
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3 

Дисципліна: Трудове  право 

Тема дисципліни:  Трудовий договір 

Тема заняття:   Порядок укладання трудового договору.   

Мета заняття: 

навчальна: дати студентам навики і уміння в користуванні КЗпП України, закріпити 

теоретичні аспекти  укладання трудового договору, застосування випробувального строку 

та ін.; навчити оформляти документи щодо прийняття на роботу 

виховна: формувати творче правове мислення, професійних знань.  Виховання 

студентів в дусі неухильного дотримання норм трудового законодавства. 

Методичне забезпечення: 

1. Кодекс Законів про працю України. 

Технічні засоби навчання: 

персональний комп’ютер,  мультимедійний проектор. 

Хід заняття: 

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних питань: 

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 прийшли поступати на роботу в юридичний відділ 

ПАТ “Новомосковський трубний завод” на посаду юрисконсульта. 

Завдання: 

1. Напишіть заяву про прийняття на роботу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перерахуйте документи, які Вам необхідно подати для оформлення на роботу. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

3. В якій формі  слід укласти  трудовий договір? 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. Чи можливе застосування до Вас випробувального строку? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Відповіді дайте з посиланням на законодавчий акт. 

Ситуація 2. 

Генеральний директор ТзОВ “Дніпро – труби” уклав трудовий договір з  Болденком  

О.Г. щодо роботи токарем – розточником 5 розряду у механічному цеху   ( з 01 лютого 

поточного року). Завдання: 

1. Оформіть наказ про прийом на роботу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Які документи заборонено вимагати при прийомі на роботу? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Ситуація 3. 



Директор державного підприємства “Малинська меблева фабрика” уклав трудові 

договори з  працівниками: 

 1) Івановою Ольгою Дмитрівною, прийнявши її на посаду економіста 1 категорії 

планового відділу з 05 березня поточного року, встановивши  строк випробування 1 

місяць. Посадовий оклад – 6380 грн. 

2) Красюк Антоніну Олександрівну, прийнявши її на посаду бухгалтера планового 

відділу за сумісництвом з 03 лютого по 31 грудня поточного року з неповним робочим 

днем (з 14 до 17 години) з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу з окладом 

5250 грн. за місяць. 

Завдання: оформіть накази  про прийом на роботу. 

Наказ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ситуація 4. 

До директора кооперативного ресторану “Біля Леву” 20 жовтня поточного року  з 

проханням  про прийняття на роботу звернулася Шахова Н.П. Наказ про її прийняття на 

роботу з місячним випробувальним строком був складений 24 жовтня. 

Фактично Шахова Н.П.  приступила до роботи 21 жовтня – на прохання менеджера. 

Завдання: 

1. Чи  може бути  працівник допущений до роботи без укладення трудового 

договору? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

2.  Як оформляється укладення трудового договору? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

3. Який випробувальний строк можна встановити Шаховій? Як юридично 

оформити встановлення випробувального строку? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Дайте відповіді з посиланням на  законодавчий акт. 

Ситуація 5. 

Громадянина Ткаченка О.Г. було зараховано на посаду заступника завідувача 

кооперативним універмагом з місячним строком випробування. 

Ткаченко О.Г. відпрацював 27 днів і захворів. У зв’язку з цим він був відсутній на 

роботі 22 дні. Через 2 дні після виходу на роботу його було звільнено за ініціативою 

адміністрації як такого, що не пройшов випробування. 

Чи правильно звільнено громадянина Ткаченко? Обґрунтуйте відповідь. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Ситуація 6. 

Козлов 15 серпня  був прийнятий на завод зі строком випробування 1 місяць. З 17 

серпня по 20  серпня того ж року він хворів, а з 22 серпня по 26 серпня – знаходився на 

військових зборах. Дайте роз’яснення роботодавцю з приводу того, як діяти в таких 

ситуаціях: 



1. Адміністрація хотіла б звільнити працівника як такого, що не пройшов 

випробування. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Адміністрація хотіла б продовжувати з працівником трудові відносини. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Висновок:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________  

 

Методичні рекомендації: 

При вирішенні практичних ситуацій студентам необхідно знати, що питання 

укладання трудового договору регулюються статтями 21 – 29 КЗпП України. 

При укладанні трудового договору власник або уповноважений ним орган не має 

права вимагати від  працівника документи не передбачені законодавством. При укладанні 

трудового договору може встановлюватись випробування, строк якого не може 

перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з профспілковим 

органом – шість місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може 

перевищувати одного місяця. 

Конституція України в ст. 43 закріплює положення про свободу праці. Кожен має 

право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 

обирає або на яку вільно погоджується. Держава гарантує рівні можливості у виборі 

професій і роду трудової діяльності.  

Студентам варто згадати, що трудовий договір у системі трудового права займає 

центральне місце. Його можна розглядати в трьох аспектах: 

1) як угоду про працю працівника; 

2) як юридичний факт, що є однією з головних підстав виникнення і формою 

існування трудового правовідношення у часі; 

3) як один із центральних інститутів трудового права, тобто систему правових норм, 

які регулюють укладення трудового договору, зміну трудового договору і припинення 

трудового договору. Кожний з цих аспектів необхідно розглянути окремо. 

Необхідні безпосередні умови трудового договору виробляються з питань: 

1. Про факт саме прийняття на роботу громадянина і про місце роботи; 

2. Про трудову функцію, яку буде виконувати той, що поступає на роботу в цьому 

підприємстві, установі, організації, тобто за якою спеціальністю і кваліфікацією 

(розрядом) він буде працювати або яку посаду буде займати; 

3. Про час початку роботи (а при укладенні трудового договору на певний термін — 

також і про термін тривалості роботи). 



Крім вказаних безпосередніх умов, в зміст деяких трудових договорів можуть 

включатися як необхідні умови, передбачені законодавством в загальному вигляді. 

Сторони конкретизують ці умови при укладенні трудового договору (наприклад, розмір 

заробітної плати). 

До додаткових умов трудового договору належать: випробування при прийнятті на 

роботу, суміщення професій (посад), надання житлової площі та інші умови. 

Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі. Зразок оформлення 

наказу про прийом на роботу: 

  
[https://www.kadrovik01.com.ua/] 

Студентам необхідно повторити ст. 24 КЗпП України і зупинитися на випадках, при 

яких дотримання письмової форми є обов'язковим. При укладенні трудового договору 

громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, 

трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про 

освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи. Зразок заяви 

про прийняття на роботу: 

  
[https://www.kadrovik01.com.ua/] 



Студенти повинні звернути увагу на ст. 25 КЗпП України, яка забороняє вимагати 

при укладенні трудового договору деякі відомості і документи. 

При укладенні трудового договору може бути обумовлено угодою сторін 

випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. 

Студентам необхідно вивчити ст. 26—28 КЗпП, знати строк випробування, яким 

категоріям працівників не встановлюється випробування при прийнятті на роботу, які 

наслідки при незадовільному результаті випробування. 

Студенти повинні добре знати особливості окремих видів трудових договорів. 

Йдеться про особливості порядку їх укладення і змісту. Характеризуючи той або інший 

вид трудового договору, потрібно розкрити нормативну базу. 
 


