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Тема дисципліни: Трудовий договір 

Семінарське заняття 10 

Тема: Порядок звільнення з роботи 

 

План 

1. Охарактеризуйте процедуру розірвання трудового договору з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу 

первинної профспілкової організації (профспілкового представника) 

2. Охарактеризуйте процедуру розірвання трудового договору з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди виборного органу 

первинної профспілкової організації (профспілкового представника) 

3. Визначте та охарактеризуйте процедуру оформлення звільнення з роботи 

4. Проаналізуйте обов’язок власника або уповноваженого ним органу 

провести розрахунок з працівником. Виплата вихідної допомоги 

 

Література 

Базова: 
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2. Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 р.  // Відомості Верховної 

Ради України. – 2015. - №  50 (зі змінами і доповненнями)  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text 

Допоміжна 

1. Беззуб Б. С., Міхатуліна О. М. Трудове право України: Опорний конспект 

лекцій. — К.: МАУП, 2007. — 344 с. 

https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_39.pdf 

2. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. – 6 – те вид., перероб. 
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Ключові поняття 

Трудовий договір, розірвання трудового договору, припинення трудового договору, 

звільнення, вихідна допомога 
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Рекомендовані реферати 

1.  Порядок звільнення працівника з роботи 

2. Угода сторін як підстава припинення трудового договору 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 
 

1. Дайте визначення поняттю «припинення трудового договору» 

2. Класифікуйте підстави припинення трудового договору 

3. За яких умов розірвання трудового договору є правомірним 

4. За який строк працівник повинен попередити роботодавця про 

припинення трудових відносин? 

 

Дослідницька робота 

1. Звільнення за ініціативою роботодавця: підстави, процедури, судова 

практика  

2. Проблеми припинення трудового договору за обставинами, що не 

залежать від волі його сторін 

 

Методичні рекомендації 

Для відповіді на перше питання необхідно проаналізувати положення статті 

43 КЗпП. 

Відповідно до даної статті розірвання трудового договору з підстав, 

передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, 

організації), 2-5, 7 статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 КЗпП, може бути проведено 

лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), 

первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, крім випадків, коли 

розірвання трудового договору із зазначених підстав здійснюється з прокурором, 

поліцейським і працівником Національної поліції, Служби безпеки України, 

Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро 

України чи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового 

законодавства. 

У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган 

первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у 

п'ятнадцятиденний строк обгрунтоване письмове подання власника або 

уповноваженого ним органу про розірвання трудового договору з працівником. 

Подання власника або уповноваженого ним органу має розглядатися у 

присутності працівника, на якого воно внесено. Розгляд подання у разі відсутності 

працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника 

від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. Якщо працівник або 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n233
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n235
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n240
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n251
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n252
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його представник не з'явився на засідання, розгляд заяви відкладається до наступного 

засідання у межах строку, визначеного частиною другою цієї статті. У разі повторної 

неявки працівника (його представника) без поважних причин подання може 

розглядатися за його відсутності. 

У разі якщо виборний орган первинної профспілкової організації не 

утворюється, згоду на розірвання трудового договору надає профспілковий 

представник, уповноважений на представництво інтересів членів професійної спілки 

згідно із статутом. 

Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий 

представник) повідомляє власника або уповноважений ним орган про прийняте 

рішення у письмовій формі в триденний строк після його прийняття. У разі пропуску 

цього строку вважається, що виборний орган первинної профспілкової організації 

(профспілковий представник) дав згоду на розірвання трудового договору. 

Якщо працівник одночасно є членом кількох первинних профспілкових 

організацій, які діють на підприємстві, в установі, організації, згоду на його 

звільнення дає виборний орган тієї первинної профспілкової організації, до якої 

звернувся власник або уповноважений ним орган. 

Рішення виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника) про відмову в наданні згоди на розірвання трудового 

договору повинно бути обгрунтованим. У разі якщо в рішенні немає обгрунтування 

відмови в наданні згоди на розірвання трудового договору, власник або 

уповноважений ним орган має право звільнити працівника без згоди виборного 

органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника). 

Власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір 

не пізніш як через місяць з дня одержання згоди виборного органу первинної 

профспілкової організації (профспілкового представника). 

