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Тема лекції 7. Трудовий договір: поняття, умови. 

План 

1. Поняття, ознаки та сторони трудового договору. 

2. Зміст трудового договору 

а) Основні умови трудового договору 

б). Факультативні умови. 

3. Трудова функція працівника. Професія, спеціальність, кваліфікація, посада. 

4. Випробування при прийняті на роботу. 

Самостійна робота № 8 – 4 год. 

1. Поняття міжнародно-правового регулювання праці. 

2. Джерела міжнародно-правового регулювання праці в Європі. 

3. Міжнародна організація праці (МОП), її структура, основні напрями діяльності, цілі і 

завдання. 
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1. Поняття, ознаки та сторони трудового договору. 

Трудовий договір - це 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'язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання 

роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1367-19#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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Трудовий договір породжує взаємні права та обов'язки працівника та роботодавця.  

Після укладення трудового договору працівника приймають до штату підприємства. Він 

зобов'язаний підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку, затвердженим на 

конкретному підприємстві. При невиконанні працівником своїх обов'язків роботодавець може 

притягнути його до дисциплінарної відповідальності. 

У свою чергу роботодавець також несе певні зобов'язання за трудовим договором. Він 

зобов'язаний дотримуватися законодавства про працю, а також створити безпечні умови праці, 

своєчасно виплачувати заробітну плату. Однак законодавство про працю не містить норм, які б 

регулюваливідповідальність роботодавця за невиконання обов'язків за трудовим договором. 

Зміст трудового договору становлять умови, визначені угодою сторін. Серед цих умов 

можна виділити:  

 місце роботи; 

 трудову функцію працівника;  

 розмір оплати праці; 

 час початку роботи.  

Під місцем роботи розуміється певне підприємство, установа, організація, що розташовані в даній 

місцевості. Важливою умовою трудового договору є домовленість про заробітну плату, яка 

визначається угодою сторін на підставі чинногозаконодавства і не може бути нижчою за розмір 

мінімальної заробітної плати. 

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. 

Види трудових договорів:  

 контракт;  

 трудовий договір про тимчасову роботу; 

 трудовий договір про сезонну роботу;  

 трудовий договір про сумісництво; 

 трудовий договір з державним службовцем;  

 трудовий договір про роботу з фізичною особою. 

Сторонами трудового договору виступають працівник і роботодавець. 
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Стати працівником може як громадянин України, так і іноземний громадянин, чи особа без 

громадянства. 

Однак, законодавством встановлюються певні обмеження при прийнятті на роботу іноземних 

громадян та осіб без громадянства. Це зумовлено двома основними чинниками: 

 потребою захисту інтересів держави ( державна служба, роботи, пов’язані з державною 

таємницею, тощо); 

 необхідністю захисту вітчизняного ринку робочої сили. 

 Друга сторона трудового договору роботодавець. 

Згідно зі ст. 21 КЗпП України на стороні роботодавця виступає власник або уповноважений ним 

орган, чи фізична особа.  

На стороні роботодавця можуть виступати громадські організації. Наприклад, релігійна організація 

має право приймати на роботу громадян. Умови праці встановлюються за угодою між релігійною 

організацією і працівником та визначаються трудовим договором, який укладається в письмовій формі 

й підлягає обов’язковій реєстрації. На громадян, які працюють у релігійних організаціях за трудовим 

договором, поширюються трудове законодавство, соціальне страхування. 

Будь - який громадянин, як фізична особа (ст. 21 КЗпП України) має право використовувати 

найману працю і виступати роботодавцем, для чого не потрібно реєстрації його як підприємця. 

Трудовий договір у такому разі укладається обов’язково у письмовій формі й підлягає реєстрації у 

державній службі зайнятості. 

2. Зміст трудового договору 

Сукупність умов, які визначають взаємні права і обов’язки сторін, становлять зміст трудового 

договору.  

