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Розділ 6. Набуття первинних професійних навичок з трудового права. 

Тема 6.2. Державна політика у сфері зайнятості. Трудовий договір. 

Практичне заняття № 20 

Самостійна робота – 2 год. 

Тема заняття:  Підстави та порядок припинення трудового договору. Оформлення наказів 

щодо припинення трудових правовідносин та записів у трудові книжки. 
Мета заняття: формування у студентів професійних навичок щодо  підстав та порядку припинення 

(звільнення) трудового договору, оформлення наказів з цього приводу 

Студенти повинні: 

знати: підстави та порядок припинення (звільнення) трудового договору 

вміти: вирішувати ситуації щодо  підстав та порядку  припинення (звільнення) трудового договору, 

аналізувати правомірність звільнення, оформляти накази щодо припинення трудових правовідносин та 

робити записи в трудову книжку про звільнення працівника 

Забезпечення заняття 

        Роздатковий матеріал: 

 Кодекс законів про працю України від 10.12.71. 

 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників від 29.07.93  N 58 

 Збірник зразків документів щодо оформлення виникнення, зміни та припинення трудових 

відносин 

 Наочність:  зразки бланків трудових книжок  

Технічні засоби навчання:персональний комп’ютер 

Література: 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України.-1996.-№30.-

Ст. 141. 

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.71//Бюлетень законодавства і юридичної практики 

України.-2004. -№ 1. -С. 11. 

  3. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників від  29.07.93  N 58 

Питання для актуалізації опорних знань: 

1. Які загальні підстави розірвання трудового договору? 

2. Які додаткові підстави розірвання трудового договору? 

3. Звільнення за порушення трудової дисципліни? 

4. Які правила оформлення наказів про звільнення з роботи та ведення записів в трудові книжки? 

Методичні рекомендації 
Розпочати заняття варто з пригадування, що за суб’єктами, на яких вони поширюються, підстави припинення трудового договору 

поділяються на загальні, що поширюються на всіх працівників, та додаткові, які застосовуються лише до окремих категорій працівників, 
визначених законом. 
           Загальні підстави припинення трудового договору визначено в ст. 36 КЗпП. 
          Додаткові (крім передбачених у ст. 17 і 41 КЗпП) підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за 

певних умов (порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.) встановлюються законодавством. 
    За юридичними фактами підстави припинення трудового договору поділяються на події та дії. 
    До подій належать закінчення строку трудового договору, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін 
не вимагала їх припинення, ліквідація організації у зв’язку з банкрутством. Зауважуємо, що КЗпП не визначає смерть працівника (подія) 
як підставу припинення трудового договору чи звільнення з роботи. На підставі документів про смерть здійснюється відрахування 
працівників зі списку працівників організації. 
     За вольовим фактором (ініціативою) розрізняють такі підстави припинення трудового договору: з ініціативи працівника; з ініціативи 
роботодавця; з ініціативи третьої особи, яка не є стороною трудового договору. 

     Таким чином, припинення трудового договору охоплює як вольові односторонні та двосторонні дії, так і події. А розірвання трудового 
договору – односторонні вольові дії. 
     Припинення трудового договору означає також звільнення працівника з роботи (крім випадку його смерті) і може настати тільки за 
наявних законних підстав, визначених законом. 
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Варто нагадати студентам, що з  ініціативи власника або уповноваженого ним органу трудовий договір, укладений на невизначений 
строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності, може бути розірваний лише у передбачених законом 
випадках. Підстави звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу діляться на основні та додаткові. 

До основних підстав належать: 
–    зміни в організації виробництва і праці, в т. ч. ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, 

установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (працівник, з яким розірвано трудовий договір з зазначених підстав, 
протягом одного року має право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, якщо власник або 

уповноважений ним орган провадить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації); 
–    виявлена невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану 

здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи; 
 –    систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або 

правилами внутрішнього розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; 
–    прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин; 
–    нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки 

по вагітності і родах, але при цьому за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним 

захворюванням, місце роботи (посади) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності; 
–    поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 
–    поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; 
–    вчинення за місцем роботи розкрадання (в 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. 

Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової 

непрацездатності (за винятком нез’явлення на роботу протягом чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності), а також 
у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації. 