Якщо розірвання трудового договору з працівником проведено власником або 

уповноваженим ним органом без звернення до виборного органу первинної 

профспілкової організації (профспілкового представника), суд зупиняє провадження 

по справі, запитує згоду виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника) і після її одержання або відмови виборного органу 

первинної профспілкової організації (профспілкового представника) в дачі згоди на 

звільнення працівника (частина перша цієї статті) розглядає спір по суті. 

При вивченні другого питання слід звернутися до положень статті 431 КЗпП. 

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу без згоди виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника) допускається у випадках: 

 ліквідації підприємства, установи, організації; 

 незадовільного результату випробування, обумовленого при прийнятті на 

роботу; 
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 звільнення з суміщуваної роботи у зв'язку з прийняттям на роботу іншого 

працівника, який не є сумісником, а також у зв'язку з обмеженнями на роботу за 

сумісництвом, передбаченими законодавством; 

 поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 

 звільнення працівника, який не є членом первинної профспілкової 

організації, що діє на підприємстві, в установі, організації; 

 звільнення з підприємства, установи, організації, де немає первинної 

профспілкової організації; 

 звільнення керівника підприємства, установи, організації (філіалу, 

представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, 

головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також 

працівників, які мають статус державних службовців відповідно до Закону 

України "Про державну службу", керівних працівників, які обираються, 

затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами 

місцевого самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими 

об'єднаннями громадян; 

 звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання (в тому 

числі дрібне) майна власника, встановлене вироком суду, що набрав законної сили, 

чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного 

стягнення або застосування заходів громадського впливу; 

 призову або мобілізації власника - фізичної особи під час особливого 

періоду. 

Законодавством можуть бути передбачені й інші випадки розірвання трудового 

договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди 

відповідного виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 

представника). 

Третє питання. Припинення трудового договору оформляється наказом 

(розпорядженням) власника. У наказі й трудовій книжці причина звільнення 

записується у відповідності до закону. У день звільнення власник або уповноважений 

ним орган зобов'язаний видати працівнику належно оформлену трудову книжку і 

провести з ним розрахунок. Якщо працівник не працював, то всі належні йому від 

підприємства суми повинні бути виплачені не пізніше наступного дня після 

пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. 

Цю саму вимогу містить і ст.12 Конвенції № 95 Міжнародної Організації Праці 

з охорону заробітної плати, згідно з якою при припиненні дії трудового договору з 

працівником провадиться остаточний розрахунок Із виплатою всієї належної йому за-

робітної плати. 

У разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу встановлених 

звільненому, працівнику сум у вказаний термін при відсутності спору про їх розмір 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній 

заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. 

У разі затримки видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого 

ним органу працівнику виплачується середній заробіток за весь час вимушеного 

прогулу. Слід мати на увазі, що ст.47 КЗпП передбачений як обов'язок власника або 

уповноваженого ним органу видати трудову книжку, так і обов'язок провести з 

працівником розрахунок. Це два самостійних обов'язки, тому виконання зобов'язання 

видати трудову книжку не звільняє власника від виконання зобов'язання щодо 

виплати розрахунку.  

Водночас власник повинен нести відповідальність за невиконання кожного з 

цих зобов'язань окремо чи обох зразу. Справа в тому, що відповідно до роз'яснень 

Пленуму Верховного Суду України, даних у п.32 постанови від 6 листопада 1992 р. 

№ 9 "Про практику розгляду судами трудових спорів", суди приймали рішення про 

стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні лише в 

тому разі, коли з вини власника чи уповноваженого ним органу була затримана видача 

трудової книжки або неправильно сформульована причина звільнення в трудовій 

книжці, що перешкоджало працевлаштуванню працівника.  

Якщо неправильне формулювання причини звільнення в трудовій книжці пере-

шкоджало працевлаштуванню працівника, орган, що розглядає трудовий спір, 

одночасно зі зміною формулювання причини звільнення задовольняє вимогу про 

виплату працівнику середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу, але не 

більш ніж за 1 рік. Якщо заява працівника розглядається більше за 1 рік не з вини 

працівника, орган, що розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату 

середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу. 

