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Тума:Поняття трудового договору. Сторони трудового договору. 

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової 

форми трудового договору є обов’язковим в таких випадках: 

1) при організованому наборі працівників; 

2) при укладанні трудового договору про роботу в районах з особливими природними 

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

3) при укладанні контракту; 

4) у випадку коли працівник наполягає на укладанні трудового договору у письмовій 

формі; 

5) при укладанні трудового договору з неповнолітнім; 

6) в інших випадках, передбачених законодавством. 

Письмову форму трудового договору не слід плутати з процедурою його оформлення. Ті 

обставини, що працівник пише заяву про прийом на роботу, а власник видає наказ про прийом 

на роботу, ще не означають письмової форми трудового договору. Так як власник зобов'язан 

видати наказ (розпорядження) про прийом на роботу незалежно від того, в усній чи письмовій 

формі укладено трудовий договір. Більш того, трудовий договір вважається укладеним і тоді, 

коли наказ не був видан, але працівник фактично був допущений до роботи. 

При укладанні трудового договору громадянин повинен пред’явити паспорт або інший 

документ, що засвідчує особистість, трудову книжку, а у випадках, передбачених 

законодавством, - документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), а також про стан здоров'я. 

У разі укладання трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа 

повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи 

зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за 

місцем свого проживання. 

При укладанні трудового договору сторонами може бути зумовлене випробування з 

метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Така умова повинна 

бути вказана у наказі при прийом на роботу. Термін випробування не може перевищувати 3 

місяців, а для робітників - 1 місяця. Випробувальний термін обчислюється у календарних днях. 

Якщо працівник у період випробування був відсутній на роботі з поважних причин, термін 

випробування може бути продовжений на відповідну кількість днів. 

Для певних категорій працівників випробування встановлене бути не може: осіб, які не 

досягли 18 років; молодих робітників після закінчення професійних закладів; осіб, звільнених в 

запас після військової або альтернативної служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно 

до рекомендацій медико-соціальної експертизи; при прийомі на роботу в іншу місцевість; при 

прийомі за конкурсом та в інших випадках, передбачених законодавством. 



Якщо внаслідок випробування була встановлена невідповідність працівника роботі, для 

виконання якої він був прийнятий, власник має право розірвати трудовий договір. Коли 

випробувальний термін закінчився, а працівник продовжує працювати, він вважається таким, 

що витримав випробування і його подальше звільнення можливе лише на загальних підставах. 

Після укладання 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; ознайомити працівника з правилами 

внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором; визначити працівнику робоче 

місце та забезпечити його необхідними для роботи засобами; проінструктувати працівника з 

техніки безпеки, гігієни праці та протипожежної охорони. 

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права 

передоручати її виконання іншій особі, а власник не має права вимагати від працівника 

виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. 

В залежності від терміну 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. 

Особливою формою строкового договору є контракт. Він укладається в 

письмовій формі в двох примірниках і підписується роботодавцем і працівником. В 

контракті вказується строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі 

матеріальна), умови матеріального забезпечення праці, умови розірвання договору, в тому числі 

дострокового. Умови контракту, що погіршують становища працівника в порівнянні з чинним 

законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними. Контракт може 

містити зобов’язання роботодавця щодо компенсації моральної і матеріальної шкоди, 

заподіяної працівникові в разі дострокового розірвання контракту. 

За два місяця до закінчення строку дії контракту за угодою сторін він може бути 

продовжений або укладений на новий термін. 

Сфера застосування контракту визначається законодавством. Причому в Україні було 

визначено сферу обов’язкового застосування контракту та сферу застосування контракту за 

угодою сторін. 

ЗАВДАННЯ: 

-ознайомитися з викладеним матеріалом 

-законспектувати стислий конспект 

-підготувати реферат на тему: Адміністративна відповідальність. 

Надсилати роботу на електрону скриньку sveta101989@gmail.com 


