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Тема дисципліни: Трудовий договір 

Семінарське заняття 7 

Тема: Види трудового договору 

План 

1. Визначте поняття «трудовий договір» та охарактеризуйте його ознаки 

та сторони  

2. Надайте характеристику видам трудового договору залежно від терміну: 

2.1. безстрокового, що укладається на невизначений строк; 

2.2. на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; 

2.3. такого, що укладається на час виконання певної роботи. 

3. Визначте та охарактеризуйте особливості укладення договорів на 

тимчасову та сезонну роботу: 

3.1. сезонний трудовий договір; 

3.2. тимчасовий трудовий договір. 

4. Визначте та охарактеризуйте особливості укладення трудового договору 

на роботу за сумісництвом та суміщенням професій (посад) 

5. Охарактеризуйте контракт як особливу форму трудового договору 

Література 

Базова: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. – № 30 ( зі змінами і доповненнями)  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

2. Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 р.  // Відомості Верховної 

Ради України. – 2015. - №  50 (зі змінами і доповненнями)  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text 

3. Постанова Кабінету Міністрів України № 170 від 19 березня 1994 р. Про 

впорядкування застосування контрактної форми трудового договору (зі змінами і 

доповненнями)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF#Text 

Допоміжна 

1. Беззуб Б. С., Міхатуліна О. М. Трудове право України: Опорний конспект 

лекцій. — К.: МАУП, 2007. — 344 с. 

https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_39.pdf 

2. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. – 6 – те вид., перероб. 

і доп.  - К.: Знання, 2010 
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Ключові поняття 

Трудовий договір, сторони трудового договору, сумісництво, суміщення, контракт 

 

Рекомендовані реферати 

1. Визначення змісту поняття «трудовий договір» 

2. Правове регулювання строкового трудового договору 

3. Відмінність трудового договору від договорів цивільно-правового характеру 

 
 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 
 

1. Дайте визначення поняттю «трудовий договір» 

2. Назвіть сторони трудового договору 

3. Які умови трудового договору є істотними? 

4. Дайте визначення поняття «сумісництво»  

5.  Дайте визначення поняття «суміщення» 

 

Дослідницька робота 

1. Проблеми правового регулювання змісту трудового договору 

2. Проблеми застосування контрактної форми трудового договору 

 

Методичні рекомендації 

При відповіді на перше питання потрібно пам’ятати, що трудовий договір — 

основний інститут трудового права. Він охоплює правові норми, які визначають 

поняття, сторони й зміст трудового договору, а також порядок його укладення, зміни 

та припинення. На підставі трудового договору виникають трудові правовідносини. 

Трудовий договір — це основний спосіб реалізації права громадянина на працю, а 

також права на вибір професії, заняття та місця роботи. Конституційне право 

громадян на працю здійснюється і через укладення трудового договору. 

Законодавче визначення поняття трудового договору як двосторонньої угоди 

дається у ст. 21 КЗпП  - трудовий договір — це угода між працівником і власником 

підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною 

особою, згідно з якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією 

угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа 

зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови 

праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про працю, 

колективним договором та угодою сторін. 



3 

Трудовий договір є угодою між працівником і роботодавцем, визначає правове 

становище працівника. У ст. 21 КЗпП установлено зобов'язання сторін трудового 

договору. 

З моменту укладення трудового договору між працівником та роботодавцем 

виникають трудові правовідносини. Працівник підпорядковується правилам 

внутрішнього розпорядку організації і набуває прав, установлених для працівників 

цієї організації. 

Предметом трудового договору є процес праці; працівник зобов'язаний 

виконувати роботу (трудову функцію), визначену угодою сторін; йдеться про роботу 

за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. 

У трудових правовідносинах роботодавець має дисциплінарну владу щодо 

працівника і за порушення трудової дисципліни може розірвати трудовий договір з 

працівником. Роботодавець має право притягти працівника до матеріальної 

відповідальності, якщо для цього є підстави та умови, у порядку, визначеному 

законодавством про працю. Роботодавець бере на себе й ризик втраченої чи зіпсова-

ної продукції (без вини працівника). 

