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Тема дисципліни: Трудовий договір 

Семінарське заняття 9 

Тема: Правова характеристика підстав припинення трудового договору 

 

План 

1. Визначте та охарактеризуйте підстави припинення трудового договору 

2. Визначте процедуру припинення трудового договору з ініціативи 

працівника 

3. Визначте та охарактеризуйте загальні підстави припинення трудового 

договору  

4. Визначте та охарактеризуйте підстави та порядок розірвання трудового 

договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 

5. Визначте та охарактеризуйте додаткові підстави розірвання трудового 

договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими 

категоріями працівників за певних умов 

 

Література 

Базова: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. – № 30 ( зі змінами і доповненнями)  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

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. 

і доп.  - К.: Знання, 2010 

 

Ключові поняття 

Трудовий договір, розірвання трудового договору, припинення трудового договору. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_39.pdf
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Рекомендовані реферати 

1.  Теоретичні проблеми припинення трудових правовідносин в Україні 

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. Проблемні питання припинення трудового договору за угодою сторін 

2. Проблеми припинення трудового договору за обставинами, що не 

залежать від волі його сторін 

 

Методичні рекомендації 

При відповіді на перше питання потрібно пам’ятати, що припинення 

трудового договору можливе у зв’язку з певними подіями і у зв’язку з певними 

юридичними діями. 

Припинення трудового договору – закінчення дії трудових правовідносин 

працівника з роботодавцем у всіх випадках, передбачених законодавством про працю. 

припинення трудових правовідносин (юридичні факти). Загальні підстави 

припинення трудового договору закріплені у ст. 36 КЗпП. Інші підстави припинення 

трудового договору містяться в окремих нормах КЗпП або інших нормативно-

правових актах. Так, згідно з п. 8 Положення про умови роботи за сумісництвом 

працівників державних підприємств, установ і організацій, звільнення з роботи за 

сумісництвом провалиться з підстав, передбачених законодавством, а також у разі 

прийняття працівника, який не є сумісником, чи обмеження сумісництва у зв'язку з 

особливими умовами та режимом праці.   

 

                             ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

За спільною (взаємною) ініціативою 

сторін трудового договору (угода сторін, 

закінчення строку) 

З ініціативи працівника (ст.ст. 38, 39 

КЗпП України) 

З ініціативи роботодавця (ст.ст. 40, 41 

КЗпП України) 

З ініціативи осіб, які не є його стороною 

(третіх осіб)(п.п. 3, 7 ст. 36, 45 КЗпП 

України) 
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Припинення трудового договору правомірне за одночасної наявності таких умов:                        

1) передбаченої законодавством підстави припинення трудового договору;  

2) дотримання порядку звільнення; 

3) юридичного факту припинення трудового договору (наказу чи розпорядження 

роботодавця, заяви працівника, відповідного документа особи, уповноваженої 

вимагати розірвання договору).  

При вивченні другого питання слід звернутися до положень статей 38 та 39 

КЗпП. Відповідно до даних норм працівник має право розірвати трудовий договір, 

укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений 

ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з 

роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд 

на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу 

місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній 

місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до 

досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за 

хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I 

групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних 

причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір 

у строк, про який просить працівник. 

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не 

залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або 

уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім 

випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до 

законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.  

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за 

власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує 

законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.  

Строковий трудовий договір  підлягає розірванню достроково на вимогу 

працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню 

роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом 

законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, 

передбачених частиною першою статті 38 цього Кодексу. 

Спори про дострокове розірвання трудового договору вирішуються в 

загальному порядку, встановленому для розгляду трудових спорів. 

Відповідь на третє питання вимагає детального аналізу загальних підстав 

припинення трудового договору з ініціативи працівника які визначені в статті 36 

КЗпП. 

Відповідно до статті 36 КЗпП підставами припинення трудового договору є: 

1) угода сторін; 
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2) закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові 

відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх 

припинення; 

3) призов або вступ працівника або власника - фізичної особи на військову 

службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за 

працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частини третьої статті 

119 цього Кодексу; 

4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу 

профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом 

органу (стаття 45); 

5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, 

організацію або перехід на виборну посаду; 

6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з 

підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у 

зв'язку із зміною істотних умов праці; 

7) 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; 

7-1) укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону 

України "Про запобігання корупції", встановленим для осіб, які звільнилися або 

іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення; 

7-2) з підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади"; 

7-3) набрання законної сили рішенням суду про визнання необґрунтованими 

активів та їх стягнення в дохід держави стосовно особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, у передбачених статтею 

290 Цивільного процесуального кодексу України випадках; 

8) підстави, передбачені контрактом; 

9) підстави, передбачені іншими законами. 

Четверте питання. Виключні підстави для розірвання трудового договору з 

ініціативи власника або уповноваженим ним органом визначені в статті 40 КЗпП. 

Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов 

(п’яте питання) визначені в статті 41 КЗпП. 

Крім підстав, передбачених статтею 40 КЗпП, трудовий договір з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадках: 

1) одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником 

підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, 

відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n137
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n138
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n1457
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#n231
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n247
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n302
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8233
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8233
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv#n231
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бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також 

службовими особами податкових та митних органів, яким присвоєно спеціальні 

звання, і службовими особами центральних органів виконавчої влади, що реалізують 

державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за 

цінами; 

1-1) винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого 

заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого 

законом розміру мінімальної заробітної плати; 

2) винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або 

культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку 

власника або уповноваженого ним органу; 

3) вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального 

проступку, не сумісного з продовженням даної роботи; 

4) перебування всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції" у 

прямому підпорядкуванні у близької особи; 

4-1) наявності у працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів, 

який має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, 

передбачений Законом України "Про запобігання корупції"; 

5) припинення повноважень посадових осіб. 
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