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Тема лекції 8. Порядок укладання трудового договору 
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1. Форма трудового договору 

Для трудового договору законодавством передбачено, письмову форму Стаття 24 КЗпП 

містить перелік випадків, коли додержання письмової форми трудового договору є обов'язковим: 

• при організованому наборі працівників; 

• при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними, 

географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я; 

• при укладенні контракту; 

• у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі; 

• при укладенні трудового договору з неповнолітнім; 

• при укладенні трудового договору з фізичною особою; 

• в інших випадках, передбачених законодавством України.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://yurincom.com/files/content/TrPravo.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Vyshnovetska_Svitlana/Trudove_pravo_Ukrainy.pdf?PHPSESSID=06a91ff74bac4a75e352f0041b67ce06
https://shron1.chtyvo.org.ua/Vyshnovetska_Svitlana/Trudove_pravo_Ukrainy.pdf?PHPSESSID=06a91ff74bac4a75e352f0041b67ce06
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/
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Організований набір проводиться органами державної служби зайнятості, які укладають 

договори, що передбачають умови переселення громадян, а також за дорученням роботодавців під-

писують трудові договори. Особливістю цих договорів є те, що вони укладаються фактично через 

посередника — орган зайнятості, який виступає від імені роботодавця. 

При укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними, 

географічними і геологічними умовами підвищеного ризику для здоров'я необхідно керуватися 

Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, зайнятість працівників на роботах в яких 

дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та за 

особливий характер праці, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 

1290. 

Трудовий договір обов'язково укладається в письмовій формі також в інших випадках, 

передбачених законодавством.  

Зокрема укладення трудового договору у письмовій формі передбачено для працівників, робота 

яких пов'язана з державною таємницею, з громадянами, які працюють у релігійних організаціях; з 

громадянами, які проходять альтернативну (невійськову) службу; які залучаються до оплачуваних 

громадських робіт; працюють на умовах трудового договору у фермерському господарстві тощо. 

2. Загальний порядок укладання трудового договору 

Трудове законодавство встановлює єдині вимоги щодо порядку укладення трудового договору.  

 Передбачено, зокрема, що при укладенні трудового договору роботодавець має право 

вимагати від особи, що наймається на роботу, трудову книжку і документ, який посвідчує особу.  

Якщо особа наймається на роботу вперше, і у неї відсутня трудова книжка, то вона має подати 

довідку з місця проживання. Для міських жителів такими є довідки з житлово-експлуатаційної 

організації, а для мешканців сільських населених пунктів — з сільських, селищних рад. Такий порядок 

зберігається з часів старої адміністративної системи, коли прописка була однією з форм контролю за 

переміщенням громадян. Особи, звільнені зі Збройних Сил, подають при вступі на роботу військовий 

квиток. 

Стаття 25 КЗпП України забороняє при укладенні трудового договору вимагати від осіб, які 

улаштовуються на роботу, документи, подання яких не передбачено законодавством. Тому не можна 

вимагати відомості про партійну, національну належність, а також про походження особи та її 

прописку. 

Разом з тим законодавство передбачає подання додаткових документів у тих випадках, коли 

зайняття посади чи виконання певної роботи вимагає відповідної освіти або кваліфікації. Наприклад, 

диплом про освіту, посвідчення водія тощо.  
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Стаття 24 КЗпП України забороняє укладати трудовий договір з громадянином, якому за 

медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я. 

За загальним правилом особи молодші 18 років приймаються на роботу після обов'язкового 

медичного огляду. 

 Існує перелік категорій працівників, які також можуть бути прийняті на роботу лише після 

попереднього медичного огляду. Такі медичні огляди при прийнятті на роботу проводяться з метою 

встановлення фізичної і психофізіологічної придатності осіб до роботи за конкретно визначеною 

професією, спеціальністю, посадою, для запобігання захворюванням і нещасним випадкам, виявлення 

захворювань, які становлять загрозу зараження працівників і продукції, що випускається. Законом 

України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення"https://pidru4niki.com/69111/pravo/zagalniy_poryadok_ukladennya_trudovogo_dogovoru - 

gads_btm. Передбачено, що працівники підприємств харчової промисловості, громадського 

харчування і торгівлі, водопровідних споруд, лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-

виховних закладів, об'єктів комунально-побутового обслуговування, інших підприємств, установ, 

організацій, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може 

спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а також 

працівники, зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, 

до прийняття на роботу повинні проходити обов'язковий медичний огляд. 

Усі витрати, пов'язані з організацією медичного огляду, несе роботодавець. 

Однією з гарантій для працівників при укладенні трудового договору е правило ч. 1 ст. 22 КЗпП 

України, яким встановлено заборону необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу. 

Необґрунтованою відмовою при наявності вакантного робочого місця вважається відмова з 

посиланням на обставини, що не належать до ділових якостей працівника. 

Трудове законодавство встановлює заборону необгрунтованої відмови у прийомі на роботу 

також: 

 молодим фахівцям, які закінчили вищий навчальний заклад і у встановленому порядку 

направлені на роботу на дане підприємство; 

 вагітним жінкам з мотивів вагітності; жінкам, які мають дітей віком до трьох років, або дитину-

інваліда, а також одиноким матерям — при наявності дитини віком до чотирнадцяти років — з 

мотивів наявності дитини; 

 виборним працівникам після закінчення строку їх повноважень; 

 працівникам, яким надано право поворотного прийняття на роботу; 

https://pidru4niki.com/69111/pravo/zagalniy_poryadok_ukladennya_trudovogo_dogovoru#gads_btm
https://pidru4niki.com/69111/pravo/zagalniy_poryadok_ukladennya_trudovogo_dogovoru#gads_btm
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 інвалідам, які направлені органами Фонду соціального захисту інвалідів у рахунок броні; 

 особам, які були звільнені у зв'язку із призовом на строкову військову або альтернативну 

(невійськову) службу; 

 працівникам, запрошеним на роботу в порядку переведення з іншого підприємства. 