Студенти повинні пригадати, що додатковими підставами розірвання трудового договору з ініціативи власника є: 
–    одноразове грубе порушення трудового договору керівними працівниками та їх заступниками, головними бухгалтерами та їх 

заступниками, а також визначеними законом службовими особами; 
–    винні дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я 

до нього з боку власника або уповноваженого ним органу; 

–    вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи. 
Необхідно нагадати студентам, що припинення трудового договору оформляється виданням наказу (розпорядження). У наказі 

(розпорядженні) повинні бути зазначені підстави припинення трудового договору в точній відповідності з формулюваннями законодавства 
про працю і конкретне посилання на статтю закону. При розірванні трудового договору (контракту) з ініціативи працівника і причин, з 
якими законодавство пов’язує надання певних пільг і переваг, запис про звільнення в трудову книжку вноситься із зазначенням цих 
причин.  Порядок проведення розрахунку при звільненні з роботи працівника 

  При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, здійснюється в день 
звільнення.  Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після 
подання звільненим працівником вимоги про розрахунок.    У разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник 
або уповноважений ним орган у будь-якому разі повинен у зазначений в цій статті строк виплатити не оскаржувану ним суму. 

 

Зміст роботи 

Ситуація 1. 

Слюсар ПАТ "Ельфа" Стеценко В.О. 27 травня поточного року не вийшов на роботу, а з 29 травня 

пішов у відпустку без збереження заробітної плати до 15 червня. 

Голова правління ПАТ видав наказ про звільнення Стеценка В.О. з роботи за п. 4 ст. 40 КЗпП і дав 

розпорядження бухгалтерії підприємства розрахувати Стеценка В.О. після його виходу з відпустки. 

1. Що називається прогулом? 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Проаналізуйте правильність дій адміністрації у даному випадку та вкажіть правильний шлях 

вирішення даного питання. 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Ситуація 2. 

http://uastudent.com/tag/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80/
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Столяр Лопатюк Р.О. ТзОВ "Мрія" був звільнений з роботи за п. 3 ст. 40 КЗпП за систематичне 

порушення трудової дисципліни, оскільки протягом року на нього було накладено два дисциплінарних 

стягнення. 

У суді, куди він звернувся з позовом про поновлення на роботі, було встановлено, що ніяких 

письмових пояснень до накладення стягнень адміністрація від нього не зажадала. Крім того, 

профспілковий орган не давав згоди на звільнення. 

1. Вам необхідно проаналізувавши ситуацію підготувати правовий аналіз правомірності дій 

адміністрації та працівника., відповідь дайте  з посиланням на норми законодавства. 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Що розуміється під систематичним невиконанням трудових обов'язків? 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Оформіть відповідний наказ про розірвання трудового договору (див. Додаток 1.) 

4. Зробіть відповідний запис до трудової книжки працівника. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

№
 з

ап
и

су
 

 

Дата 
Відомості про прийом на роботу, переведення на 
іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і 

посиланням на статтю, пункт закону) 

На підставі чого 
внесено запис 

(документ, його 
дата і номер) 

число місяць рік 

1 2 3 4 

      

      

      

      

      

      

      

 

Ситуація 3. 

Бригадир будівельників Василенко В.І. протягом двох років пропрацював на будівництві за 

строковим трудовим договором. У липні, коли строк закінчився, громадянин Василенко подав заяву з 

проханням про звільнення, але директор відмовив у задоволенні його прохання, посилаючись на 

відсутність кваліфікованих будівельників і необхідність закінчити будівництво в стислий строк. У 

листопаді того самого року було видано наказ про звільнення Василенка В.І. згідно з поданою ним 

заявою. Громадянин звернувся до суду з проханням про поновлення на роботі, оскільки в нього 

змінились обставини і він вирішив продовжувати роботу на будівництві ще протягом року.  

Скорочення чисельності працівників на будівництві не проводилося. 

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію, підготувати правовий аналіз правомірності дій 

адміністрації та працівника, відповідь дайте  з посиланням на норми законодавства. 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________Ситуація 4. 



За недбале ставлення до службових обов'язків, що призвело до нестачі товарів, завскладом Ванін 

був притягнутий до кримінальної відповідальності і засуджений до двох років позбавлення волі (вирок 

суду набрав законної сили 14 жовтня цього року). 

1. Визначте порядок припинення трудового договору в даному випадку. 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________Підготуйте наказ про 

звільнення працівника у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності. (див. Додаток 

2) 

2. Оформіть запис до трудової книжки.  

 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

№
 з

ап
и

су
 

 

Дата 
Відомості про прийом на роботу, переведення на 
іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і 

посиланням на статтю, пункт закону) 

На підставі чого 
внесено запис 

(документ, його 
дата і номер) 

число місяць рік 

1 2 3 4 

      

      

      

      

      

      

      

 

Самостійна робота 

Ситуація 5. 

