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Тема дисципліни: Трудовий договір 

 

Семінарське заняття 8 

Тема: Загальний порядок укладення трудового договору 

 

План 

1. Визначте та охарактеризуйте форми укладення трудового договору 

2. Охарактеризуйте загальний порядок укладання трудового договору 

3. Визначте та охарактеризуйте етапи оформлення трудового договору 

4. Проаналізуйте випробування при прийнятті на роботу 

5. Охарактеризуйте трудову функцію працівника. Професія, спеціальність, 

кваліфікація, посада. 
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Ключові поняття 

Трудовий договір, сторони трудового договору, форма трудового договору, 

випробування, професія, посада, кваліфікація 

 

Рекомендовані реферати 

1. Укладення трудового договору за законодавством України 

2. Процедура укладення трудового договору в умовах сьогодення 
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Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 
 

1. Дайте визначення поняттю «трудовий договір» 

2. Яким документом оформлюється укладення трудового договору? 

3. Які документи потрібно подати при прийомі на роботу? 

4. Назвіть етапи оформлення трудового договору 

5. Назвіть істотні умови трудового договору 

 

Дослідницька робота 

1. Випробування при прийнятті на роботу 

2. Форма трудового договору в контексті національного законодавства 

3. Електронні трудові книжки – проблеми перехідного періоду 

 

Методичні рекомендації 

При відповіді на перше питання потрібно пам’ятати, що для деяких видів 

трудових договорів розроблено типові письмові форми трудового договору.  

Відповідно до статті 24 КЗпП трудовий договір укладається, як правило, в 

письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим: 

1) при організованому наборі працівників; 

2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими 

природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику 

для здоров'я; 

3) при укладенні контракту; 

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у 

письмовій формі; 

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього 

Кодексу); 

6) при укладенні трудового договору з фізичною особою; 

6-1) при укладенні трудового договору про дистанційну роботу або про 

надомну роботу; 

7) в інших випадках, передбачених законодавством України. 

У письмовій формі трудового договору визначаються обов'язки працівника та 

роботодавця щодо умов трудового договору. Письмовий трудовий договір 

укладається, як правило, у двох примірниках і підписується його сторонами. 

У трудовому договорі зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові працівника і 

роботодавця, що уклали трудовий договір, і такі умови трудового договору: 

- місце роботи (із зазначенням структурного підрозділу); 

- дата початку роботи; 

- найменування посади, спеціальності, професії із зазначенням кваліфікації 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n1032
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відповідно до штатного розкладу організації, конкретна трудова функція; 

- права й обов'язки працівника та роботодавця; 

- характеристики умов праці, компенсації та пільги працівникам за роботу 

у важких, шкідливих, небезпечних умовах; 

- режим праці й відпочинку (якщо він стосовно даного працівника 

відрізняється від загальних правил, встановлених в організації); 

- умови оплати праці (у тому числі доплати, надбавки та заохочувальні 

виплати); 

- види й умови соціального страхування, безпосередньо пов'язані з 

трудовою діяльністю. 

У трудовому договорі можуть передбачатися умови щодо випробування, про 

нерозголошення охоронюваної законом таємниці (державної, службової, 

комерційної), про обов'язок працівника відпрацювати після навчання не менше 

установленого договором терміну, якщо навчання здійснювалося за рахунок коштів 

роботодавця, а також інші умови, що не погіршують становище працівника порівняно 

із законодавством України про працю. 

У договорі доцільно зазначити, що умови укладеного трудового договору 

можуть бути змінені тільки за угодою сторін і в письмовій формі. 

Коли укладається строковий трудовий договір, то в ньому зазначаються строк 

його дії й обставина (причина), що є підставою для його укладення. 

Висновок: отже, дотримання письмової форми — обов'язкове у випадках, 

установлених ст. 24 КЗпП. Письмова форма трудового договору передбачена й 

іншими нормативно-правовими актами. У письмовій формі трудового договору 

визначаються обов'язки працівника та роботодавця щодо умов трудового договору. 

Письмовий трудовий договір укладається, як правило, у двох примірниках і 

підписується його сторонами. 

При відповіді на друге питання слід зазначити, що порядок укладення 

трудового договору - це встановлена чинним законодавством процедура підписання 

та оформлення трудового договору. 

Порядок укладення трудового договору та перелік необхідних при цьому 

документів залежить від: 

- категорії працівників, які приймаються на роботу (неповнолітні, особи з 

обмеженою працездатністю тощо); 

- умов праці (важкі, шкідливі та ін.); 

- підстав виникнення правовідносин (результати виборів, перемога в 

конкурсі, направлення навчального закладу чи служби зайнятості тощо); 

- особливостей роботи (допуск до державної таємниці) та інших чинників. 

