
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №  4 

Дисципліна: Трудове право. 

Тема дисципліни: Трудовий договір. Припинення трудового договору. 

Мета: 

навчальна: навчити студентів вирішувати задачі та складати наказ власника про 

звільнення, дати студентам навики і уміння в користуванні КЗпП України щодо звільнення 

працівника  з роботи. 

виховна: формувати творче правове мислення, професійних знань та умінь, вивчення 

КЗпП України.   

Методичне забезпечення: 

1. Кодекс Законів про працю України. 

2. Збірник “Трудові правовідносини”. – К.: Сплайн. – 2019. 

Хід заняття: 

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних знань. Питання: 

1. Назвіть підстави для звільнення  з роботи. 

2. Проаналізуйте припинення трудового договору за вироком суду. 

3. Роз’ясніть порядок трудового договору з ініціативи працівника. 

4. Визначте загальні підстави розірвання трудового договору.  

3. Вирішення ситуацій. 

Ситуація 1. 

Громадянка Клименко В.В. (бухгалтер автобази) подала заяву про звільнення за 

власним бажанням. Через 5 днів вона  попросила повернути їй заяву у зв’язку зі зміною 

сімейних обставин. Директор бази відмовив їй на тій підстави, що вони вже  пообіцяли 

Роговій О.С., робітниці тієї ж бази, перевести її на місце Клименко. Крім того, зважати на 

сімейні обставини кожного робітника адміністрація бази не може. 

1. Чи може Клименко В.В.  оскаржити дії  директора бази і, якщо може, то де? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Чи має право робітник відкликати свою заяву про звільнення за власним 

бажанням? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. У яких випадках працівникові не можна відмовити у прийомі на роботу? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. Підготуйте наказ (розпорядження) про звільнення. 

 

Наказ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуація 2. 

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. Лукашенко 

наполягала видати їй трудову книжку, вона вважала, що випробувальний строк ще не 

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

 Надайте правову допомогу. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Ситуація 3. 



Пархоменко К.С. була прийнята на роботу з 4 травня минулого року -  на час 

перебування у відпустці за доглядом за дитиною бухгалтера Кутової В.О.. Кутова вийшла на 

роботу через дев’ять місяців. Пархоменко надала  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. 

Чи законні дії директора? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Ситуація 4. 

Назарова О.Й. – студентка денного відділення державного університету – одночасно 

працювала на півставки лаборантом кафедри  філософії. За академічну заборгованість її було 

відраховано з університету й одночасно звільнено з посади лаборанта. Назарова звернулася 

до суду з позовом про поновленням на роботі. 

Суддя, вважаючи, що Назарова працювала  за сумісництвом і звільнена у зв’язку з 

припиненням навчання, визнав звільнення законним. Назарова оскаржила рішення 

районного суду. 

1.Що таке сумісництво?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. У яких правовідносинах з університетом знаходилася Назарова?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. Як вирішити справу? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Ситуація 5. 

Слюсар  ПАТ “Ельфа”  Стеценко В.О. 27 травня 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 6. 

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. Що розуміється під систематичним невиконанням трудових обов’язків? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Вирішіть справу. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Ситуація 7. 

Ларіонова Н.С. уклала трудовий договір  адміністрацією поліклініки заводу  

“Холодмаш” про роботу як медсестра з п’ятиденним  робочим тижнем. Через три місяці від 

дня укладення трудового договору поліклініка почала працювати з шестиденним робочим 

тижнем, але Ларіонова Н.С. відмовилась працювати з таким режимом і вимагала зберегти за 

нею п’ятиденку. За нез’явлення на роботу по суботах вона була звільнена за прогул без 

поважних причин за п. 4 ст. 40 КЗпП. 

Ларіонова Н.С. звернулась до  суду з позовом про поновлення її на роботі з 

попередніми умовами режиму праці і оплати вимушеного прогулу. 

1. Що слід було зробити адміністрації у даному випадку?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Чи правильно здійснено звільнення? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Ситуація 8. 



Замість Михайлової С.Ф., яка пішла у відпустку по догляду за дитиною, була прийнята 

на роботу Прохорова Т.В. – на термін відпустки Михайлової С.Ф. Коли Михайлова вийшла 

на роботу, Прохорова Т.В. представила довідку про те, що вона вагітна, і заявила директору 

заводу, що він не має права її звільнити. Незважаючи на заперечення Прохорової,  директор 

видав наказ про її звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору без згоди 

профспілкового комітету. 

Чи законні дії директора? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Висновок:________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Методичні вказівки: 

При вирішенні практичних ситуацій, студентам варто пригадати, що в юридичній 

літературі і законодавстві про працю України зустрічаються терміни, пов’язані з 

припиненням  трудових правовідносин і розірвання трудового договору. Термін 

“припинення” трудового договору означає припинення трудових правовідносин у всіх 

випадках, передбачених чинним законодавством про  працю. Термін “розірвання” означає 

припинення трудового договору по односторонньому волевиявленню (власника або 

уповноваженого ним органу, працівника або на вимогу третіх осіб). Термін “звільнення” 

вживає законодавець стосовно конкретного працівника і означає він процедуру припинення  

трудових правовідносин, тобто те ж, що і  термін “припинення” стосовно трудового 

договору. 

Припинення трудового договору потрібно відрізняти від відсторонення працівника від  

роботи. Відсторонення не припиняє само по собі трудове правовідношення, воно лише 

припи-няє виконання працівником його трудової функції, як правило, з припиненням 

виплати за цей час заробітної плати. Відсторонення від роботи завжди є тимчасовим і 

допускається у виняткових випадках, передбачених  законодавством. Студентам необхідно 

вивчити ст. 46 КЗпП України, а  також нормативно – правові акти, що передбачають 

спеціальні випадки відсторонення від роботи. 

Студенти повинні відрізняти загальні і додаткові підстави припинення трудового 

договору. Загальні підстави припинення трудового договору закріплені в ст.  36 КЗпП 

України. Студенти повинні детально зупинитися на кожній з підстав. 

Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу передбачає ст. 40 КЗпП. 

Студенти повинні згадати, що прогулом  без поважних причин визначається 

відсутність працівника на роботі  протягом    робочого дня. До прогулу прирівнюється 

відсутність працівника без поважних причин на роботі більше 3 години безперервно або 

сумарно протягом робочого дня. 

Систематичним порушенням трудової дисципліни  вважається  порушення, вчинене 

працівником, який і раніше порушував трудову дисципліну,  за що притягувався до 

дисциплінарної відповідальності та громадської і порушив її знову. Одноразове порушення 



трудової дисципліни працівником не може бути підставою для звільнення  з роботи, за 

винятком керівних працівників.   

Зразок наказу про звільнення: 

 
[https://www.kadrovik01.com.ua/] 

Також необхідно розглянути додаткові підстави припинення трудового договору з 

деякими категоріями працівників, передбачені ст. 7, 41 КЗпП України, а також окремими 

законодавчими актами (відносно сумісників, тимчасових і сезонних працівників, державних 

службовців, суддів та ін.) 

Студентам необхідно знати положення ст. 38, 39 КЗпП України, що встановлюють 

порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 
 


