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 Найбільш розповсюдженою підставою для звільнення виступає 

звільнення за угодою сторін згідно пункту 1 частини 1 статті 36 Кодексу 

законів про працю України (далі – КЗпП). Це домовленість після спільного 

волевиявлення працівника та роботодавця. 

 Ініціювати звільнення може як працівник, так і роботодавець. У разі 

ініціативи роботодавця необхідна умова – згода працівника, тобто, 

роботодавець має право реалізувати рішення про звільнення лише коли 

отримає згоду працівника.  

 Якщо ініціатива працівника, то у його заяві мають бути прохання про 

звільнення за угодою сторін і бажана дата звільнення. Взагалом дату 

звільнення він може визначити самостійно, урахувавши час, який 

знадобиться щоб: 

- отримати резолюцію керівника; 

- підготувати та підписати наказ; 

-   нарахувати належні при звільненні кошти. 

Слід зафіксувати надходження заяви про звільнення, зареєструвавши у 

наявному в установі журналі реєстрації, передбаченому номенклатурою 

справ.  

Якщо працівник попередньо домовився з керівником про звільнення за 

угодою сторін, він може подати заяву навіть у день звільнення. Пункт 1 

статті 36 КЗпП не містить вимог до терміну звернення на відміну від статті 

38 КЗпП, за якою працівник має попередити про намір розірвати трудовий 

договір за власним бажанням не пізніше як за 2 тижні, за визначеним 

виключенням. Таким чином, можна звільнитися у день подання заяви, 

оскільки пункт 1 статті 36 КЗпП не містить і жодних вимог щодо порядку 

звільнення за угодою сторін, а лише вимагає досягти домовленості між 

сторонами, роботодавець вправі звільнити працівника у день подачі заяви, 

звісно якщо про це просить працівник і якщо це влаштовує самого 

роботодавця. Висновок, що це положення КЗпП дає змогу припинити трудові 

відносини у прийнятий для сторін строк, навіть день у день випливає з 

постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду 

судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9 (із змінами) (далі – Постанова). 

Зокрема, в абзаці 2 пункту 8 Постанови вказано, що сама по собі згода 

роботодавця задовольнити прохання працівника про звільнення до 

закінчення строку попередження не означає, що трудовий договір припинено 

за п. 1 ст. 36 ЗпП, якщо не було домовленості сторін про цю підставу 

припинення трудового договору. В останньому випадку звільнення 

вважається проведеним з ініціативи працівника за статтею 38 КЗпП.  

 Угода сторін – не лише можливість звільнитися в потрібний день, а й 

процес без зворотного шляху для працівника. Працівник не має права 

відкликати заяву про звільнення, оскільки для цього необхідна згода 

роботодавця. Це врегульовано в абзаці 1 пункту 8 Постанови – при 

домовленості між працівником і роботодавцем про припинення трудового 

договору за пунктом 1 статті 36 КЗпП договір припиняється в строк, 
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визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може мати місце 

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

працівника. 

 Роботодавець має право відмовити у звільнені за угодою сторін. 

 Роботодавець фіксує згоду чи відмову звільнити за угодою сторін у 

резолюції, яка проставляється безпосередньо на заяві. Про відмову 

роботодавця у звільненні повідомляють працівника. Якщо він не передумав 

звільнятися, має право подати заяву про звільнення за власним бажанням за 

статтею 38 КЗпП. 

 Кадровою службою готується наказ про звільнення за угодою сторін, 

де зазначається дата та підстава звільнення, кількість днів: невикористаних, 

які слід компенсувати при звільненні згідно частини 1 статті 116 КЗпП; 

використаних (в зв’язку перебуванням у відповідному робочому періоді у 

відпустці), за які бухгалтерією утримає кошти із заробітної плати. 

 Наказ підписує керівник підприємства, установи, організації. Цей наказ 

реєструється у відповідній книзі реєстрації. Копія цього наказу видається 

працівникові на його вимогу, що передбачено частиною 2 статті 47 КЗпП. 

Копія наказу надається в бухгалтерію та особі, відповідальній за облік 

робочого часу. 

