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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 порушують 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. 

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, С.В. Венедіктов, Н.Г. Гладков, А.А. Гробова, Л.П.Грузінова, 

М.В. Дєдюєва, А.К. Довгань, М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, М.М. Клемпарський, 

С.В. Колобова, В.Г. Короткін, Л.І. Лазор, С.С. Лукаш, А.Р. Мацюк, 
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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 факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2015 року. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у 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 у 

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 у 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 дослідження. 

Основу методологічного дослідження складає діалектичний метод (підрозд. 1.1–

1.2), який ліг в основу пізнання закономірностей розвитку та формування 



3 

додаткових умов трудового договору. Історичний метод використано при 

характеристиці історії становлення та розвитку додаткових умов трудового 

договору (підрозд. 1.2). Важливе значення у 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 застосовуюся при дослідженні положень 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 поставленої 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 у можливості за допомогою цих узгоджених 

положень 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; 

 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 у 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, які мають значення для сторін, є 

необхідними; 

 обґрунтовано пріоритетність закріплення умови про добровільне медичне 

страхування працівника як перспективної складової змісту трудового договору; 

 з урахуванням глобалізаційних процесів, що мають місце у 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 у 
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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 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 у 

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 конкурентоздатності 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 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 у 

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 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» у трудо-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; 
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 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 у 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 у тому, що висновки і 

пропозиції, які були отримані в результаті дисертаційного дослідження, можуть 

бути використані у: 

а) правотворчості – у 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 пава 

України», а також у науково-дослідницькій роботі студентів юридичних ВНЗ і 

факультетів; 

г) у правозастосовній 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; 

ґ) 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 р. та 2015 р.), «Актуальні проблеми 

функціонування держави та тенденції захисту прав і свобод людини» (м. Київ, 

2011 р.), «Тенденції та пріоритети реформування законодавства України» 

(м. Херсон, 2014 р.), «Актуальні питання та проблеми правового регулювання 

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

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

«Права людини та проблеми організації і функціонування публічної 

адміністрації в умовах становлення громадського суспільства в Україні» 

(м. Запоріжжя, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені у 

дванадцяти наукових працях, серед яких чотири статті у наукових фахових 

виданнях України, одна стаття у науковому періодичному виданні іноземної 
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держави, а також тези семи доповідей на міжнародних науково-теоретичних і 

науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації обумовлена метою й задачами дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, двох розділів, поділених на шість підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 

184 сторінки, з яких 163 сторінки основного тексту. Список використаних джерел 

складається із 230 найменувань і займає 21 сторінку. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційного 

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

темами, визначаються мета, задачі, об’єкт, предмет, методи дослідження, наукова 

новизна одержаних результатів, їх практичне значення, апробація дисертаційної 

роботи. 

Розділ 1 «Загальна характеристика додаткових умов трудового договору» 

містить три підрозділи, в яких розкриваються теоретично-правові підходи щодо 

сутності та значення додаткових умов трудового договору. 

У підрозділі 1.1 «Додаткові умови трудового договору: історія становлення 

та розвитку» досліджується поняття «трудового договору», здійснюється аналіз 

історичного аспекту формування основного змісту трудового договору та його 

значення як інституту трудового права. Вивчається історичний досвід іноземних 

держав у формування трудового договору як засобу оформлення трудових 

відносин. 

Запропонована періодизація історичного розвитку додаткових умов трудового 

договору, що включає наступні етапи: 1) 1913–1917 р.р. – перші спроби 

аргументованого поділу змісту трудового договору на необхідні та додаткові 

умови; 2) 1917–1922 р.р. – етап першої кодифікації трудового законодавства та 

закладення основ договірного регулювання змісту трудового договору; 3) 1922–

1971 р.р. – етап змін у регулюванні трудових відносин. Механізм договірного 

регулювання був замінений централізованим, що супроводжувалося детальною 

законодавчою регламентацією трудових відносин; 4) 1971–1991 р.р. – етап 

сучасного розвитку змісту трудового договору і закріплення його сучасної 

термінології; 5) 1991 р. – по теперішній час – етап глобалізації трудових відносин, 

розвитку сучасних форм зайнятості в суспільстві, що обумовлює застосування 

нових додаткових умов трудового договору. 