Роботодавець регламентує процес праці працівника, який має виконати певний 

обсяг праці за певну частину робочого часу. Оплата праці працівників регулюється 

умовами трудового договору та законодавством про працю. 

Отже, трудовий договір є угодою, оскільки передбачає існування специфічного 

взаємозв'язку між роботодавцем та найманим працівником і полягає у тому, 

працівник зобов'язаний особисто виконувати роботу, яка визначена угодою сторін. З 

огляду на момент набуття трудовим договором юридичного значення, він відноситься 

до консенсуальних угод, тобто таких, які вважаються укладеними з моменту досяг-

нення сторонами згоди за усіма істотними умовами договору (досягнення 

консенсусу). 

При відповіді на друге питання слід звернутися до положень норм статті 23 

КЗпП. Відповідно до даної статті трудовий договір може бути: 

1) безстроковим, що укладається на невизначений строк; 

2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; 

3) таким, що укладається на час виконання певної роботи. 

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. 

Трудовий договір на певний строк. В умовах переходу до ринкової економіки 

розповсюдилася практика укладення строкових трудових договорів. Але Законом 

України від 19 січня 1995 p. були внесені зміни в ст. 23 КЗпП. Законодавець чітко 

висловив свою позицію відносно звуження такої практики: строковий трудовий 

договір може укладатися лише у випадках, встановлених у законодавстві, а також у 
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випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк 

з урахуванням характеру наступної роботи, умов її виконання або інтересів 

працівника. Таким чином, за загальним правилом трудовий договір повинен 

укладатися на невизначений час. 

Трудовий договір на час виконання певної роботи є різновидом строкового 

трудового договору, однак його припинення пов'язане із закінченням обумовленої 

договором роботи. Не треба плутати даний вигляд трудового договору з цивільно-

правовим договором, пов'язаним із застосуванням праці (відмінності були вказані 

вище). 

Строкові трудові договори отримали широке розповсюдження у країнах з 

ринковою економікою і значно підірвали стабільність зайнятості мільйонів 

працівників. Видається доцільним закріпити у законодавстві не тільки чітко 

визначений перелік випадків, при яких може укладатися строковий трудовий договір, 

але й випадки посад, робіт і галузей суспільного виробництва, де строкові договори 

повинні укладатися в обов'язковому порядку — радіо, телебачення, освіта, громадські 

роботи тощо. 

При відповіді на третє питання потрібно зазначити, що трудовий договір про 

тимчасову роботу укладається з працівниками, прийнятими на роботу на строк до 2 

місяців, а для заміщення тимчасово відсутнього працівника – до 4 місяців. У наказі 

про прийом на роботу власник зобов’язаний зазначити тимчасовий характер роботи. 

Тимчасові працівники мають право розірвати трудовий договір, попередивши 

про це власника за три дні. 

Трудовий договір про сезонну роботу. Правове регулювання сезонних робіт 

довгий час здійснювалось указом Президії верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 

р 7 квітня 1998 р. постановою Кабінету Міністрів України затверджено положення 

про порядок організації сезонних робіт. Список сезонних робіт і сезонних галузей 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України №278 від 28 березня 1998 р. 

Сезонними вважаються роботи, які з природних і кліматичних умов виконуються не 

весь рік, а протягом певного періоду (сезону), але не більше шести місяців. Із 

працівником, що виконує сезонні роботи, укладається трудовий договір. Оплата праці 

здійснюється за фактично виконану роботу згідно з нормами, розцінками, тарифними 

ставками, які діють на підприємстві, і не може бути нижчою мінімальної заробітної 

плати за умови виконання норм праці. 

Студентам при відповіді на четверте питання слід зазначити що трудовий 

договір про сумісництво Сумісництвом вважається виконання працівником, крім 

своєї основної роботи, іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах трудового 

договору у вільний від основної роботи час на тому ж або на іншому підприємстві, в 

установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом. Для 

роботи за сумісництвом згоди власника за основним місцем роботи не потрібно. 

