конкурентоспроможності 

роботодавця на ринку праці. Вивчено досвід зарубіжних країн, що в 

сукупності дало змогу прийти до наступних висновків: 

1.  У законодавстві України існує ряд норм-гарантій, які були б 

здатні захистити працівника від надмірного тиску роботодавця. Так, 

випробування встановлюється тільки при наявності угоди між 

роботодавцем і працівником, тобто виключається можливість роботодавця 

в односторонньому порядку встановити випробувальний термін. Слід 

зауважити, що при випробуванні працівнику має бути доручена робота, 

обумовлена трудовим договором, і роботодавець повинен оцінювати 

відповідність працівника саме тій роботі, яка передбачена трудовим 

договором. 

2. Також необхідно відмежовувати випробування при прийнятті на 

роботи від стажування. Без погодження із профспілковим органом 

встановлюються строки випробування під час прийняття на: державну 

службу – до шести місяців; службу до митних органів України – до шести 

місяців; роботу до органів фіскальної служби – від шести місяців до 

одного року; дипломатичну службу – до шести місяців.  

3. На підставі проведеного аналізу пропонуємо визначити коло осіб, 

з якими угода про неконкуренцію повинна укладатися, а саме: керівний 

склад підприємства, установи, організації (керівники відділів та 

підрозділів),  працівники,  виконання трудових обов’язків яких 

здійснюється з використанням інформації, яка має значення для 

роботодавця, що може призвести до збитків у разі отримання такої 
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(інформації) конкурентом.  Обгрунтовано необхідність законодавчого 

закріплення обов’язку роботодавця у разі укладення угоди про 

неконкуренцію з працівниками розробляти відповідні положення про 

неконкуренцію у встановленому законом порядку, де  містилися б дані про 

конкретний перелік посад, які займають особи, з якими угода про 

неконкуренцію првинна укладатися, а також перелік інформації, яка є 

предметом угоди про неконкуренцію.  

4.  Укладення угоди про неконкуренцію дає гарантію роботодавцю, 

що зв’язки, отриманні під час роботи на даному підприємстві, не будуть 

використовуватись працівниками, які звільнились з роботи. Угода про 

неконкуренцію та угода про нерозголошення комерційної таємниці не 

тотожні поняття. Предметом угоди про неконкуренцію є відомості, які не є 

комерційною таємницею. У разі порушення умов угоди про 

неконкуренцію на працівника поширюється матеріальна та/або 

дисциплінарна відповідальність. У разі порушення угоди про 

нерозголошення комерційної таємниці на працівника поширюється 

адміністративна та кримінальна відповідальність. Вік, з якого можна 

укладати угоду про неконкуренцію становить, 18 років, а в окремих 

випадках – 16 років; 

5. Для визначення угоди про неконкуренцію чинною необхідно 

законодавчо закріпить умови, які обов’язково мають встановлюватися в 

такій угоді, а саме: 1) термін дії угоди; 2) коло осіб, з якими укладається 

угода; 3) коло осіб, на яких поширюється дія угоди; 4) відповідальність 

сторін; 5) наслідки не виконання угоди; 6) конкретизація роду занять, яким 

має право займатись працівник після звільнення з роботи; 7) 

обов’язковість виконання умов відповідної угоди сторонами на всій 

території країни; 8) розмір грошової компенсації роботодавця працівнику 

за виконання умов угоди. 

6. Угода про неконкуренцію у трудових правовідносинах – це така 

угода, за якою працівник бере на себе обов’язок не використовувати 
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відомості, інформацію, специфічні навички, які необхідні саме для певного 

виду діяльності, зв’язки та інше, що не становить комерційної таємниці та 

стало відомо працівнику в ході виконання своїх обов’язків як під час 

роботи за сумісництвом в іншого роботодавця, так і в період здійснення 

власної підприємницької діяльності, надання послуг чи виконання робіт за 

цивільно-правовими договорами. 

7. Сукупність благ та послуг, що входять до складу соціального 

пакета запроваджується  роботодавцем для залучення фахівців, для 

стимулювання працівників покращувати показники виробництва, 

підвищуючи прибуток. 

8. Наявність поліса добровільного медичного страхування  

робить пропонований соціальний пакет роботодавця більш 

конкурентоспроможним на ринку праці і дозволяє значно підвищити якість 

медичного обслуговування співробітників. Крім того, більш високу якість 

медичних послуг дозволяє зменшити час непрацездатності співробітників 

(ефективне лікування прискорює видужання співробітника). 

9. Законодавство про охорону праці в частині медичного 

страхування, зокрема медичного огляду, регулює відносини роботодавця 

та певних категорій осіб. Проте медичне страхування всіх працівників 

значно полегшує контроль за виконанням законодавства в частині 

додержання вимог ст. 169 КЗпП України. Також завдяки цьому 

відбувається економія державного бюджету, а саме: перелік професій, 

працівники яких підлягають медичному оглядові, термін і порядок його 

проведення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за 

погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони праці. Тобто держава не 

буде використовувати кошти для формування такої програми та 

контролювати її виконання. 
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10. Запровадження добровільного медичного страхування на 

підприємстві, установі, організації забезпечує роботодавцю скорочення 

втрат робочого часу і економію витрат: як у зв'язку з тимчасовою 

непрацездатністю співробітників, так і на пошук працівником медичних 

послуг. А також роботодавець підтверджує імідж сучасного роботодавця, 

конкурентоспроможного на ринку праці. 