Наголошено, що як для періоду перебування України у складі Російської 

імперії, так і для радянського періоду характерним є визначення трудового 

договору виключно як підстави виникнення трудових правовідносин при цьому 

зміст умов трудового договору регулювався імперативним (публічним) способом. 

Зміст КЗпП УCРР 1922 р. характеризувався наявністю додаткових умов трудового 

договору, проте які саме умови можуть бути вказані як додаткові не 

встановлювалося. Поступово відбувалася централізація регулювання трудових 

відносин. Проте з прийняттям чинного нині Кодексу законодавець передбачив 
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додаткові умови трудового договору, зокрема умову, яка найчастіше 

використовується під час укладення трудового договору – випробування при 

прийнятті на роботу. 

У підрозділі 1.2 «Поняття, сутність та значення додаткових умов 

трудового договору» здійснюється аналіз наукової літератури в аспекті поділу 

умов трудового договору, які складають зміст такого договору, на необхідні та 

додаткові. Звернено увагу на істотні відмінності умов трудового договору від 

умов цивільно-правового договору про працю, що підкреслює відповідну широку 

соціально-правову природу трудового договору. 

Підтримано думку про те, що умови трудового договору можна поділити на 

ті, що є необхідними для узгодження при укладенні трудового договору та ті, 

щодо яких сторони можуть додатково дійти згоди. При цьому усі умови, щодо 

яких сторони дійдуть згоди, а відтак такі умови мають значення для сторін, можна 

вважати істотними. 

Визначено, що під додатковими умовами трудового договору слід розуміти 

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. Зазначено, що ці факультативні 

умови мають таку ж цінність для конкретного договору, як і необхідні 

(обов’язкові). Недосягнення згоди сторонами щодо додаткових умов так само не 

призводить до укладення договору, як і в разі відсутності погодження необхідних 

умов. 

З’ясовано значення сучасних додаткових умов трудового договору, які 

найчастіше зазначаються у трудовому договорі, враховуючи розвиток економіки, 

зокрема: умови про випробування при прийнятті на роботу, обмеження 

конкуренції, знання іноземної мови, наявність автомобіля, надання службового 

житла та оплата його роботодавцем та ін. 

Підтримано та обґрунтовано позицію про те, що умова про строк дії 

трудового договору не відноситься до умов, які є обов’язковими при його 

укладенні. 

У підрозділі 1.3 «Законодавче закріплення додаткових умов трудового 

договору: вітчизняний та зарубіжний досвід» досліджується досвід іноземних 

держав щодо застосування додаткових умов трудового договору. 

Автор підкреслює, що за законодавством і теоретичними дослідженнями 

зарубіжних країн трудовий договорів вважається різновидом цивільно-правової 

угоди найму послуг, договорів приватного права, що зумовлює можливість 

поширення на нього загальних принципів і конструкцій цивільного 

зобов’язального і договірного права. З цієї точки зору трудовий договір – 

двосторонній, консенсуальний, що має специфічну мету (каузіо). Походження 

трудового договору з цивілістичним трактуванням трудового договору як 

різновиду договору приватного права пояснюється тим, що в ряді країн (Італія, 

Швейцарія. Нідерланди) трудовий договір регулюється в цивільних кодексах. У 

Трудовому кодексі Франції встановлено, що трудовий договір підпорядковується 
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правилам цивільного права (при відсутності спеціальної регламентації в 

законодавстві про працю). 

В ході проведення аналізу наукової літератури трудового права зарубіжних 

країн, зроблено висновок, що багато вчених-юристів трактують трудовий договір 

як своєрідний різновид цивільно-правового договору приєднання. Проте 

вітчизняні фахівці чітко розмежовують трудовий договір від суміжних договорів, 

що випливає з ознак, які законодавчо закріплені у визначенні трудового договору. 

Такими умовами, які відрізняють трудовий договір від цивільно-правової угоди є: 

обов’язок роботодавця своєчасно та у повному обсязі виплачувати працівнику 

заробітну плату; обов’язок працівника підпорядкуватися правилам внутрішнього 

трудового розпорядку; обов’язок роботодавця забезпечувати працівнику безпечні 

умови праці. 

