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Тема: Розірвання трудового договору 

Мета: ознайомлення учнів з усвідомлення підписання трудового договору, обізнаність у 
юридичних аспектах, а саме розірвання трудового договору. 

Порядок та строки звільнення за згодою сторін 

Потреба у використанні пункту 1 частини першої статті 36 КЗпП України  з’являється 

насамперед у сторін строкового трудового договору для його дострокового припинення. З 

ініціативи власника такий трудовий договір може бути розірваний тільки за наявності 

підстав, зазначених у законі. 

 Працівник також вправі розірвати строковий трудовий договір тільки за наявності 

причин, передбачених у статті 39 КЗпП України. Коли в кожної з сторін немає права на 

дострокове розірвання строкового трудового договору, вони можуть домовитися про 

припинення його за пунктом 1 частини першої статті 36 КЗпП України. 

Закон не перешкоджає тому, щоб за угодою сторін припинялися і трудові договори, 

укладені на невизначений строк. Однак практична потреба в цьому незначна. Працівник 

має право в будь-який час розірвати трудовий договір, попередивши про це власника за 

два тижні. Якщо працівник просить про звільнення до закінчення зазначеного 

двотижневого строку, власник може погодитися на це. Але в такому разі звільнення 

здійснюється з ініціативи працівника, а не за угодою сторін (пункт 8 постанови Пленуму 

Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів»). 

При домовленості між працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом про припинення трудового договору за згодою 

сторін договір припиняється в строк, визначений сторонами. 

У заяві про звільнення за угодою сторін працівник ставить бажану дату звільнення, яка 

може співпадати з датою подачі заяви, а роботодавець, розглядаючи цю заяву вирішує 

задовольняти її чи ні. 



Саме у цьому полягає згода сторін, коли працівник і роботодавець спільно вирішують 

коли і як звільнитися працівникові. 

Є такі випадки, коли працівник перед тим, як звільнитися повинен передати матеріальні 

цінності, документи, тощо, на що необхідно певний час – то роботодавець виходить з 

інтересів підприємства при прийнятті рішення. Анулювання такої домовленості може 

мати місце лише при взаємній згоді про це власника або уповноваженого ним органу і 

працівника (відповідно до п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 

листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» ). 

Крім цього, слід зауважити, що роботодавець не має права звільняти працівника за 

власним бажанням, якщо працівник про це не просив і не подавав про це заяви, а подав 

заяву про звільнення за угодою сторін. 

Звільнення з роботи «за власним бажанням». 

Звільнення з роботи працівника за власним бажанням регулюється статтею 38 Кодексу 

законів про працю України. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений 

на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган 

письмово за два тижні. Фактом попередження являється письмова заява працівника 

подана адміністрації у відповідному порядку. В заяві працівник зазначає дату звільнення 

та причину звільнення «за власним бажанням» або іншу поважну причину. 

Письмова заява подається працівником роботодавцю, а якщо той відмовляється прийняти 

її, працівник може відправити заяву поштою. При цьому днем подання заяви на 

звільнення буде вважатися дата реєстрації листа в журналі вхідної кореспонденції 

підприємства. 

Заяву про звільнення працівник може подати як під час роботи, так і у випадку відсутності 

на роботі у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, відрядженням або з яких-

небудь інших причин. Важливо лише, щоб роботодавець вчасно, за два тижні, був у 

письмовому вигляді сповіщений про намір працівника припинити трудові відносини. 

Навіть після того як роботодавець підготував наказ про звільнення слід пам’ятати, що у 

випадку, якщо працівник протягом терміну, що залишається до звільнення з моменту 

подання заяви, змінює своє рішення з приводу звільнення (тобто бажає й далі працювати 

на даному підприємстві), то в такому випадку звільнення працівника не проводиться (за 



умови, що на його місце не запрошений (не прийнятий) інший працівник, якому 

відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладанні трудового договору). 

Також, у випадку, якщо по закінченні терміну, який залишається до звільнення з моменту 

подання заяви, працівник не був звільнений з роботи (з ним не був виконаний розрахунок 

і йому не була видана «на руки» трудова книжка) і він не наполягає на звільненні, 

трудовий договір залишається діючим, а заява працівника про звільнення втрачає свою 

юридичну чинність. 

В яких випадках роботодавець може звільнити працівника з власної ініціативи? 

Відповідно до статті 40 Кодексу законів про працю України працівник може звільнитися з 

роботи не лише за власним бажанням, а також він може бути звільнений за ініціативою 

самого роботодавця, однак лише у конкретних випадках: 

 змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства 

або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або 

штату працівників; 

 виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок 

недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної 

роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування 

допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає 

доступу до державної таємниці; 

 систематичного 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; 

 прогулу (в тому числі відсутності 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 враховуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо законодавством 

не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному 

захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим 

каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до 

відновлення працездатності або встановлення інвалідності; 

 поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 

 появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; 



 вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, 

встановленого за вироком суду, що набув чинності, чи за постановою органу, до 

компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування 

заходів громадського впливу. 

Порядок розрахунку при звільненні працівника з роботи. 

Відповідно до статті 47 Кодексу законів про працю України передбачено обов’язок 

роботодавця провести розрахунок з працівником і видати йому в день звільнення 

правильно оформлену трудову книжку. Днем звільнення працівника вважається останній 

день роботи. 

При звільненні працівника з роботи видається наказ, в якому зазначається підстава 

розірвання трудового договору з посиланням на відповідний пункт і статтю Закону. 

На підставі цього наказу проводиться запис про причини звільнення до трудової книжки. 

У разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу він 

зобов’язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. 

В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника. 

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від установи провадиться 

також в день звільнення. Однак, якщо працівник в день звільнення не працював, то 

зазначені суми повинні бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення 

звільненим працівником вимоги про розрахунок. 

ЗАВДАННЯ: 

1. Ознайомитися з викладеним матеріалом та законспектувати. 

2. 2. Підготувати реферат або презентацію на тему «Звільнення за згодою сторін» 

3. Роботи надсилати на електрону адресу sveta101989@gmail.com 

 