Такі умови можуть  визначатись  законодавчими або іншими нормативними актами і 

встановлювати, наприклад, мінімальний розмір заробітної плати, мінімальну тривалість трудової 

відпустки, максимальну тривалість робочого часу тощо. Одночасно значна кількість умов трудового 

договору визначається сторонами трудового договору при його укладненні.  

 Умови трудового договору можуть бути обов’язковими, і факультативними, тобто 

необхідні та додаткові.  

Обов’язковими умовами вважаються такі, без яких трудовий договір не може бути визнано 

укладеним. До них відноситься взаємне волевиявлєння сторін про прийняття –влаштування 

працівника на роботу, визначення трудової функції працівника, встановлення моменту початку 

виконання роботи. 
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 Громадяни добровільно обирають види діяльності, які не заборонені законодавством, у тому 

числі й не пов’язані з виконанням оплачуваної роботи, а також професію, місце роботи відповідно до 

своїх здібностей. Примушення до праці в будь-якій формі не допускається. Добровільна незайнятість 

громадян не є підставою для притягнення їх до адміністративної чи кримініальної відпоповідальності. 

 Угода про прийняття – влаштування на роботу є проявом вольового характеру трудового 

договору. Без волевиявлення працівника, бажаючого влаштуватися на роботу, і роботодавця, якому 

необхідний працівник для виконання певної роботи, трудові правовідносини виникнути не можуть. 

  Робота, яку виконуватиме працівник, коло його трудових повноважень і обов”язків, прийнято 

називати трудовою функцією. Її встановлення є виключною компетенцією сторін.  

При укладанні трудового договору вони визначають професію, спеціальність, кваліфікацію 

або посаду.  

 Професія є широкою сферою трудової діяльності, що відображає галузевий або родовий поділ 

праці, в якій працівник може застосувати свої трудові здібності відповідно до наявних у нього знаннь, 

навичок та вміння. 

 Спеціальність є частиною трудової діяльності в межах певної професії, що найбільш глибоко 

та всебічно опановано працівником 

 Кваліфікація – це рівень теоретичних та практичних знань за відповідною професію та 

спеціальністю, який відповідає тарифному розпорядку, класу, категорії, вченому ступеню тощо. 

власнику або уповноваженому ним органу доручати працівнику роботу відповідної складності.  

 У той же час присвоєний працівникові розряд, клас або категорія визначає обсяг деяких 

істотних правомочностей працівника – таких, як розмір тарифної ставки. Коло трудових обов’язків 

працівника та їх кваліфікаційні характеристики містять в тарифно-кваліфікаційних довідниках та в 

деяких нормативних актах. 

 Конкретний зміст, обсяг та порядок виконання роботи на конкретному робочому місці 

встановлюються на підприємстві технологічними картками, робочими інструкціями та іншими 

нормативними актами, в тому числі локальними. 

 Трудова функція службовців визначається найменуванням посад, які передбачені 

структурою і штатним розписом державного органу чи підприємства, установи, організації.  

 Посада характеризується певним колом службових обов’язків, повноважень відповідністю, що 

настає в разі невиконання обов’язків. У найменуванні посади знаходить свій вираз поділ праці, що 

склався у певній галузі, на підприємстві чи в установі. 
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 Трудові обов’язки службовців конкретизуються в посадових інструкціях, що 

розробляються та затверджуються на підприємствах за погодженням з профспілковим органом на 

основі галузевих посадових інструкції і положень про відділи та служби підприємства, галузевих 

кваліфікаційних характеристиках, положеннях про окремі категорії працівників.  

 Місця роботи, як правило, визначається місцем знаходження підприємства як сторони 

трудового договору. Залежно від структурної організації підприємства працівник може бути 

використаний на роботі в будь-якому структурному підрозділі. Але коли структурні підрозділі 

знаходяться поза межами певної адміністративно-територіальної одиниці, де укладався трудовий 

договір, то місця роботи обов’яково повинно бути конкретизованим. 