За законодавством Болгарії до додаткових умов належать умови про 

підвищення професійної кваліфікації, про соціально-побутове обслуговування 

працівника, які не врегульовані трудовим законодавством або колективним 

договором. У трудовому праві Німеччині діє принцип свободи договору, який 

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

стосуються діяльності працівника на даному підприємстві. Зокрема, у зміст 

трудового договору можуть бути включені такі умови, як вид виконуваної роботи, 

тривалість робочого часу, відпустки та ін. Законодавством окремих штатів США 

додаткові умови встановлюються угодою сторін або одностороннім рішенням 

роботодавця: характер і обсяг робіт, трудовий розпорядок, додаткові відпустки, 

премії, спеціальні умови, продиктовані специфікою трудових обов’язків, тощо. 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 відпустку, інші права та обов’язки сторін. 

Дисертантка наголошує, що законодавчі акти про працю зарубіжних країн 

розраховані на загальне застосування, і, як правило, не переслідують мети 

врегулювання трудових відносин у їх повному обсязі, визначення всіх або 

конкретних умов праці. В першу чергу, державній регламентації підлягають 

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. 

Розділ 2 «Сучасні тенденції практичного застосування додаткових умов 

трудового договору» складається з чотирьох підрозділів, в яких досліджуються 

особливості застосування сучасних додаткових умов трудового договору. 

У підрозділі 2.1 «Особливості випробувального терміну при прийнятті на 

роботу» досліджено практичне застосування такої додаткової умови трудового 

договору як випробування при прийнятті на роботу, визначено його поняття та 

ознаки. 
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Автор підкреслює, що випробування як додаткова умова може 

застосовуватися лише при укладенні трудового договору. При зміні трудового 

договору випробування не може бути встановлене. Також наголошено, що як 

додаткова умова випробування встановлюється за угодою сторін, але в разі якщо 

працівник не згоден із випробуванням і для нього законодавством не встановлені 

обмеження, то такому працівникові можна відмовити у прийнятті на роботу. 

Звернено увагу, що проект Трудового кодексу України (далі – Проект) 

регламентує продовження строку випробування до 6 місяців погоджене з 

профспілками для відповідної категорії працівників (керівникам юридичних осіб, 

їх заступникам, головним бухгалтерам та їх заступникам, керівникам 

відокремлених підрозділів юридичних осіб, а також для інших категорій 

працівників у випадках, передбачених законом). При цьому в ході аналізу 

Проекту, дисертанткою були висунуті пропозиції щодо вдосконалення положень, 

що стосуються випробування при прийнятті на роботу. Так, 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. При цьому, з переліку виключено інвалідів, 

направлених на роботу відповідно до рекомендації МСЕК, осіб, що приймаються 

на роботу в іншу місцевість та переведених на роботу на інше підприємство, в 

установу, організацію. 

Зроблено висновок, що виходячи із змісту ст. 26 Кодексу законів про працю 

України, умова про випробування при прийнятті на роботу має міститися у 

трудовому договорі та/або у наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу, при 

цьому необхідним є обов’язкове підтвердження згоди працівника на застосування 

випробування шляхом підписання трудового договору та/або відповідного наказу 

(розпорядження) про прийняття на роботу з випробуванням. У разі, якщо 

працівник не пройшов випробування, то роботодавець має право звільнити такого 

працівника на підставі не відповідності займаній посаді. 

Аналізуючи думки науковців щодо з’ясування поняття «невідповідність 

працівника займаній посаді або виконуваній роботі», автор наголошує увагу на 

тому, що роботодавець вправі застосовувати вказану підставу при звільненні 

працівника за умови недостатньої кваліфікації та незадовільного стану здоров’я. 

Також автор наголошує на необхідності розрізняти такі поняття, як прийняття на 

роботу з випробувальним терміном та стажування. Стажування проводиться до 

початку прийому на роботу, а випробування – в процесі роботи. 