Разом з тим керівники державних підприємств, установ і організацій спільно з 
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профспілковим комітетом можуть встановлювати обмеження на сумісництво для 

працівників окремих професій і посад, зайнятих на важких, шкідливих і небезпечних 

роботах, додаткова робота яких може привести до несприятливих наслідків для стану 

їх здоров'я і безпеки виробництва. Обмеження поширюються також на осіб до 18 

років і вагітних жінок. Не мають права працювати за сумісництвом керівники 

державних підприємств, їх заступники, керівники структурних підрозділів державних 

підприємств, їх заступники, за винятком наукової, викладацької і творчої діяльності.  

Оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу.  

Відпустка на роботі за сумісництвом також оплачується. Запис в трудову 

книжку відомостей про роботу за сумісництвом може здійснюватися за бажанням 

працівника за місцем основної роботи. Не є сумісництвом робота, що виконується за 

цивільно-правовими договорами доручення, підряду та ін. 

Трудовий договір про суміщення професій і посад Від сумісництва потрібно 

відрізняти суміщення професій і посад, під яким розуміється форма організації праці, 

при якій працівник, за його згодою, протягом робочого дня або робочої зміни поряд 

зі своєю основною роботою, зумовленою трудовим договором, виконує додаткову 

роботу за іншою професією або на іншій посаді на тому ж підприємстві, в установі, 

організації, за що отримує відповідну оплату. До суміщення прирівнюється 

виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника (відпустка, тимчасова 

непрацездатність, службове відрядження) без звільнення від своєї основної роботи. 

Суміщення відрізняється від сумісництва тим, що робота, яка суміщається, 

виконується в рамках одного трудового договору, в межах робочого часу, відведеного 

для цього, і на тому ж самому підприємстві, в установі, організації. Є відмінності і в 

оплаті. Згідно з ч. 2 ст. 105 КЗпП розмір доплат за поєднання професій (посад) або 

виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника здійснюються в розмірі до 

30% посадового окладу (тарифної ставки). За виконання обов'язків тимчасово 

відсутнього працівника передбачена доплата до 100% тарифної ставки (окладу) 

відсутнього працівника.  

У відповіді на п’яте питання потрібно відмітити, що контракт є особливою 

формою трудового договору. 

Трудове законодавство України передбачає декілька різновидів договорів між 

працівником та роботодавцем. Зокрема, замість стандартного трудового договору у 

деяких випадках може бути укладено контракт. За своєю природою він є різновидом 

трудового договору, який передбачає вищий ступінь договірної свободи. Письмова 

форма контракту дозволяє більш чітко визначити права й обов’язки сторін. 

Укладення контрактів регулюється статтею 21 Кодексу законів про працю України, а 

також низкою законодавчих актів, зокрема, Постановою Кабінету Міністрів України 

«Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 

19.03.1994 р. № 170 (Постанова 170). Відповідно до цих актів контракт визначається 

як особлива форма трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і 
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відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального 

забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, зокрема 

дострокового, можуть встановлюватися за угодою сторін. 

Роботодавець зобов’язаний забезпечувати конфіденційність умов контракту. У 

свою чергу особи, у яких за службовими повноваженнями є доступ до інформації, 

зафіксованої в контракті, не мають права її розголошувати. Вимоги конфіденційності 

не поширюються на умови контракту, що регулюються чинним законодавством, та 

по відношенню до органів, які здійснюють контроль за їх додержанням. 

Контракт може містити додаткові умови щодо організації праці та 

матеріального забезпечення працівника. У контракті можуть бути передбачені 

додаткові пільги, гарантії та компенсації за рахунок коштів роботодавця. Як правило, 

вони зводяться до забезпечення житлом, транспортом, засобами зв’язку тощо. 

Контракт повинен передбачати зобов’язання роботодавця щодо компенсації 

моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі дострокового 

розірвання контракту роботодавцем з підстав, не передбачених чинним 

законодавством та контрактом. 
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