11. Доцільним буде також участь держави у процесі становлення та 

розвитку добровільного медичного страхування саме в аспекті трудових 

відносин. Така участь держави може забезпечуватися впровадженням 

податкових пільг для роботодавців, які забезпечують працівників таким 

страхуванням.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає в тому, щоб з урахуванням концептуальних 

розробок науки трудового права, міжнародних стандартів, чинного 

національного й зарубіжного законодавства з’ясувати сутність та значення 

додаткових умов трудового договору, дослідити особливості правового 

регулювання їх визначення, визначити основні недоліки правового 

регулювання у цій сфері та надати пропозиції щодо їх усунення. У 

результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових наукових 

положень та висновків, спрямованих на досягнення поставленої мети, 

основними з яких є наступні. 

1. За допомогою встановлення додаткових умов трудового договору, 

як при його укладенні, коли особа, яка влаштовується на роботу і 

роботодавець виступають з формально-юридичної точки зору в якості 

рівноправних суб'єктів, так і в ході реалізації вже існуючих трудових 

відносин, його сторони мають можливість встановити найбільш прийнятні 

умови застосування праці. Законодавче закріплення як обов’язкових, так і 

додаткових умов дасть можливість уникнути суперечностей між 

працівником і роботодавцем під час укладення трудового договору. Також 

такий підхід до фіксації змісту трудового договору в законодавстві дає 

змогу розширити дію трудового договору. 

2. Умови, щодо яких сторони мають дійти згоди і були вказані у 

трудовому договору – є істотними. При цьому критерій істотності слід 

визначати не за критерієм значення цих умов у змісті трудового договору, а 

в аспекті того, що вони не можуть бути змінені без взаємної згоди сторін 

договору. Відповідно до наведеного підходу додаткові умови трудового 

договору – це узгоджені сторонами трудового договору умови, які 

складають основу змісту трудового договору і мають значення для його 

сторін та спрямовані на забезпечення взаємокомпенсаційного характеру 
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трудових відносин, а також на покращення правового статусу сторін 

договору. 

3. Подальший розвиток змісту трудового договору, зокрема 

розширення його додаткових умов, продовжується і сьогодні. Законодавець 

запроваджує нові сучасні підходи до формування трудових відносин, 

шляхом визначення нових додаткових умов трудового договору. Останні 

розширюють дію трудового договору і складають основу його змісту. Тому, 

враховуючи сучасні темпи розвитку економіки, саме додаткові умови 

потребують розвитку та трансформації. 

4. Законодавчі акти про працю зарубіжних країн, розраховані на 

загальне застосування, як правило, не переслідують мети врегулювання 

трудових відносин у їх повному обсязі та визначення всіх або конкретних 

умов праці. На державному рівні, в першу чергу, регулюються основні, 

принципові питання взаємодії сторін трудових правовідносин. Відносно ж 

конкретних умов праці (тривалість робочого часу, розмір заробітної плати 

тощо) законодавець обмежується встановленням лише основних положень, 

з урахуванням яких сторони можуть за взаємною згодою визначати умови 

та закріплювати їх у договірному порядку. 

5. Сучасні форми закріплення додаткових умов трудового договору 

охоплюють як включення їх у зміст трудового договору, так і закріплення їх 

у формі окремих додатків, угод, положень до трудового договору. При 

цьому додаткові умови трудового договору, які погіршують становище 

працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними 

не залежно від форми їх закріплення. 

6. Видами додаткових умов трудового договору визначені умови 

щодо: випробування; строку дії договору; укладення угоди про 

неконкуренцію; проходження регулярного медичного огляду з певною 

періодичністю; уточнення місця роботи із конкретизацією робочого місця; 

умова про періодичні відрядження; надання працівнику службового 

автомобіля; надання працівнику службового житла; оплати службового 
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телефону; забезпечення місця в дитячому садочку та/або школі для дитини 

(дітей) працівника; медичне страхування; інші умови, які не суперечать 

чинному законодавству і не погіршують становище працівника. 

7. Випробування як додаткова умова трудового договору 

встановлюється за угодою сторін за умови, що працівник згоден із 

випробуванням і для нього законодавством не встановлено обмежень, та 

полягає у перевірці протягом встановленого роботодавцем періоду (що не 

може перевищувати максимально допустимий законодавством час) 

кваліфікації працівника займаній посаді. 

8. Кваліфікація – це характеристика певного рівня теоретичних та 

практичних знань, умінь та навичок, якими наділений працівник у 

відповідній професії, що включають вміння вчасно і правильно зреагувати 

на виникнення позаштатної ситуації, здатність незважаючи на будь-які 

чинники та фактори, безпомилково, виконувати свої обов’язки, 

забезпечуючи високі показники у виробництві. 

9. Угода про неконкуренцію у трудових відносинах – це угода між 

працівником та роботодавцем, відповідно до якої працівник бере на себе 

зобов’язання упродовж певного строку після припинення трудового 

договору не використовувати, а також не розголошувати секрети 

виробництва, які стали йому відомими під час роботи і в силу своєї 

секретності мають комерційну цінність, а роботодавець зобов’язується 

виплатити відповідну грошову компенсацію. 

10. Умова про укладення договору добровільного медичного 

страхування роботодавцем на користь працівника – це додаткова умова 

трудового договору, яка підвищує рівень конкурентоспроможності 

роботодавця на ринку праці і полягає в забезпеченні за рахунок роботодавця 

встановленого мінімуму медичних послуг для відповідного працівника. 

Медичне страхування як додаткова умова трудового договору, як 

правило, є складовою «соціального пакета», який надається роботодавцем 

працівнику для забезпечення реалізації поряд з трудовими інших соціальних 
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прав особи. Соціальний пакет – це сукупність підвищених, порівняно із 

закріпленими у законодавстві пільг та гарантій, а також матеріальних та 

нематеріальних благ та інших умов праці, які надаються роботодавцем 

працівнику за власною ініціативою у випадку працевлаштування в нього 

останнього. 
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