У підрозділі 2.2 «Перспективи укладення угоди про неконкуренцію сторонами 

трудового договору» досліджуються особливості угоди про неконкуренцію як 

додаткової умови трудового договору, відмінність такої угоди від угоди про не 

розголошення комерційної таємниці. 

Автор звертає увагу на те, що угода про неконкуренцію застосовується в 

західних країнах, проте в нашій країні така угода майже не укладається. 
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На думку дисертантки, угода про неконкуренцію охороняє 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 й 

про ті професійні знання, уміння і навички, які роблять працівника 

висококваліфікованим, конкурентоспроможним, можна навіть сказати, 

потенційно небезпечним у конкурентній боротьбі з колишнім роботодавцем. 

Угоду про неконкуренцію 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 неконкуренцію може бути частиною 

трудового договору, або ж укладатись як окремий договір і вступати в дію 

після припинення трудового договору. 

На підставі аналізу понять «комерційна таємниця», «конкуренція», «угода про 

неконкуренцію», автором підкреслюється відмінність понять «угода про 

неконкуренцію» та «угода про не розголошення комерційної таємниці», що є у 

предметі відповідних угод, а саме предметом угоди про не розголошення 

комерційної таємниці є інформація, яка регламентована чинним законодавством, 

а угоди про неконкуренцію – відомості, зв’язки, інформація про клієнтів 

господарюючого суб’єкта, особливості ведення бізнесу, використання новітніх 

технологій для отримання кращого результату та інші дані, які не підпадають під 

дію закону. За розголошення комерційної таємниці передбачена адміністративна 

або кримінальна відповідальність. 

У підрозділі 2.3 «Медичне страхування як додаткова умова трудового 

договору» визначається роль та місце медичного страхування як перспективної 

складової змісту трудового договору. 

Автор підтримує позицію, відповідно до якої договір медичного страхування 

– це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик 

бере на себе 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. 

В залежності від суб’єктного складу запропоновано добровільне медичне 

страхування поділяти на індивідуальне і колективне. 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 страхувальником за звичай 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. 
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Акцентовано увагу на необхідності активної участі держави у запровадженні 

добровільного медичного страхування саме в рамках трудового законодавства, 

щоб лікування працівників (громадян) здійснювалося не за рахунок держави, а за 

рахунок підприємств (роботодавців). В тому випадку, коли певна кількість 

підприємств буде самостійно піклуватися про здоров’я своїх працівників, не 

беручи до уваги обов’язок держави в цьому аспекті, то можна досягти значної 

економії коштів державного бюджету. Натомість, державі зі свого боку було б 

доцільно розробити певні податкові пільги для підприємств (роботодавців), які 

здійснюють добровільне медичне страхування своїх працівників, у вигляді, 

наприклад, зменшення податку на прибуток. 

Обґрунтовано позицію щодо необхідності проведення обов’язкового 

медичного огляду для всіх працівників перед тим, як вони почнуть виконувати 

свої трудові обов’язки з метою перевірки стану здоров’я та відповідності такого 

працівника конкретній посаді. Також пропонується запровадити обов’язковий 

періодичний медичний огляд всіх працівників (не залежно від віку та характеру 

роботи). 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, яке полягає у тому, щоб з урахуванням концептуальних розробок науки 

права 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 у 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 
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взаємокомпенсаційного характер 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 відповідно 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, у 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; строк 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 телефону; забезпечення місця у 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. 
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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 укладання договору добровільного медичного страхування 

роботодавцем на користь працівника – це додаткова умова трудового договору, 

яка підвищує рівень конкурентоспроможності роботодавця на ринку праці і 

полягає у забезпеченні за рахунок роботодавця встановленого мінімуму медичних 

послуг для відповідного працівника. 

Медичне страхування як додаткова умова трудового договору, як правило, є 

складовою «соціального пакету», який надається роботодавцем працівнику для 

забезпечення реалізації поряд з трудовими інших соціальних 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 у нього останнього. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Сидоренко Є.В. Додаткові умови трудового договору. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України. – Київ, 2015. 

Дисертація присвячена комплексному вивченню додаткових умов трудового 

договору. Проаналізовано сутність, значення та місце додаткових умов трудового 

договору в процесі становлення та розвитку трудових відносин. Обґрунтовано 
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необхідність законодавчого врегулювання особливостей узгодження додаткових 

умов трудового договору. 