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати:  

 трудову книжку (без трудової книжки можливе прийняття на роботу лише 

за сумісництвом, або якщо особа працевлаштовується вперше); 
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 паспорт або інший документ, що посвідчує особу (неповнолітні, яким ще 

не виповнилось 16 років, подають свідоцтво про народження); 

 військовий квиток подають військовослужбовці, звільнені з військової 

служби; 

 довідку про звільнення подають звільнені з місць відбування 

кримінального покарання; 

 довідка податкового органу про присвоєння ідентифікаційного номера 

фізичній особі та свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування; 

 документи про освіту, професійну підготовку обов'язково подаються, 

якщо це необхідно для допуску до відповідної роботи (в інших випадках подання 

цього документа не обов'язкове, але його подання може стати вагомим аргументом на 

користь доцільності прийняття такого працівника на роботу); 

 довідка про стан здоров'я (наприклад, особи, молодші 18 років, 

працівники харчової промисловості, громадського харчування тощо); 

 та інші документи (наприклад, іноземні громадяни подають дозвіл 

служби зайнятості на працевлаштування, особа, яка приймається на посаду держав-

ного службовця, має подавати за місцем майбутньої служби відомості про доходи та 

зобов'язання фінансового характеру). 

Закон забороняє вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомостей про їх 

партійну і національну приналежність, походження та документів, подання яких не 

передбачено законодавством. Інколи роботодавець вимагає подання довідок про 

навчання, про попередню роботу, про забезпеченість житловою площею та наявність 

прописки, про склад сім'ї, про роботу за сумісництвом тощо. Такі вимоги є 

незаконними. 

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ або розпорядження 

не були видані, але працівник фактично був допущений до роботи. Фактичний допуск 

до роботи вважається укладенням трудового договору Незалежно від того, чи було 

прийняття на роботу належним чином оформлене, якщо робота проводилась за 

розпорядженням чи з відома власника або уповноваженого ним органу. 

До порядку укладення трудового договору належить і його оформлення. Під 

оформленням трудового договору розуміється процедура внесення власником або 

уповноваженим ним органом у відповідні документи, що мають юридичне значення 

для працівника, у строки, встановлені законодавством, точних відомостей про 

працівника і його посаду, спеціальність, кваліфікацію, терміни праці та інше. 

Після укладення трудового договору перед допуском до роботи власник або 

уповноважений ним орган зобов'язаний роз'яснити працівнику його права й обов'язки 

та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він 

буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників, про можливі 

наслідки їхнього впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в 

таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; 
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ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку і 

колективним договором; визначити працівнику робоче місце, забезпечити його 

необхідними для роботи засобами; проінструктувати працівника з техніки безпеки, 

виробничої санітарії, гігієни праці й протипожежної охорони (ст. 29 КЗпП). 

Отже, згідно ст. 24 КЗпП порядок укладення трудового договору регулюється 

законодавством України. Укладення трудового договору базується на добровільному 

вступі працівника в трудові відносини з власником чи уповноваженим ним органом, 

хоча для останнього в деяких випадках укладення трудового договору з працівником 

може носити зобов'язальний характер: у випадку зарахування працівника на роботу 

на вимогу місцевих органів державної виконавчої влади в межах встановленої для 

підприємства квоти щодо працевлаштування молоді, інвалідів; укладення трудового 

договору з молодими спеціалістами, направленими для роботи на дане підприємство 

у встановленому порядку, з працівниками, яким надане право повернення на раніше 

займану посаду чи роботу, зокрема після закінчення строку повноважень на виборній 

посаді і т. ін. 

Третє питання. Укладення трудового договору передбачає дотримання 

наступних етапів:  

1) попередній (підготовчий);  

2) ініціювання укладення трудового договору;  

3) погодження змісту та форми трудового договору;  

4) оформлення укладення трудового договору;  

5) інформування працівника з питань умов праці;  

6) оформлення трудової книжки та соціальне страхування працівника. 

Попередній (підготовчий) етап означає, що кожна із сторін трудового договору 

має відшукати оптимального контрагента, тобто другу сторону. По-перше, сторона 

може провадити самостійний пошук потенційного роботодавця (працівника). По-

друге, сторона може звернутися до органів зайнятості та отримати необхідну 

інформацію щодо роботодавця (працівника). По-третє, сторона може звернутися до 

суб'єкта господарювання, який надає послуги з підбору кадрів (здійснює 

посередництво у працевлаштуванні). По-четверте, роботодавець та майбутній 

працівник мають обмінятися професійною інформацією (щодо умов праці, 

персональних даних (резюме). По-п'яте, роботодавець має врахувати загальні гарантії 

для майбутніх працівників при укладенні трудового договору. КЗпП України (ст. 22) 

закріплює заборону необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу, а також будь-яке 

пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг 

при укладенні, зміні та припиненні трудового договору.  

Також у КЗпП України визначено, що роботодавець вправі запроваджувати 

обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, 

організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, 

сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з 
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виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або 

підконтрольні один одному.  

Етап ініціювання укладення трудового договору передбачає волевиявлення 

будь-якої сторони з цих питань. Ініціатива укладення трудового договору може 

виходити від роботодавця або майбутнього працівника (наприклад, лист про 

запрошення на роботу, заява про прийняття на роботу тощо).  

