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Практичне заняття № 8 

Тема дисципліни: Укладання та розірвання  трудового договору.  

Тема заняття: Оформлення  укладання та розірвання трудового договору 

Мета заняття: сформувати професійні уміння та навички  щодо  укладання трудового 

договору та розірвання його, оволодіння навичками оформлення документів щодо прийняття на 

роботу.  

Забезпечення заняття. 

1. Кодекс законів про працю від 10. 12. 1971 р.  

2. Постанова КМУ «Про впровадження застосування контрактної  форми трудового договору» 

від 19. 03. 1994 № 170. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203-93-п 

3. Зразки (бланки) документів.  

Шановні студенти практична робота виконується у робочому зошиті, після 

відпрацьованих лекційних занять.  Для виконання практичних завдань, ви можете 

скористатись типовими формати документів, що знаходяться за адресою: 

https://www.kadrovik01.com.ua 

 Хід заняття  

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних знань: 

1. Поняття та сторони трудового договору. Відмежування трудового договору від 

суміжних договорів; 

2. Зміст трудового договору. Основні та додаткові умови;  

3. Порядок укладання трудового договору; 

4. Випробувальний строк при прийнятті на роботу.  

3. Вирішення практичних ситуацій. 

Ситуація  № 1. 

 Після закінчення коледжу Ви виявили бажання влаштуватися на роботу в 

Дніпропетровську облспоживспілку  на посаду помічника юриста. Із посиланням на 

законодавчий акт дайте відповіді на такі запитання та оформіть відповідні документи: 

1. Напишіть заяву про прийняття на роботу.  

2. У який формі буде укладено трудовий договір відповідно до законодавства? 

(рекомендована робота з КЗпП) 

Ситуація  № 2. 

      Ви  працюєте помічником юриста в ТОВ «Омега». Вам доручили розробити проект  

сторокового трудового договору (з дотриманням чинного законодавства та правил ведення 

діловодства,) на посаду секретаря директора. 

     Бланк договору – в кінці інструкційної карти. Або можна скачати за адресою: 

https://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/trudoustrojstvo/2416-trudovij-dogovir.html 

 

Ситуація  № 3. 

 Директор юридичної консультації «Право», повідомляє, що за два місяці відбудеться 

реорганізація установи та скорочення штату чисельності працівників. Вам, як юристу доручено 

з’ясувати  наступні питання: 

1. Чи є дана підстава відповідно до чинного законодавства підставою для розірвання 

трудового договору з ініціативи власника ?  

2. Оформіть повідомлення голові профспілки  про наступне звільнення працівників. 

3. Оформіть наказ про скорочення штату працівників. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203-93-п
https://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/trudoustrojstvo/2416-trudovij-dogovir.html
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4. Підготуйте наказ про звільнення працівників: 

- Назаров О. І. – секретар; 

- Колодій А. А. – адвокат; 

- Клименко В. В. – адвокат.  

-  

      Зразки документів можна проглянути нижче або скачати за адресою: 

https://www.kadrovik01.com.ua/article/3709-qqq-17-m5-nakaz-pro-poperedjennya-pratsvnikv-pro-

zaplanovane-zvlnennya 

 

Зразок повідомлення голові профспілки  про наступне звільнення працівників:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок наказу про скорочення штату працівників: 

https://www.kadrovik01.com.ua/article/3709-qqq-17-m5-nakaz-pro-poperedjennya-pratsvnikv-pro-zaplanovane-zvlnennya
https://www.kadrovik01.com.ua/article/3709-qqq-17-m5-nakaz-pro-poperedjennya-pratsvnikv-pro-zaplanovane-zvlnennya
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Зразок наказу про звільнення за п.1 ст. 40 КЗпП: 
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Методичні рекомендації: 

 Опрацьовуючи ситуації, необхідно звернути увагу на те, що питання укладення 

трудового договору регулюються у ст. 21 – 29 КЗпП України.  

           Зразок заяви про прийняття на роботу. Зверніть увагу! У заяві вказані не всі документи, 

які потрібно подати при прийомі на роботу. Визначте – яких не вистачає і напишіть 

правильний перелік.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Трудовий договір укладається,   як правило, у письмовій формі. Потрібно вивчити зміст ст. 24 КЗпП 

України.  

