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Тема: Оформлення різновидностей трудового договору. Підготовка та оформлення 

наказу по особовому складу.  

 

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку 

він вільно обирає або на яку вільно погоджується (стаття 43 Конституції України). 

Основною, базовою формою виникнення трудових правовідносин є трудовий договір. 

Трудовий договір - угода між працівником і роботодавцем (роботодавцем - фізичною 

особою), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а 

роботодавець (роботодавець - 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. Трудовим договором можуть 

встановлюватися умови щодо виконання робіт, які вимагають професійної та/або часткової 

професійної кваліфікації, а також умови щодо виконання робіт, які не потребують наявності у 

особи професійної або часткової професійної кваліфікації (стаття 21 КЗпП України). 

 
 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/322-08


Сторонами трудового договору є: 

 працівник; 

 роботодавець: 

1. юридична особа: підприємство, установа, організація в особі керівника; 

2. фізична особа як суб'єкт підприємницької діяльності; 

3. самозайняті особи (приватні нотаріуси, адвокати, лікарі тощо). 

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом 

укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, 

організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою 

сторін. Це означає, що працівник може укласти один чи кілька трудових договорів. 

 

 
 

Види трудового договору 

Залежно від строку 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. 

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть 

бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її 

виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. 

Роботодавець зобов’язаний інформувати працівників, які працюють за строковим трудовим 

договором, про вакансії, що відповідають їх кваліфікації та передбачають можливість укладення 

безстрокового трудового договору, а також забезпечити рівні можливості таких працівників для 

його укладення. 

Окремим типом трудового договору є трудовий договір з нефіксованим робочим часом - 

це особливий вид трудового договору, умовами якого не встановлено конкретний час виконання 

роботи, обов’язок працівника виконувати яку виникає виключно у разі надання роботодавцем 

передбаченої цим трудовим договором роботи без гарантування того, що така робота буде 

надаватися постійно, але з дотриманням умов оплати праці, передбачених цією статтею. 

Роботодавець самостійно визначає необхідність та час залучення працівника до роботи, 

обсяг роботи та в передбачений трудовим договором строк погоджує з працівником режим роботи 

та тривалість робочого часу, необхідного для виконання відповідної роботи. При цьому повинні 

дотримуватися вимоги законодавства щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку. 

Кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може 

перевищувати 10 відсотків загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей 

роботодавець. 

Роботодавець (роботодавець - фізична особа), який використовує працю менше ніж 10 

працівників, може укладати не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом. 

Форма трудового договору 

Трудовий договір укладається у двох формах: усній та письмовій. 

Додержання письмової форми є обов'язковим у таких випадках: 

1. при організованому наборі працівників; 

2. при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними 

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

3. при укладенні контракту; 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%8F%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83


4. у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі; 

5. при укладенні трудового договору з неповнолітнім; 

6. при укладенні трудового договору з фізичною особою; 

7. при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу; 

8. при укладенні трудового договору з нефіксованим робочим часом; 

9. в інших випадках, передбачених законодавством України. 

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, 

обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення 

і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть 

встановлюватися угодою сторін. 

Трудовий договір вважається укладеним, коли: 

 підписано письмовий документ під назвою "Трудовий договір"; 

 оформлено наказ(розпорядження) роботодавця про прийом на роботу (призначення на посаду). 

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого 

наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, 

та повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття 

працівника на роботу, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Державної фіскальної служби України про прийняття працівника на роботу. 

 

Накази з особового складу – одна з основних складових кадрового документообігу 

будь-якого підприємства. Вони є не лише розпорядчими документами, а і документами 

первинного обліку. Вони фіксують факт оформлення (припинення) трудових відносин та є 

підставою для нарахування заробітної плати, тому їх потрібно оформляти в суворій відповідності 

з вимогами чинного законодавства. В даній статті ми зупинимося на правилах оформлення саме 

цієї складової кадрового документообігу. 

Накази з особового складу (накази з кадрових питань, кадрові накази) – це група наказів 

стосовно кадрових аспектів роботи підприємства. Кадрові накази мають певні особливості. Їх 

видають, реєструють, формують у справи та зберігають окремо від наказів з основної діяльності 

та з адміністративно-господарських питань. До наказів з особового складу належать накази: 

 про прийняття на роботу (призначення на посаду); 

 переведення (переміщення) на іншу роботу (посаду); 

 звільнення (припинення трудового договору); 

 суміщення посад (професій), тимчасове виконання обов’язків відсутнього працівника; 

 зміни особистих даних працівника (прізвища тощо); 

 надання відпусток; 

 відрядження; 

 заохочення (преміювання); 

 накладення дисциплінарного стягнення; 

 матеріальну допомогу. 

 

Домашнє завдання:  

1. Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал.    

2. Описати трудові договори за формою працевлаштування.  

 

 

Шановні учні! Ваші конспекти та виконані домашні завдання надсилайте на електронну 

адресу gr.ev@ukr.net 
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