
  

Урок № 79-80 

Тема уроку: Особливості складання та оформлення  документа: контракт. 

Мета уроку:  

Навчальна – формувати навички складання документів з особового складу, засвоїти 

складання документа контракт. 

Розвивальна - сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню 

пізнавальних здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового запасу, 

розвиток уміння оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх на практиці. 

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  сприяти 

підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в колективі. 

Матеріал уроку:  

Контракт 

Контракт (від лат. contractus - "угода") - в юридичному значенні договір, угода, за 

якою встановлюються права та обов'язки для обох сторін - особи та установи, обумовлені 

певним терміном. 

Отже, контракт - це угода між особою та установою про обумовлений час роботи з 

зазначенням посади й посадового окладу, обов'язків організації перед контрактантом 

(особою або організацією, яка укладає контракт) і контрактанта перед організацією. 

Документ набуває юридичної сили з моменту його підписання обома сторонами й діє 

протягом визначеного в ньому терміну. Укладається в двох примірниках - для обох сторін 

- із записом адрес юридичних сторін, підписом і розшифруванням прізвищ, датою 

підписання контракту. 

Реквізити контракту: 

1. Назва документа зі стислим обґрунтуванням його призначення (на виконання 

обов'язків.", на управління підприємством тощо). 

2. Дата й місце написання. 

3. Орган, що наймає працівника. 

4. Посада, прізвище, ім'я та по батькові того, кого наймають. 

5. Текст документа . 

6. Підписи сторін - укладачів контракту. 

7. Печатка. 



Структура тексту контракту: 

1. Загальні положення. 

2. Обов'язки сторін, де зазначаються: 

 основні характеристики роботи, яку виконуватиме працівник, та вимоги до рівня 

й терміну її виконання, дотримання правил охорони праці; 

 зобов'язання підприємства щодо організації виробничого процесу, обладнання 

робочого місця, організації підвищення рівня кваліфікації працівника. Окремим 

пунктом може бути передбачено додаткові пільги, компенсації, якщо умови 

роботи шкідливі. 

3. Робочий час, де визначено умови роботи (неповний робочий день, погодинна 

робота, неповний робочий тиждень тощо). Може наводитися конкретний графік роботи на 

певний термін. 

4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника, де зазначаються: 

 посадовий оклад (тарифна ставка) за певний період; 

 надбавка та інші виплати; 

 компенсація у разі використання працівником власного автомобіля для 

службових поїздок; 

 щорічна оплачувана відпустка (кількість робочих днів): основна та додаткова. 

Може вказуватися матеріальна допомога до щорічної відпустки; 

 додаткові пільги, гарантії, компенсації. 

5. Відповідальність сторін, вирішення суперечок, де зазначається: 

 яку відповідальність несуть сторони у разі невиконання чи неналежного 

виконання обов'язків; 

 порядок вирішення суперечок відповідно до чинного законодавства. 

6. Зміни, припинення та розірвання контракту, де зазначається: 

 як можуть вноситися зміни та доповнення до контракту; 

 умови дострокового розірвання контракту; 

 умови припинення дії контракту. 

7. Термін дії та інші умови контракту. Контракт може бути укладено на термін до 5 

років, але не менше ніж на 1 рік. 

Слід зауважити, що контракт як особлива форма трудового договору повинен 

спрямовуватися на забезпечення умов для проявлення ініціативності та самостійності 



працівника, враховуючи його індивідуальні здібності й професійні навички, підвищення 

взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність працівника. 

Умови контракту, що погіршують становище працівника порівняно з чинним 

законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними. 

При прийнятті (найманні) на роботу працівників шляхом укладання з ними 

контракту роботодавець повинен враховувати, що контрактом не може бути: 

 змінено порядок розгляду індивідуальних трудових спорів; 

 запроваджено по відношенню до працівника повної матеріальної 

відповідальності, крім випадків, передбачених статтею 134 Кодексу законів про працю 

України. 

Також доцільно зазначити, що роботодавець зобов’язаний забезпечувати 

конфіденційність умов контракту. 

Особи, які за своїми службовими обов’язками мають доступ до інформації, 

зафіксованої в контракті, не вправі її розголошувати. 

При цьому, вимоги конфіденційності не поширюються на умови контракту, що 

регулюються чинним законодавством, та по відношенню до органів, які здійснюють 

контроль за їх додержанням. 

Щодо порядку укладення контракту доцільно зауважити, що відповідно до статті 

24 Кодексу законів про працю України контракт укладається у письмовій формі і 

підписується роботодавцем та працівником, якого приймають (наймають) на роботу за 

контрактом. 