 Звертаємо увагу, що працівник коли хворіє чи перебуває у відпустці 

звільняється датою, зазначеною в заяві та в наказі. Як було вище зазначено 

працівник не може в односторонньому порядку відкликати заяву про 

звільнення за угодою сторін або змінити дату звільнення. Законодавство 

цього не передбачає. КЗпП забороняє звільняти з ініціативи роботодавця 

працівників під час тимчасової непрацездатності або відпустки згідно 

частини 3 статті 40 КЗпП. Однак звільнення  за угодою сторін є самостійною 

підставою припинення трудового договору і не належить до підстав 

звільнення з ініціативи роботодавця. Отже, заборона не діє. 

 Стосовно відпустки, то при наявності невикористаної відпустки  ця 

кількість днів зазначається у наказі, який є підставою для виплати 

компенсації за дні невикористаної відпустки. 

 Можна піти у відпустку з наступним звільненням за угодою сторін, 

якщо роботодавець погодиться. Невикористану відпустку з наступним 

звільненням надають на бажання працівника. Датою звільнення буде 

останній день відпустки (частина 1 статті 3 Закону України «Про 

відпустки»). Норма не поширюється на звільнення за порушення трудової 

дисципліни. 

 Підстава для нарахування  зарплати за відпрацьований до звільнення 

час – табель. 

 Існують певні особливості в строках розрахунку в залежності від того 

присутній чи відсутній на роботі працівник в день звільнення: 

 ▫ працівник присутній на роботі у день звільнення. Бухгалтерія має 

виплатити працівнику всі належні суми відповідно до частини 1 статті 116 

КЗпП, де вказано, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що 
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належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день 

звільнення; 

 ▫ якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми 

мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення 

звільненим працівником вимоги про розрахунок. 

 Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, 

роботодавець повинен письмово повідомити працівника перед виплатою 

зазначених сум. 

 Бухгалтерія має перерахувати належні працівникові кошти на його 

картковий рахунок. Зробити це незалежно від причини відсутності – хвороба, 

відпустка тощо. 

 В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, 

роботодавець в усякому випадку повинен у вище зазначений строк виплатити 

не оспорювану ним суму. 

 Якщо підприємство, установа, організація  порушить зазначені строки, 

то виплачуватиме працівникові середній заробіток за весь час затримки до 

дня фактичного розрахунку за відсутності спору про розмір сум  відповідно 

до статті 117 КЗпП. При наявності спору про розміри належних звільненому 

працівникові сум роботодавець повинен сплатити зазначені відшкодування в 

тому разі, коли спір вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на 

користь працівника частково, то розмір відшкодування за час затримки 

визначає орган, який виносить рішення по суті спору. 

 КЗпП не зобов’язує роботодавця виплачувати вихідну допомогу при 

звільненні за угодою сторін, оскільки стаття 44 КЗпП містить інші підстави 

для її виплати. Роботодавець може передбачити вихідну допомогу як 

додаткову пільгу для працівників у колективному договорі (наприклад: при 

звільнені за угодою сторін за пунктом 1 статті 36 КЗпП, що ініціює 

роботодавець, працівнику виплачують вихідну допомогу у розмірі 

середньомісячного заробітку). 
  

 Про звільнення робиться запис у трудовій книжці з посиланням на 

відповідний пункт і статтю КЗпП, як то вказано в пункті 2.26 Інструкції про 

порядок ведення трудових книжок, затвердженої наказом Міністерства праці 

України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту 

населення України 29.07.93 № 58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 17.08 1993 р. за № 11 (із змінами), а саме, записи про причини 

звільнення у трудовій книжці повинні провадитись у точній відповідності з 

формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, 

пункт закону (наприклад, «Звільнений за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП 

України»). 

 Згідно статті 47 КЗпП звільненому працівнику видається трудова 

книжка в день звільнення. 

 Про одержання трудової книжки працівник двічі засвідчує підписом: 

- в особовій картці працівника (типова форма П-2); 

- у книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. 
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 У разі затримки видачі трудової книжки підприємству, установі або 

організації доведеться виплатити середній заробіток за весь час вимушеного 

прогулу, що передбачено частиною 5 статті 235 КЗпП.  

 Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то 

підприємство, установа, організація в цей день надсилає йому поштове 

повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки. 

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу 

допускається тільки за письмовою згодою працівника. 
  

 Відповідно до пунктів 493, 499 Переліку типових документів, що 

створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого 

самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 

строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції 

України від 12.04.2012 № 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 17 квітня 2012 р. за № 571/20884, копії і витяги з наказів про 

звільнення, особові картки працівників (у тому числі тимчасових та працюю-

чих за сумісництвом) зберігаються 75 років після звільнення.  
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