 Слід пам’ятати, що загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженої  ним органу передбачено в ст. 40 КЗпП України, а саме такий випадок, як реорганізація – це 

форма припинення юридичної особи. Але всі її права та обов’язки в порядку правонаступництва переходять 

до нової (іншої) юридичної особи. У зв’язку з реорганізацією може змінитися не тільки посади, але і зміст 

трудових функцій.  

Домашнє завдання 

1. Закінчити роботу. 

2. Повторити матеріал. 

 

 

Викладачі                                           Децюра Ю.В. 

                                             Шиян О.М. 
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ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 

 

м._______________        «___» ____________20__ року 

_____________________(Назва підприємства), в особі ___________(посада, ПІП)________ 

____________________________, який діє на підставі __________________________, який іменується надалі 

Роботодавець, з одного боку, та громадянин(ка) __________________________(прізвище, ім'я, по-

батькові)____________________________, який(а) іменується надалі Працівник, з другого боку, уклали цей 

договір про наступне:  

Працівник приймається (наймається) на роботу до  

__________________(найменування структурного підрозділу підприємства)____________________ на 

посаду _______________________(повне найменування посади)__________________ 

1. Загальні положення 

1.1. Цей договір є строковим трудовим договором. На підставі цього договору виникають трудові 

стосунки між працівником і підприємством, які з боку останнього реалізуються Роботодавцем.  

1.2. Терміном "Сторони" в цьому договорі позначаються Роботодавець і Працівник.  

2. Обов'язки сторін 

2.1. За цим трудовим договором Працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим договором, 

а Роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 

необхідні для виконання роботи, передбаченні законодавством, колективним договором та угодою сторін.  

2.2. Працівник зобов'язується:  

2.2.1. виконувати роботу, передбачену трудовим договором, завданнями роботодавця та посадовою 

інструкцією;  

2.2.2. своєю працею сприяти збільшенню прибутку Роботодавця;  

2.2.3. виконувати вимоги техніки безпеки праці, правила протипожежної та санітарно-

протиепідеміологічної безпеки;  

2.2.4. нести повну матеріальну відповідальність за надані йому матеріально-технічні цінності на умовах, 

передбачених чинним законодавством України;  

2.2.5. не розголошувати конфіденційну інформацію, а також відомості, що становлять комерційну 

таємницю підприємства та несе встановлену чинним законодавством України відповідальність за її 

розголошення.  

2.3. Якщо Працівником під час дії цього договору будуть провадитись якісь наукові розробки, 

розроблятися комп'ютерні програми (операційна система, прикладна програма, база даних) або формуватися 

бази даних клієнтів (на будь-яких носіях інформації), то авторські майнові права та виключне право на 

використання таких творів (зокрема право на їх використання на території України та за її межами) протягом 

терміну охорони прав власності всіма можливими способами, а також в інший спосіб, що стане відомим у 

майбутньому відповідно до статті 16 Закону України "Про авторське право і суміжні права", належить 

Роботодавцю.  

Розмір і порядок виплати винагороди за розробку і використання авторських творів, які розробляються 

за додатковою угодою між Роботодавцем та Працівником, та особливості передачі прав на такі твори, 

встановлюється цим договором та авторським договором з Працівником (автором).  

3. Робочий час 
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3.1. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку.  

3.2. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна 

робота, ненормований робочий день тощо): ____________________________- 

4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника 

4.1. За виконання обов'язків, передбачених цим договором, працівнику встановлюється: посадовий оклад 

(тарифна ставка) у розмірі _________________________  на місяць, або у розмірі 

_________________________за 1 годину роботи.  

4.2. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю: основна ______________ днів, 

додаткова _____________ днів.  

4.3. Працівнику можуть встановлюватися надбавки та інші заохочення за інтенсивність і високу якість 

роботи та інші показники діяльності відповідно до Положення про матеріальне стимулювання працівників 

підприємства.  

Надбавки та інші заохочення встановлюються наказом директора підприємства.  

5. Відповідальність сторін, розв'язання спорів 

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, 

сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього договору.  

5.2. Працівник не несе відповідальності за неналежне виконання договору, якщо це сталось внаслідок 

невиконання Роботодавцем своїх обов'язків за договором.  