Незалежно від сторони ініціювання укладення трудового договору, майбутній 

працівник має подати заяву як документ, що посвідчує його волевиявлення, паспорт 

(інший документ, що посвідчує особу) та трудову книжку (за її наявності), і лише у 

випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, 

кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи (ст. 24 КЗпП України). Крім того, 

ці документи доповнюються автобіографічними відомостями та подачею картки 

(реєстраційного номеру облікової картки) фізичної особи-платника податків (її копії), 

копією свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Етап погодження змісту та форми трудового договору передбачає визначення 

сторонами основних (істотних) та додаткових (факультативних) умов. По-перше, 

кожна із сторін має право ініціювати ті умови, які для неї є прийнятними. Ініціатива 

може виходити від роботодавця або майбутнього працівника. Насамперед, сторони 

погоджують основні (істотні) умови трудового договору. Після цього сторони 

погоджують додаткові (факультативні) умови трудового договору. Слід зауважити, 

що вони набувають обов'язкового характеру виключно після їх включення до 

трудового договору. У разі виникнення непорозумінь, сторони трудового договору 

усувають їх самостійно. По-друге, КЗпП України (ст. 24) передбачає, що трудовий 

договір укладається, як правило, в письмовій формі. 

Етап оформлення укладення трудового договору означає: 

1) фіксація погоджених умов на підставі окремого документу (трудовий договір 

у письмовій формі), видача наказу (розпорядження) роботодавця або уповноваженого 

ним органу про зарахування працівника на роботу (має відповідати письмовому 

трудовому договору); 2) видача наказу (розпорядження) роботодавця або 

уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу (трудовий договір 

в усній формі). Варто підкреслити, що наказ (розпорядження) роботодавця або 

уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу має містити: а) 

прізвище, ім'я та по батькові особи працівника; б) трудова функція (професія, посада); 

в) момент початку виконання роботи (трудової функції); г) розмір заробітної плати 

(посадового окладу тощо); г) інші умови трудового договору. З таким наказом 

(розпорядженням) працівник має бути ознайомлений під розписку із зазначенням 

дати такого ознайомлення. На вимогу працівника роботодавець або уповноважений 

ним орган має видати його копію. 
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Студентам при відповіді на четверте питання слід звернутися до положень 

статей 26-28 КЗпП. Відповідно до норма вказаних статей при укладенні трудового 

договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки 

відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування 

повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. 

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. 

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: 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; осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації 

медико-соціальної експертизи; осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного 

відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування при прийнятті 

на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок; одиноких матерів, які 

мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю; осіб, з якими 

укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців; осіб на тимчасові та 

сезонні роботи; внутрішньо переміщених осіб. Випробування не встановлюється 

також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше 

підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це 

передбачено законодавством. 

Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено 

законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, 

за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової 

організації, - шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників 

не може перевищувати одного місяця. До строку випробування не зараховуються дні, 

коли працівник фактично не працював, незалежно від причини. Коли строк 

випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається 

таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору 

допускається лише на загальних підставах. 

У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом 

невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній 

роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, 

письмово попередивши його про це за три дні. Розірвання трудового договору з цих 

підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду 

трудових спорів у питаннях звільнення. 

У відповіді на п’яте питання слід зазначити, що поняття «кваліфікація» і 

«спеціальність» є зазвичай дефініціями системи освіти, тоді як «професія» 

застосовується здебільшого в системі соціально-трудових відносин, і на ринку праці 

зокрема. 
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Так, поняття «спеціальність» не слід плутати з поняттям «фах». Таким чином, 

якщо йдеться про кваліфікацію, слід мати на увазі здобуту кваліфікацію у вищому 

навчальному закладі. Зазвичай вищі навчальні заклади вказують кваліфікацію (назву 

професії) у додатку до диплома. 

Посада – це службове місце (становище) в якомусь державному чи 

громадському закладі, на підприємстві, яке пов’язане з виконанням організаційно-

розпорядницьких або адміністративно-господарських та фінансових обов’язків 

(наприклад: міністр, директор, ректор, декан, бригадир тощо). 

Кваліфікація - ступінь придатності, підготовленості до якого-небудь виду праці. 

Спеціальність - окрема галузь науки, техніки, мистецтва і т. ін.; сфера чиєїсь 

діяльності або вивчення чого-небудь. 

Професія - рід занять, трудової діяльності, що вимагає певних знань і навичок і 

є для кого-небудь джерелом існування. 

Під трудовою функцією розуміється робота, яку виконуватиме працівник;, коло 

його трудових повноважень і обов'язків. Трудова функція визначається шляхом 

встановлення в трудовому договорі професії, спеціальності, кваліфікації для 

робітника і посади для службовця. 

Професія є широкою сферою трудової діяльності, що відтворює галузевий або 

родовий поділ праці, в якій працівник може застосовувати свої трудові здібності 

відповідно до наявних у нього знань, навичок та умінь. Виконання роботи певної 

професії вимагає спеціалізації професійних навичок або знань за визначеним 

профілем, наприклад, вчитель, лікар, водій, слюсар. Тому виконувана робота однієї 

професії може мати різні спеціальності. 
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