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Основи трудового законодавства 

Група 14 

Урок № 4 

Тема: Укладання трудового договору (контракту), підстави його 

припинення. 

Мета:  

 

Хід уроку 

 

Укладати трудовий договір працівник може на одному або водночас на 

декількох підприємствах, в установах, організаціях (якщо немає відповідних 

обмежень, передбачених законодавством, колективним договором або 

угодою сторін). 

Щодо трудового договору, учасником (або стороною) трудових 

правовідносин передовсім можуть бути фізичні особи (громадяни, іноземці, 

особи без громадянства). 

Визначальним для виникнення правосуб’єктності фізичних осіб є вік. 

За загальним правилом, учасником трудових правовідносин може бути 

особа, яка досягла 16-річного віку. Як виняток за певних умов дозволяється 

працювати особам із 15-річного та учням із 14-річного віку (на особливостях 

праці неповнолітніх ми зупинимося окремо). 

Укладаючи трудовий договір, сторони визначають свої права та 

обов’язки, тобто зміст трудового договору.  

Права та обов’язки сторін поділяються на:  

а) безпосередні, що визначаються сторонами;  

б) похідні, що передбачені в законодавстві, які, у свою чергу, 

поділяються на основні умови без досягнення домовленості, за якими договір 

не буде укладено (узгодження місця роботи, спеціальності, кваліфікації, 

посади й розміру заробітної платні), та додаткові умови – випробування під 

час прийняття на роботу, суміщення   професій,   інші   соціально-

побутові   пільги   (житло, дитячий садок, організація громадського 

харчування і т. ін.). 

Однією з додаткових умов трудового договору є визначення строку 

випробування під час прийняття на роботу. Цей строк встановлюється для 

вивчення професійних якостей працівника, його можливостей щодо 

виконання певних функціональних обов’язків. Строк випробування не може 

перевищувати трьох місяців. Строк випробування для робітників не може 

перевищувати одного місяця. Окремим категоріям працівників строк 

випробування не встановлюється. Це правило застосовується щодо громадян, 

які не досягли 18-річного віку; молодих спеціалістів, що закінчили вищі 

навчальні заклади і в установленому порядку направлені на роботу; осіб, 

переведених з іншого місця роботи, та інших категорій працівників. 

Важливою умовою укладення трудового договору є визначення форми 

і його строків. Як правило, трудовий договір повинен укладатися в письмовій 

формі. Разом з тим дозволяється укладення договору в усній формі. 



Щодо строку укладення договору, то, відповідно до ст. 23 КЗПП 

України, трудовий договір може бути: 

1. безстроковим, що укладається на невизначений строк; 

2. на визначений строк, установлений за погодженням сторін; 

3. таким, що укладається на час виконання певної роботи. 

Трудові правовідносини виникають із моменту прийняття працівника 

на роботу. 

Підстави припинення трудового договору: 
o угода сторін; 

o закінчення строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично 

тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення; 

o призов або вступ працівника на військову службу, направлення на 

альтернативну (невійськову) службу; 

o розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу або на вимогу профспілкового чи 

іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу; 

o переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в 

установу, організацію або перехід на виборну посаду; 

o відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом 

із підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження 

роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці; 

o набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено 

(крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до 

позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість 

продовження даної роботи; 

o підстави, передбачені контрактом. 

Розірвання договору зі сторони власника 

o зміни в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, 

реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, 

організації, скорочення кількості або штату працівників; 

o виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній 

роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які 

перешкоджають продовженню цієї роботи, а так само в разі скасування 

допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього 

обов'язків вимагає доступу до державної таємниці; 

o систематичне невиконання працівником без поважних причин 

обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше 

застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; 

o прогул (у тому числі відсутності на роботі більше ніж три години 

протягом робочого дня) без поважних причин; 

o нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд 

унаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і 

пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк 

збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні; 

o поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 



o появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп'яніння; 

o вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна 

власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи 

постановою органу, до компетенції якого входить накладення 

адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу. 

Крім наведених, Кодекс законів про працю України містить також перелік 

o додаткові  підстави для розірвання трудового  договору з ініціативи 

власника або уповноваженого  ним органу. 

  

Контрольні запитання 
1. Що таке трудовий договір? 

2. Яким чином він укладається, що в нього записується? 

3. Якими є основні підстави розірвання трудового договору? 

4. Як розірвати договір за власним бажанням? 

 

Урок № 5 

Лабораторно-практична робота № 1. Відпрацювання навичок укладання 

трудового договору 

 

Завдання: заповнити Бланк трудового договору підприємця з 

працівником (строкового), по зразку №1, ви виступаєте в ролі працівника. 

Обов’язково вказувати ваші дані згідно професії, якій навчаєтеся. 

Бланк договору – Додаток №1 до уроку 

Зразок договору – Додаток № 2 до уроку 

 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Опрацювати навчальний матеріал уроку № 4 

2. Зробити конспект теми у робочому зошиті. 

3. Дати відповіді на контрольні запитання письмово. 
 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту 

natasha_poltavets@ukr.net. У темі листа ОБОВ’ЯЗКОВО вказати 

ПІБ, номер групи, номер уроку і дату. 
 
 

  

mailto:natasha_poltavets@ukr.net


Додаток №1 до уроку 

Трудовий договір № 

між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю 

__________м.                                                                                    “_  ”      ________      20 р. 