5.3. Працівник відшкодовує збитки, завдані ним підприємству, у розмірах і порядку, встановлених 

законодавством України про працю.  

5.4. Суперечності між сторонами розв'язуються у порядку, встановленому законодавством України.  

6. Зміни, припинення та розірвання договору 

6.1. Зміни та доповнення до цього договору приймаються підписанням сторонами додаткових угод.  

6.2. Дія договору припиняється:  

6.2.1. після закінчення терміну його дії;  

6.2.2. за угодою сторін;  

6.2.3. з інших підстав, передбачених Кодексом законів про працю, крім тих, що не застосовуються 

відповідно до цього договору.  

6.3. Працівника може бути звільнено з посади, а цей договір розірвано з ініціативи Роботодавця до 

закінчення терміну його дії з підстав, передбачених Кодексом законів про працю.  

6.4. Додаткові умови розірвання цього договору, не передбачені чинним законодавством України:  

6.4.1. у випадку надходження скарг від клієнтів;  

6.4.2. у випадку неякісного виконання доручених завдань;  

6.4.3. у випадку скоєння дій, які дискредитують Роботодавця.  

6.5. Працівник може за своєю ініціативою розірвати договір до закінчення терміну його дії з підстав, 

передбачених Кодексом законів про працю.  

7. Строк дії договору та інші умови 

7.1. Цей договір діє з "____" ____________ 200 __ р. до "___" ____________ 200 __ р.  

За місяць до закінчення терміну дії договору він може бути продовжений або укладений на новий 

термін.  

Дію договору продовжено з "____" _______________ 200 __ р. до  "____" _______________ 200 __ р.  
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Дію договору продовжено з "____" _______________ 200 __ р. до  "____" _______________ 200 __ р.  

7.2. Трудова книжка працівника зберігається і ведеться на підприємстві.  

7.3. Сторони зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо умов цього договору.  

7.4. У частині не передбаченій цим договором, сторони керуються законодавчими актами, що 

поширюються на підприємство, Статутом підприємства та іншими документами обов'язковими для сторін.  

8. Адреси і реквізити сторін 

8.1. Відомості про роботодавця: 

Назва підприємства_______________________ 

Адреса: ____________________________________________________________ 

Код ЄДРПОУ _________________________ 

Розрахунковий рахунок № ________________________ у _____________________________ 

МФО ___________ 

8.2. Відомості про працівника: 

____________________________________________ 

Адреса: __________________________________________ 

Контактний телефон: _______________ 

Службовий телефон: _______________ 

Паспорт: серія ___ № ___________, виданий ____________________________________________ 

«__» ________________ ______р. 

Ідентифікаційний код ___________________ 

Роботодавець                                 Працівник 

Директор 

______________/_________________/  __________________ /_________________/ 

                    М.П. 

 

Питання до модульного контролю №1 з дисципліни «Діловодство» 

1. Охарактеризуйте призначення та мету діловодства. Особливості діловодства в юридичній діяльності, визначте об’єкт, 

предмет та джерела дисципліни 

2. Визначте спільне та відмінне в діловодстві юриста в різних сферах діяльності 

3. Які ви знаєте способи утворення документів як носіїв юридичної інформації 

4. Визначте поняття «документ». Діловий папір, що підтверджує будь-який факт або право на щось 

5. Проаналізуйте основи призначення усіх видів документів 

6. Визначте відповідальність документів поширеним вимогами 

7. Охарактеризуйте документ як вид нормативно-правових актів. Проаналізуйте класифікацію документа 

8. Проаналізуйте оформлення документів. Визначте основні реквізити ділових документів 

9. В чому вбачаєте юридичну силу документа? 

10. Охарактеризуйте вимоги щодо оформлення сторінок документа. Нумерація сторінок 

11. Охарактеризуйте вимоги щодо написання тексту документа 

12. Які ви знаєте стильові особливості документа. Розкрийте основні правила оформлення основних реквізитів документа. 

13. Охарактеризуйте офіційно-діловий стиль сучасної української мови та сфери його застосування 

14. Визначте граматичну форму ділових паперів 

15. Охарактеризуйте функцій документу: загальні та спеціальні.  


