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AНOТAЦIЇ ДO ВИПУCКНOЇ POБOТИ

Випускну роботу магістра присвячено дослідженню питань особливостей

припинення  трудових  договорів  з  ініціативи  роботодавця  з  підстав,  не

пов’язаних з виною працівника.
Проаналізовано  історію  законодавства  щодо  підстав  розірвання

трудового договору з ініціативи роботодавця, визначено поняття трудового

договору та підстави його припинення,  розглянуто принципи та підстави

припинення  трудових  відносин  з  ініціативи  роботодавця  з  підстав,  не

пов’язаних  з  виною  працівника,  проведений  аналіз  реформування

законодавства України щодо припинення трудових відносин з  ініціативи

роботодавця,  а  також  проаналізовано  досвід  правового  регулювання

розірвання  трудових  відносин  з  ініціативи  роботодавця,  з  підстав,  не

пов’язаних  з  виною  працівника  в  країнах  романо-германської  й англо-

саксонської-правової сімей.

The  master’s  thesis  is  devoted  to  the  study  of  issues  of  peculiarities  of

termination of labor contracts on the initiative of the employer, on grounds not related

to the employee’s fault.

The  article  analyzes  the  history  of  legislation  on  the  grounds  for

termination of an employment contract on the initiative of the employer, defines

the  notion  of  an  employment  contract  and  the  grounds  for  its  termination,

considers the principles and grounds for termination of labor relations on the

initiative of  the employer on grounds not related to the employee’s fault,  the

analysis  of  reforming the legislation of  Ukraine regarding the termination of

labor relations on the initiative of the employer, and also analyzed the experience

of  legal  regulation  of  termination  of  labor  relations  at  the  initiative  of  the

employer, on the grounds , unrelated to the employee’s fault in the Romance-

Germanic and Anglo-Saxon-legal families.
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