Прізвище   _______ 

Ім′я            _______  

По батькові_______      

Рік народження  _______ 

Посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов′язану з наданням 

послуг) фізична особа-підприємець 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта 

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомити про це 

відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті 

(_________вказуємо номера облікової картки платника податків ) 

Для фізичної особи-підприємця ( ______вказуємо номер свідоцтва про державну 

реєстрацію фізичної особи-підприємця від ____ )                                                

Місце проживання     _______                

Паспорт _________ 

іменований далі Фізична особа, з одного боку, і   

 

Прізвище   ______     

Ім′я     __________               

По батькові  _______    

Дата народження _______    

Вид діяльності (професія):  

Останнє місце роботи _______ 

Місце проживання     ________ 

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий  

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про 

таке: 

 

1. Цей договір є таким, що укладається на визначений строк, установлений за 

погодженням сторін по_ 

Початок роботи – 

 

2. Працівник зобов′язаний виконувати ___________________________________________ 

 

3. Фізична особа зобов′язується: 

- оплачувати працю Працівника у розмірі       ____________                                 на місяць 

- забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником 

обов′язків;  

- обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці;   

 

4. Час виконання робіт установлюється_______________ 

5. Вихідні дні    ________________                

 

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання ______________ 

 

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними 

нормами законодавства про працю України. 

 

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання. 



 

9. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються судом. У такому самому 

порядку розглядаються спори про визначення трудового договору недійсним, якщо він 

був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов′язки 

(фіктивний трудовий договір). 

 

10. Заробітна плата працівника  підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному 

законодавством. 

 

11. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають 

загальнообов′язковому державному соціальному страхуванню. Сплата єдиного внеску 

проводиться у розмірах та порядку, визначених законодавством. 

 

12. Підстави для пільг з оподаткування та інших пільг: ________ 

 

13. Трудовий договір складений у двох автентичних примірниках, один з яких перебуває у 

Фізичної особи, другий – у Працівника. 

 

14. Підписи сторін: 

 

Фізична особа ___________________                             Працівник ______________________ 

“  ”                            20 р.                                                               “  ”                         20 р. 

 

 

 

  



Додаток №2 до уроку 

Трудовий договір № 12 

між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю 
м. Одеса                                                                                                    “21” лютого 2019 р. 

Прізвище   Термінаторов 
Імя             Василь  
По батькові     Олексійович 
Рік народження   1975 
Посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, повязану з наданням послуг) фізична 

особа-підприємець 
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних 

осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомити про це відповідний контролюючий орган і мають 

відповідну відмітку у паспорті 2727272727. 
Для фізичної особи-підприємця № 898989 серія Ц02 свідоцтва про державну реєстрацію фізичної 

особи-підприємця від 21.09.2002.                                                     
Місце проживання Одеська обл., м. Одеса, вул. Майкла Джексона, буд. 666, кв. 4                      
Паспорт КЮ 987654 виданий Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області 28.09.1997р. 
іменований далі Фізична особа, з одного боку, і   
Прізвище          Підіймальченко 
Імя                    Валерій 
По батькові      Іванович 
Дата народження      01.05.1993 
Вид діяльності (професія): Вантажник (код професії 9333) 
Останнє місце роботи ТОВ «Гадюкінськ Інтернешнл» 
Місце проживання     м. Одеса, вул. Фреді Меркюрі, б. 13, кв. 100 
Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий  КЦ 876543 виданий Фрунзівським РВ ГУ 

МВС України в Одеській області 10.12.2009  
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних 

осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомити про це відповідний контролюючий орган і мають 

відповідну відмітку у паспорті 3434343434 
іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке: 

 
1. Цей договір є таким, що укладається на визначений строк, установлений за погодженням сторін по 

30 вересня 2019 року (включно). Початок роботи – 22 лютого 2019 р. 

 

2. Працівник зобовязаний виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи на складі 

за адресою м. Одеса, вул. Олега Блохіна, б. 19. 

 

3. Фізична особа зобовязується: 
- оплачувати працю Працівника у розмірі не менше 4800 грн. на місяць,  
- забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником обовязків;  
- обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці;  
- надавати необхідний інвентар, робочий одяг. 

 
4. Час виконання робіт установлюється з 9.00 до 18.00 годин, перерва на обід з 13.00 до 14.00 годин. 

 

5. Вихідні дні - субота, неділя                     
 

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання 24 календарні дні. 
 

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами 

законодавства про працю України. 
 

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання. 



 
9. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються судом. У такому самому порядку 

розглядаються спори про визначення трудового договору недійсним, якщо він був укладений, 

наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обовязки (фіктивний трудовий договір). 
 

10. Заробітна плата працівника  підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством. 
 

11. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають 

загальнообовязковому державному соціальному страхуванню. Сплата єдиного внеску проводиться у 

розмірах та порядку, визначених законодавством. 
 

12. Підстави для пільг з оподаткування та інших пільг: немає. 
 

13. Трудовий договір складений у двох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної 

особи, другий – у Працівника. 
 

14. Підписи сторін: 
 

Фізична особа ___________________                               Працівник ______________________ 
“21” лютого 2019 р.                                                               “21” лютого 2019 р. 

 