Луковенко О.Г. влаштувалася на роботу в середню загальноосвітню школу секретаркою з 

п'ятиденним робочим тижнем. При прийомі на роботу було встановлено випробувальний строк один 

місяць, про що було вказано в наказі. Через два тижні, перед початком нового навчального року стало 

відомо, що школа буде працювати з шестиденним робочим тижнем. Це не влаштовувало Луковенко і 

вона просила директора школи негайно звільнити її. Директор школи відмовився це зробити і 

запропонував Луковенко звільнитися за власним бажанням і відпрацювати два тижні, поки він підшукає 

їй заміну. Луковенко наполягала видати їй трудову книжку, вона вважала, що випробувальний строк ще 

не закінчився, отже вона, ще не оформлена як належить на роботу. 

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію підготувати правовий аналіз правомірності дій 

адміністрації та працівника., відповідь дайте  з посиланням на норми законодавства. 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ситуація 6. 

Пархоменко К.С. була прийнята на роботу з 1 травня 2014 р. на час перебування у відпустці за 

доглядом за дитиною бухгалтера Кутової В.О.. Кутова вийшла на роботу через дев'ять місяців. 

Пархоменко представила довідку про те, що вона вагітна, і відмовилася звільнити місце роботи. 

Незважаючи на заперечення Пархоменко К.С, директор видав наказ про її звільнення у зв'язку із 

закінченням строку трудового договору без згоди профспілкового комітету. 



Вам необхідно проаналізувавши ситуацію підготувати правовий аналіз правомірності дій 

адміністрації та працівника., відповідь дайте  з посиланням на норми законодавства. 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Оформіть наказ про припинення трудового договору. 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

4. Зробіть запис до трудової книжки. 

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ 

№
 з

ап
и

су
 

 

Дата 
Відомості про прийом на роботу, переведення на 
іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і 

посиланням на статтю, пункт закону) 

На підставі чого 
внесено запис 

(документ, його 
дата і номер) 

число місяць рік 

1 2 3 4 

      

      

      

      

      

      

      

 

ВИСНОВОК:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Домашнє завдання 

1. Закінчити роботу. 

2. Повторити матеріал.  

 

Додаток 1 

 
Типова форма № П-4 



Найменування підприємства (установи, організації) ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Держкомстату України 

від 5 грудня 2008 р. № 489 
 

Код ЄДРПОУ 
 

Дата складання 
 

НАКАЗ №______ 

(РОЗПОРЯДЖЕННЯ) 

про припинення трудового договору (контракту) 

Звільнити «____» _______________ 20____ року 

 Табельн

ий номер 

  

  

  

                                            (прізвище, ім’я, по батькові)  

 

(назва структурного підрозділу) 

 

назва професії (посади), розряд, клас (категорія) кваліфікації 

 

(причина звільнення) 

____________________________________________________________________________________________

______________ 
(підстави звільнення) 

 

     Вихідна допомога ___________ грн. ________ коп. 

 

 

Керівник підприємства 

 

______________ 

_____________

________ 

(установи, організації)  підпис ПІБ 

 

Головний бухгалтер                                             _______________          

______________________ 
                                                                         підпис                                    ПІБ 

 

Погоджено: 

Юрисконсульт                                                      ______________           

_______________________ 

                підпис                                 ПІБ 

З наказом (розпорядженням) 

ознайомлений 

______________ 

«____» 

__________ 

20__р. 

 підпис працівника  

 

Додаток 2 

 
Типова форма № П-4 



Найменування підприємства (установи, організації) ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Держкомстату України 

від 5 грудня 2008 р. № 489 
 

Код ЄДРПОУ 
 

Дата складання 
 

НАКАЗ №______ 

(РОЗПОРЯДЖЕННЯ) 

про припинення трудового договору (контракту) 

Звільнити «____» _______________ 20____ року 

 Табельн

ий номер 

  

  

  

                                            (прізвище, ім’я, по батькові)  

 

(назва структурного підрозділу) 

 

назва професії (посади), розряд, клас (категорія) кваліфікації 

 

(причина звільнення) 

 

____________________________________________________________________________________________
______________ 

(підстави звільнення) 

 

 

     Вихідна допомога ___________ грн. ________ коп. 

 

 

Керівник підприємства 

 

______________ 

___________

__________ 

(установи, організації)  підпис ПІБ 

 

Головний бухгалтер                                             _______________          

______________________ 
                                                                         підпис                                    ПІБ 

 

Погоджено: 

Юрисконсульт                                                      ______________           

_______________________ 

                підпис                                 ПІБ 

З наказом (розпорядженням) 

ознайомлений 

______________ 

«____» 

___________

__ 20_р. 

 підпис працівника  
 