Четверте питання. Відповідно до статті 47 КЗпП власник або уповноважений 

ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові копію наказу 

(розпорядження) про звільнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначені 

у статті 116 КЗпП, а також на вимогу працівника внести належні записи про 

звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника. 

У разі призову власника - фізичної особи на військову службу за призовом під 

час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа 

резервістів в особливий період такий власник - фізична особа повинен виконати свої 

обов’язки, визначені цією статтею, протягом місяця після звільнення з такої військової 

служби без застосування санкцій та штрафів. 

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 

36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП, працівникові виплачується вихідна допомога у 

розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на 

військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 

36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або 

уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n697
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n211
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n211
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n233
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n235
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n239
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n208
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n208
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договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не 

менше тримісячного середнього заробітку; у разі припинення трудового договору з 

підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41, - у розмірі не менше ніж 

шестимісячний середній заробіток. 

 

Модульний контроль № 2  

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ – один день - з дати проведення заняття (ДО 14.04.2022).  

До уваги студентів! Для опрацювання модульного контролю вам рекомендовано: дати 

відповідь на три питання, в залежності від варіанту  та надіслати їх на перевірку.  

Для задовільного рівня достатньо просто відповідей за опрацьованим матеріалом. 

Для достатнього та відмінного рівня вам додатково рекомендовано відповіді оформити 

творчо, а саме: зробити презентацію, підібрати відеосюжети, цитати,  зробити висновки, 

висловити власні судження, підібрати статистику, скласти діаграми, зробити аналіз – все на 

ваш вибір! 

       Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно зазначити наступне: 

Модульний контроль № 2 

з дисципліни «Трудове  право» 

Варіант № ___ 

студента-(ки) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, 

самостійності, сучасності підібраних матеріалів та охайності в оформленні (вимоги до 

оформлення наведені в Додатку 1). 

Номер варіанту МОДУЛЯ визначається першою літерою прізвища студента відповідно 

до наступних варіантів : 

 

Варіант № 1  -  А, Д, З, П 

1. Поняття, ознаки та сторони трудового договору. Зміст трудового договору 

2. Форма трудового договору 

3. Контракт-особливий вид трудового договору. Правовi гарантiї працiвникiв при 

прийняттi на роботу 

Варіант 2-  Г, Ж, К, Ф, Щ 

1. Основні умови трудового договору .  Факультативні умови. 

2. Загальний порядок укладання трудового договору. Етапи оформлення трудового 

договору 

3. Правова характеристика підстав припинення трудового договору.  Характеристика 

підстав, передбачених ст. 36 КЗпП. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n218
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n1459
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Варіант 3-  Б, Л, С, Ш 

1. Трудова функція працівника. Професія, спеціальність, кваліфікація, посада. 

2. Відмінність трудових договорів від суміжних цивільно – правових договорів 

пов’язаних із працею 

3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу. 

Варіант 4 - В, Н, Р, У, Х 

1. Випробування при прийняті на роботу. 

2. Гарантії прав і обмеження прав особи при укладенні трудового договору 

3. Припинення трудового договору з ініціативи працівника. 

Варіант 5 - Є, М,Т, Ц, Ю 

1. Поняття міжнародно-правового регулювання праці. Джерела міжнародно-правового 

регулювання праці в Європі. 

2. Характеристика трудового договору  

А) про тимчасові роботи  

Б) про сезонні роботи 

3. Змiна умов трудового договору . Вiдсторонення вiд роботи   

Варіант 6 - І, О, Ч, Я 

1. Міжнародна організація праці (МОП), її структура, основні напрями діяльності, цілі 

і завдання. 

2. Інші види трудових договорів 

А) при суміщенні професій і сумісництв 

Б) при організованому наборі працівників 

В) з надомними працівниками 

3. Оформлення звiльнення з роботи та проведення розрахунку 

 

Виконані завдання в форматі .doc (ворд) надсилайте на перевірку на пошту: 

bubnenkova.work@gmail.com 

 

 

Додаток 1 

Модульна роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах 

формату А-4 (210 х 297). Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; 

вирівнювання - “За шириною”; міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); 

абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см);верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве 

– 1 см. Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти 

знакам (1,25 см). Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер 

сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті 

сторінки. 

mailto:bubnenkova.work@gmail.com
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