Відповідно до Конституції України не допускається будь-яке пряме або непряме обмеження 

прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні трудового договору залежно від 

походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, 

політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні 

громадян, роду і характеру занять і місця проживання. 

Однак законодавством України можуть як виняток встановлюватися певні обмеження при 

прийнятті на роботу деяких осіб. 

Зокрема, роботодавець має право запроваджувати обмеження щодо спільної роботи осіб, які є 

близькими родичами чи свояками, на одному і тому ж підприємстві. Таке обмеження може 

встановлюватись лише при умові, що родичі у зв'язку з виконанням трудових обов'язків 

безпосередньо підпорядковані один одному. Стаття 25КЗпП України подає перелік таких родичів і 

свояків. До них належать батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри, діти 

подружжя. 

Стаття 24 КЗпП встановила правило, за яким укладення трудового договору оформляється 

наказом чи розпорядженням роботодавця про зарахування працівника на роботу. 

У наказі чи розпорядженні необхідно зазначити: хто приймається на роботу, трудові функції 

працівника, встановити розмір заробітної плати, термін початку роботи. Якщо укладено строковий 

трудовий договір, необхідно встановити строк, на який укладено договір. Згідно зі ст. 26 КЗпП у 

наказі потрібно застерегти умови про випробування, якщо таке обумовлено сторонами, із зазначенням 

його тривалості. Також мають бути відображені й інші факультативні умови трудового договору. 

Наказ також повинен містити номер і дату його видання. Працівник зобов'язаний ознайомитися з 

наказом під розписку. У разі відмови працівника від ознайомлення з наказом про прийом на роботу, 

про це складається акт, де зазначається про таку відмову. 

Трудовий договір вважається укладеним і то чи розпорядження про прийом працівника на 

роботу не було видано але "працівника фактично було допущено до роботи. Фактичний допуск до 

роботи має місце лише тоді, коли працівник допущений до роботи з відома роботодавця або ним 

особисто. Якщо ж робота виконувалась без відома роботодавця, то трудовий договір не вважається 

укладеним. 
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3. Етапи оформлення трудового договору 

Трудове законодавство встановлює єдині вимоги щодо порядку укладення трудового договору.  

Порядок укладення трудового договору можна поділити на декілька етапів. 

І. Звернення особи до роботодавця з пропозицією ( письмовою заявою) про укладення 

трудового договору. 

Працівник попередньо переговоривши з роботодавцем, з’ясовує можливості свого 

працевлаштування. Після цього подає заяву з проханням прийняти його на роботу, де зазначає посаду, 

чи вид роботи, термін початку роботи. До заяви додаються необхідні документи, передбачені 

законодавством, а саме: 

 паспорт або інший документ, що засвідчує особу; 

 трудову книжку; 

 документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію); 

 документ про стан здоров’я; 

 інші документи передбачені законодавством. 

Ст. 25 КЗпП України забороняє при укладенні трудового договору вимагати документи, подання 

яких не передбачено законодавством (відомості про партійну приналежність, відомості про 

національну приналежність, відомості про походження особи, прописку). 

Останнім часом до традиційних вимог на цьому етапі додалися прохання представити 

претендентом на посаду резюме (тут він зазначає відомості про освіту, про попередню трудову 

діяльність, а також власні побажання щодо використання його на посаді). У багатьох випадках 

роботодавець проводить усну співбесіду з претендентом. 

ІІ. Розгляд заяви роботодавцем і прийняття ним рішення 

Подану заяву разом із необхідними документами розглядає роботодавець і приймає відповідне 

рішення. У багатьох випадках процедура розгляду заяви вимагає погодження з відповідними 

відділами і службами підприємства. 

ІІІ. Видання наказу або розпорядження про зарахування працівника на роботу 

У наказі зазначається хто приймається на роботу; трудову функцію працівника, встановлюється 

розмір заробітної плати і термін початку роботи. Якщо укладено строковий трудовий договір то 

необхідно встановити строк, на який його укладено. Згідно зі ст. 26 КЗпП України у наказі потрібно 

передбачити умови про випробування, якщо таке обумовлено сторонами із зазначенням тривалості. 

Наказ повинен містити номер і дату. Працівника знайомлять із наказом під підпис.  

ІУ. Оформлення трудової книжки 
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На всіх працівників, які працюють більше 5 днів заводиться трудова книжка. 

Вона є основним документом про трудову діяльність працівника. Порядок ведення трудових 

книжок регламентується „Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в 

установах, організаціях”, затвердженою Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції 

України, Міністерства соціального захисту населення від 29 липня 1993 року із змінами від 26 березня 

1996 року. 

Обов’язок про забезпечення ведення трудових книжок покладається на роботодавця. Суму 

вартості трудової книжки він має право стягнути з працівника.  

Трудова книжка зберігається у відділі кадрів протягом всього часу дії трудового договору і 

видається працівнику належно оформленою у день його звільнення.  

Останнім часом, крім трудової книжки на кожного працівника заводиться страхове свідоцтво. 

 