 Істотне значення для здійснення трудових відносин має час початку виконання роботи. Саме з 

цього моменту фактично розпочинається реалізація громадянином права на працю. У більшости 

випадків початок роботи настає зразу ж після укладення трудового договору. Але сторони можуть 

домовитись і про більш пізніший час початку роботи, що може бути викликано необхідністю 

оформлення звільнення з попереднього місця роботи, переїздом з іншої місцевості, перевезенням сім”ї 

та майна тощо. Для педагогічних працівників час початку виконання роботи може бути пов”язаний з 

початком навчального року, початком заннять. 

 Факультативні умови є додатковими. Їх відсутність не свідчить про неповний зміст 

трудового договору. Але коли сторони побажали їх встановити і включити в трудовий договір, вони є 

обов”язковими для сторін за умови, що вони не суперечать законодавству і нормативними угодами. 

Невиконання факультативних умов може призвести до трудового спору та їх захисту з боку держави. 

 До дадоткових умов слід віднести угоду надання житлової площі, забезпечення дитини 

працівника місцем в дошкільному закладі, що є на підприємстві, встановлення випробувального строку 

при прийомі на роботу. 

 До факультативних умов трудового договору необхідно віднесити й строк дії трудового 

договору. Переважно трудові договори укладаються на невизначений строк. У разі, коли  трудові 

відносини не можуть встановлюватись на невизначений строк з урахуванням характеру наступної 

роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника, то можуть укладатись строкові договори. Вони 

укладаються на строк, обумовлений сторонами, або на час виконання певної роботи. 

 Трудові договори, що були переукладені один або кілька разів, за винятком випадків, коли 

трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк, вважаються такими, що укладені 

на визначений строк. 
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 Сфера факультативних умов праці залежить від ступеня їх деталізації в нормативних 

актах про працю і передбачення між договірного регулювання трудових відносин. Так, найбільша 

деталізація умов договору проводиться в разі прийняття на роботу надомних працівників, позаштатних 

працівників тощо. 

 Якщо умови трудового договору, передбачені сторонами, погіршують становище працівника 

порівняно з чинним законодавстом, то такі умови є недійсними(ст. 9 КЗпП). Умова, що погіршує 

становище працівника, проводиться у відповідності із зіконодавством з умовами, що відповідають 

законодавству про працю. 

3. Трудова функція працівника. Професія, спеціальність, кваліфікація, посада. 

Трудова функція (рід роботи) являє собою одне з основних умов трудового договору і 

визначається шляхом встановлення сторонами трудового договору професії, спеціальності, 

кваліфікації та посади, за якою буде працювати даний працівник на конкретному підприємстві, в 

установі, організації. Без визначення трудової функції трудовий договір не може бути укладений, а 

отже, і не може виникнути трудові правовідносини. 

Професія – це конкретна діяльність, ремесло, комплекс функцій, рід роботи, який виконується 

індивідом і є складовою частиною будь-якої трудової діяльності (токар, учитель, лікар тощо). Але не 

має просто токаря, є токар-розточувальник, токар-універсал; є вчитель початкових класів, вчитель 

трудового навчання, вчитель математики, а не просто вчитель тощо. 

Спеціальність або спеціалізація – це більш вузький різновид трудової діяльності у межах певної 

професії. 

Отже, професія включає в себе ряд спеціальностей, що визначається як вид заняття, комплекс 

знань, вмінь і навичок, необхідних для визначеного роду діяльності в межах однієї професії. 

Наприклад, лікар – професія, а хірург – спеціальність; вчитель – професія, а вчитель-математик – 

спеціальність; слюсар – професія, а слюсар-складальник – спеціальність.  

Кваліфікація – це ступінь професійної підготовки, яка необхідна для виконання даних трудових 

функцій. 