Контракт оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і 

зберігаються у кожної із сторін контракту. 

За згодою працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано 

профспілковому чи іншому органові, уповноваженому працівником представляти його 

інтереси, для здійснення контролю за додержанням умов контракту. 

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної 

сторонами у контракті, і може бути змінений за згодою сторін, складеною у письмовій 

формі. 

Крім того, контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про 

прийняття (найняття) працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою 

сторін. 

Слід зазначити, що у контракті передбачається: 

 обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання; 

 строк дії контракту; 

 права, обов’язки та взаємна відповідальність сторін; 

 умови оплати й організації праці; 



 підстави припинення та розірвання контракту; 

 соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе 

сторонами зобов’язань, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей 

та фінансових можливостей підприємства, установи, організації чи роботодавця. 

При цьому, умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників, з якими 

укладається контракт, визначаються угодою сторін. Розміри виплат не можуть бути 

меншими, ніж передбачено чинним законодавством, угодами і колективним договором, і 

залежать від виконання умов контракту. 

У контракті можуть також визначатись умови підвищення або зниження 

обумовленого сторонами розміру оплати праці, встановлення доплат і надбавок, премій, 

винагород за підсумками роботи за рік чи інший період, участі у прибутках підприємства, 

установи, організації (якщо це передбачено чинним законодавством та їхніми статутами) 

чи громадянина-підприємця.  

На основі Типової форми контракту з працівником у контракті можуть бути 

зафіксовані (в межах норм, що не суперечать Положенню про порядок укладання 

контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 170) особливі умови праці по 

окремих професіях і видах робіт, з урахуванням їх специфіки, професійних особливостей.  

У контракті може бути передбачено додаткові пільги, гарантії та компенсації, не 

встановлені чинним законодавством, за рахунок коштів роботодавця. 

Якщо умовами контракту передбачається переїзд працівника на роботу в іншу 

місцевість, сторони визначають у контракті умови, гарантії та компенсації такого переїзду 

та умови забезпечення працівника (а в разі необхідності і членів його сім’ї) житловою 

площею або оплату витрат за найом (піднайом) житлового приміщення чи користування 

готелем.  

Також у контракті визначаються режими робочого часу і часу відпочинку 

працівника. При цьому, тривалість відпустки працівника не може бути меншою від 

встановленої законодавством для цієї категорії працівників. 

Варто зауважити, що якщо для службових поїздок працівник використовуватиме 

власний автомобіль, сторони передбачають умови виплати відповідної компенсації.  

За угодою сторін у контракті може бути визначено й інші умови організації праці, 

необхідні для виконання зобов’язань, взятих на себе сторонами. 

Контракт також повинен передбачати зобов’язання роботодавця щодо компенсації 

моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі дострокового розірвання 

контракту: 

 працівником - з причин невиконання чи неналежного виконання 

роботодавцем зобов’язань, передбачених контрактом; 



 роботодавцем - з підстав, не передбачених чинним законодавством та 

контрактом. 

Крім того, слід зазначити, що одним із положень контракту є підстави припинення 

і розірвання контракту. 

Так, у випадку розірвання контракту з ініціативи роботодавця з підстав, 

установлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення 

проводиться за пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, з урахуванням 

гарантій, встановлених чинним законодавством і контрактом. 

У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, 

передбачених у контракті, його може бути достроково розірвано з попередженням 

відповідної сторони за два тижні. 

Чинним законодавством передбачено, що контракт підлягає розірванню достроково 

на вимогу працівника: 

 в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи 

за контрактом, 

 порушення роботодавцем законодавства про працю, 

 невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, 

передбачених контрактом, та з інших поважних причин. 

Звільнення працівника у цьому разі проводиться відповідно до статті 39 Кодексу 

законів про працю України. 

Також у контракті можуть визначатися додаткові, крім встановлених чинним 

законодавством, підстави його розірвання. 

Контрактом також може бути встановлено додаткові гарантії працівникові на 

випадок дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин. 

Варто зауважити, що за два місяці до закінчення строку чинності контракту за 

угодою сторін його може бути продовжено або укладено на новий строк. 

Разом з цим, слід зазначити, що спори між сторонами контракту розглядаються в 

установленому чинним законодавством порядку. 

Крім того, доцільно відмітити, що порядок укладання контракту при прийнятті 

(найманні) на роботу працівників зазначений у цій статті не поширюється на керівників 

підприємств державної форми власності. 

 

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

1. Контрольні питання: 

 Що таке контракт? 



 Яка структура тексту контракту?  

Виконані завдання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

            У темі листа вказати № групи, № уроку, прізвище та ім’я.  

 

 

 

 

 

 

 