Вивчено досвід іноземних держав в контексті законодавчого закріплення 

додаткових умов трудового договору. Розкрито особливості випробування при 

прийнятті на роботу за загальним правилом та в окремих випадках. 

Доведено необхідність укладення угоди про неконкуренцію як додаткової 

умови трудового договору в сучасних умовах розвитку економіки України. 

Проілюстровано відмінність такої угоди від угоди про комерційну таємницю 

(угода про нерозголошення комерційної таємниці). Доведено думку про 

доцільність запровадження добровільного медичного страхування в трудовому 

праві. Обґрунтовано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного 

законодавства України в частині укладення трудового договору. 

Ключові слова: трудовий договір, умови трудового договору, додаткові умови 

трудового договору, випробуванні при прийнятті на роботу, угода про 

неконкуренцію. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Сидоренко Е.В. Дополнительные условия трудового договора. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена комплексному изучению дополнительных условий 

трудового договора. Проанализировано сущность, значение и место 

дополнительных условий трудового договора в процессе становления и развития 

трудовых отношений. Обосновано необходимость законодательного 

урегулирования особенностей закрепления дополнительных условий трудового 

договора. 

Указано, что лучший способ привлечения высококвалифицированных 

работников – это введение лучших условий для заключения трудового договора и 

лучших условий труда. Необходимо развивать и внедрять современные 

дополнительные условия трудового договора как способ привлечения 

специалистов. 

Изучено опыт иностранных государств в контексте закрепления 

дополнительных условий трудового договора законодательстве. Анализируя 

законодательство европейских государств, сделан вывод, что законодатель 

Украины, формируя нормативную базу трудового права в части заключения 

трудового договора, в том числе его содержания, использовал опыт упомянутых 

государств, что не могло не оставить отпечаток европейского подхода к 

формированию и становления трудовых отношений. 

Раскрыты особенности испытания при приеме на работу по общему правилу и 

в отдельных случаях. Предложено пути совершенствования действующего 
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трудового законодательства в части неприменения испытания при приеме на 

работу. Доказано необходимость заключения соглашения о неконкуренции как 

дополнительного условия трудового договора в современных условиях развития 

экономики Украины. Проиллюстрировано отличие такого соглашения от 

соглашения о коммерческой тайне (соглашение о неразглашении коммерческой 

тайны). 

Высказано мнение о целесообразности введения добровольного медицинского 

страхования в трудовом праве. Подчеркнуто необходимость учета тенденций 

глобализации общества при регулировании трудовых отношений. 

Сформулировано предложения по понятийному инструментарию и 

совершенствованию правового регулирования отношений, которые возникают 

при заключении трудового договора. 

Ключевые слова: трудовой договор, условия трудового договора, 

дополнительные условия трудового договора, испытании при приеме на работу, 

соглашение о неконкуренции. 

 

ANNOTATION 

 

Sidorenko E.V. Additional conditions of the employment contract. – 

The manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of legal sciences, speciality 12.00.05 – labour 

law; social security law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the 

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

The thesis is devoted to the study of more complex conditions of the employment 

contract. The nature, significance and place of additional conditions of the employment 

contract in the process of development and employment were analyzed. The necessity 

of legislative regulation of features of additional conditions of the employment contract 

was grounded. 

The experience of foreign countries in the context of the law on additional terms of 

the employment contract was studied. The existing legislation on this subject wss 

analyzed and improved. 

The peculiarities of testing in hiring in a general rule and in individual cases were 

revealed. The proposals and recommendations to improve the current legislation of the 

tests in hiring were grounded. 

The necessity of entering into a competition not as an additional condition of 

employment contract in the current conditions of economic development of Ukraine 

was proved. The difference between such agreement from the agreement on trade secret 

(non-disclosure agreement of trade secrets) was illustrated. 

The main idea about the feasibility of introducing voluntary health insurance in the 

labour law was proved. 

Key words: labour contract, the conditions of the employment agreement, additional 

terms of the employment contract, testing in hiring, agreement on non-competition. 
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