Розрізняють: 

• кваліфікацію роботи (представлена сукупністю вимог до того, хто повинен виконувати роботу); 

• кваліфікацію працівника (представлена сукупністю набутих людиною професійних якостей). 

Кваліфікація працівника визначається такими факторами, як: рівень загальних і спеціальних 

знань; стаж роботи на даній або аналогічній посаді, необхідний для оволодіння професією. Для 

керівників мова йде також про рівень організаційних навичок. 
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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). 

4. Випробування при прийняті на роботу. 

На нормативному рівні випробування — це перевірка відповідності працівника роботі, яка йому 

доручається ( ч. 1 ст. 26 КЗпП). 

Умову про випробування оговорюють при прийнятті працівника на роботу, тобто при укладанні із 

ним трудового договору. Протягом випробувального строку працівник працює у звичайному режимі. 

«Спеціальні» перевірочні завдання йому видавати не варто — адже роботодавець має перш за все 

зрозуміти, як цей працівник працює у «штатному» режимі. Протягом випробування на працівника 

поширюється трудове законодавство ( ч. 2 ст. 26 КЗпП). 

Якщо працівник не справиться із покладеними на нього обов’язками, то по закінченню 

випробувального строку (або навіть раніше) роботодавець може звільнити працівника за 

спеціальною підставою, передбаченою КЗпП. Якщо ж працівник сумлінно і якісно виконує завдання, 

то після закінчення випробувального строку він продовжує працювати. 

Запровадження випробування — це право, а не обов’язок роботодавця. Тому в разі наявності в 

останнього впевненості у здібностях працівника він може й не встановлювати випробувальний строк. 

Відзначимо, що для держслужбовців, установлені спеціальні правила по запровадженню 

випробування. До детального розгляду цього питання ми ще повернемось у наступних публікаціях. А 

зараз зосередимося на установленні випробування за нормами КЗпП. 

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 установах. 

Випробування не триває нескінченно, про що свідчить ст. 27 КЗпП.  
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Строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати: 

— для робітників — 1 місяця; 

— для працівників — 3 місяців, а в окремих випадках, за погодженням з профспілкою, — 6 

місяців. 

Законодавчою базою визначено працівників, яким строк випробування встановлюється у дещо інші 

строки. Наприклад, при призначенні на посаду держслужби може встановлюватися випробування 

строком до 6 місяців без погодження із профспілкою 

Так, строк, обчислюваний місяцями, закінчується: 

— у відповідне число останнього місяця строку — у загальному випадку; 

— в останній день місяця — якщо кінець строку припадає на такий місяць, що відповідного числа 

не має; 

— найближчий після закінчення строку робочий день — якщо останній день строку припадає на 

святковий, вихідний або неробочий день. 

Трапляються й випадки, коли випробувальний строк «вимірюють» тижнями. Зауважимо, що строк, 

обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день тижня. При цьому також застосовуються 

правила перенесення за наявності вихідних днів. 

Випробування може бути встановлено незалежно від виду трудового договору — безстрокового, 

строкового (крім строкового трудового договору, строк дії якого не перевищує 12 місяців, або 

укладений із сезонним/тимчасовим працівником) чи контракту (крім випадків, коли контракт 

укладають за результатами конкурсного відбору). Звісно, при запровадженні випробувального строку 

слід пам’ятати про категорії працівників, яким випробування взагалі не може бути установлене. 

Умова про випробування обов’язково узгоджується між працівником та роботодавцем — 

одностороннє запровадження роботодавцем такої умови не допустиме. Так, необхідно отримати 

письмове підтвердження від працівника про те, що він погоджується на випробування. 

Працівнику не можна встановити випробування після укладання трудового договору. Отже, 

якщо роботодавець своєчасно не подбав про належне оформлення умови про випробування, то після 

того, як трудовий договір укладений, правових підстав для запровадження випробування немає. 

Якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається 

таким, що витримав випробування ( ч. 1 ст. 28 КЗпП). 


