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 Шановні студенти!  Заняття буде проходити  на платформі Google meet  (посилання 

на конференцію буде  надіслано в ваші групи в Вайбері в режимі реального часу).      

 Тема дисципліни: Дисципліна праці та дисциплінарна відповідальність 

 

Семінарське заняття 16 

 

Тема: Порядок застосування та зняття дисциплінарних стягнень 

 

План 

1. Охарактеризуйте поняття трудової дисципліни, методи її забезпечення 

2. Охарактеризуйте дисциплінарну відповідальність та дисциплінарний 

проступок. Визначте види суб’єктів дисциплінарної відповідальності 

3. Визначте поняття «дисциплінарне стягнення» та надайте йому 

характеристику 

4. Проаналізуйте порядок застосування дисциплінарного стягнення 

5. Охарактеризуйте процедуру оскарження та зняття дисциплінарного 

стягнення 

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 

 

Трудова дисципліна, дисциплінарна відповідальність, дисциплінарний проступок, 

дисциплінарне стягнення 

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.  Дисциплінарна відповідальність за законодавством України про працю  

2.  Актуальні проблеми дисциплінарної відповідальності 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 
 

1. Що розуміють під трудовою дисципліною? 

2. Назвіть методи забезпечення трудової дисципліни 

3. Які існують заохочення в трудовому праві 

4. Назвіть елементи складу дисциплінарного проступку 

5. Визначте порядок застосування заохочень 

 

Дослідницька робота 

1. Дисциплінарна відповідальність: проблемні аспекти застосування 

2. Дисциплінарна відповідальність працівника за проєктом трудового 

кодексу України 

 

Методичні рекомендації 

При відповіді на перше питання студенти повинні визначити, що трудова 

дисципліна полягає в обов’язку дотримання працівниками правил внутрішнього 

трудового розпорядку (статутів, положень про дисципліну), технологічних, санітарних 

та інших встановлених норм. Трудова дисциплiна є необхiдною умовою для належної 

органiзацiї будь-якої колективної працi. 

Трудову дисциплiну характеризують такi елементи: чесна й сумлiнна праця; 

своєчасне й точне виконання розпоряджень власника (уповноваженого ним органу); 

пiдвищення продуктивностi працi; полiпшення якостi продукцiї; виконання 

технологiчної дисциплiни; додержання вимог охорони працi; дотримання технiки 

безпеки та виробничої санiтарiї; збереження та змiцнення власностi пiдприємств, 

установ, органiзацiй. 

Студентам  варто  дослідити, що трудова дисциплiна відп. до ст.140 КЗпП 

забезпечується методами переконання, заохочення, а іноді примусу 

При підготовці до другого питання студенти повинні визначити, що 

дисциплінарна відповідальність — це обов’язок працівника відповідати перед 

роботодавцем за скоєний ним дисциплінарний проступок і понести  дисциплінарні 

стягнення , передбачені нормами трудового законодавства. Процедура застосування 

дисциплінарної відповідальності складається із п’яти стадій (їх потрібно більш 

детально охарактеризувати). Першою стадією застосування дисциплінарної 
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відповідальності є встановлення факту вчинення дисциплінарного проступку, його 

суспільно- правова оцінка. 

Дисциплінарний проступок – протиправне, винне невиконання або неналежне 

виконання працівником своїх трудових обов’язків, за яке до нього можуть бути 

застосовані санкції дисциплінарного характеру (дисциплінарні стягнення). За окремі 

дисциплінарні проступки може застосовуватись не тільки дисциплінарна, а також і 

адміністративна та кримінальна відповідальність. Другою стадією застосування 

дисциплінарної відповідальності є обрання виду дисциплінарного стягнення. Третьою 

стадією застосування дисциплінарної відповідальності є дотримання порядку 

застосування дисциплінарного стягнення (спеціального щодо звільнення). Четвертою 

стадією застосування дисциплінарної відповідальності є належне правове оформлення 

роботодавцем. П’ятою стадією застосування дисциплінарної відповідальності є 

оскарження відповідного рішення роботодавця. 

Законодавством розрізняється загальний і спеціальний суб’єкт дисциплінарної 

відповідальності. Загальним суб’єктом є будь-який працівник, на якого поширюються 

загальні норми про дисципліну. Протиправність поведінки полягає в порушенні 

трудових обов’язків, закріплених нормами трудового права: Кодексу законів про 

працю України, правилами внутрішнього трудового розпорядку, статутами, 

положеннями, посадовими інструкціями, а також у порушенні або невиконанні наказів 

і розпоряджень власника, уповноваженої ним адміністрації. 

Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийому 

на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника. 

Спеціальним суб’єктом є працівник, який несе дисциплінарну відповідальність за 

спеціальними нормативно-правовими актами - статутами, положеннями, законами. 

Спеціальна дисциплінарна відповідальність працівників відрізняється від загальної 

дисциплінарної відповідальності більш широким змістом дисциплінарного проступку 

і більш суворими санкціями. Для спеціальної ж дисциплінарної відповідальності є 

характерною можливість застосування до порушника трудової дисципліни крім догани 

і звільнення, ще й таких заходів дисциплінарного стягнення та впливу, зокрема, як: 

пониження в класному чині, пониження в посаді, позбавлення нагрудного знаку, 

звільнення з позбавленням класного чину, попередження про неповну службову 

відповідність, затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні 

на вищу посаду, усне зауваження, зауваження, сувора догана, пониження в 

спеціальному званні на один ступінь. 

При підготовці відповіді на третє питання слід зазначити, що дисциплінарна 

відповідальність встановлена трудовим законодавством за вчинення дисциплінарного 

проступку, що являє собою протиправне порушення працівником трудової 

дисципліни. Так, за порушення трудової дисципліни, згідно зі  ст. 147 КЗпП, до 

працівника може бути застосовано тільки один із таких видів стягнень: догана або 
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звільнення. Студенти повинні визначити порядок їх застосування та можливість 

оскарження працівником дисциплінарного стягнення. 

Догана є дисциплінарним стягненням особистого немайнового характеру. Це 

стягнення полягає у негативній оцінці і засудженні поведінки працівника. Догана має 

на меті попередити особу про можливість застосування більш 

суворого дисциплінарного стягнення у випадку повторних порушень дисципліни та 

спонукати працівника належним чином виконувати свої трудові обов’язки.  

Накладення такого виду дисциплінарного стягнення, як звільнення, 

допускається лише у визначених законом випадках. При визначенні виду стягнення 

слід враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, 

обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника. Також є 

спеціальні види дисциплінарних стягнень, які передбачені для окремих категорій 

працівників, регулюються окремими законами, наприклад ЗУ «Про державну 

службу», ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», ЗУ« Про прокуратуру» та ін., а також 

положеннями про дисципліну, що застосовуються до працівників відповідної галузі. 

При підготовці до шостого питання слід визначити, що дисциплінарне 

стягнення застосовується за порушення трудової дисципліни. Порушенням трудової 

дисципліни є невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на 

нього трудових обов’язків. Крім того, порушенням трудової дисципліни вважається 

недотримання під час виробничого процесу правил поведінки, встановлених чинним 

законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими 

інструкціями, наказами і розпорядженнями роботодавця.  

Порушення трудової дисципліни вважається таким у випадку, якщо воно сталося 

у робочий час. Для працівників, які працюють у режимі ненормованого робочого часу, 

весь час перебування на робочому місці вважається робочим часом. Порушення 

трудової дисципліни працівником внаслідок незалежних від нього обставин 

(наприклад, недостатньої кваліфікації, стану здоров’я, відсутності відповідних умов чи 

обладнання для належного виконання роботи та ін.) не може призвести до 

дисциплінарної відповідальності.  

Працівника також не можна притягнути до дисциплінарної відповідальності за 

відмову виконувати роботу, не обумовлену трудовим договором. У випадку 

дисциплінарної відповідальності порушник несе відповідальність безпосередньо перед 

роботодавцем. Притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності є правом, 

а не обов’язком роботодавця. Роботодавець має право замість накладення 

дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на 

розгляд трудового колективу або його органу. Тільки заходи, які визначені 

у  ст. 147 КЗпП, а саме догана і звільнення, є дисциплінарними стягненнями. 

Ст. 148 КЗпП  визначає строк для застосування дисциплінарних стягнень (не 

пізніше одного місяця з дня виявлення проступку). Дисциплінарне стягнення не може 

бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. До застосування 
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дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни вимагається письмове 

пояснення. Дотримання такої вимоги є важливою умовою дисциплінарної 

відповідальності. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано 

лише одне дисциплінарне стягнення. Тобто не можна, наприклад, за прогул оголосити 

догану і звільнити з роботи.  Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому 

надано право прийняття на роботу працівника. 

Студентам при відповіді на п’яте питання потрібно пам’ятати, що 

ст. 150 КЗпП  передбачає можливість оскарження працівником дисциплінарного 

стягнення. Працівник може подати заяву до комісії з трудових спорів або до районного 

(міського, міськрайонного) суду у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або 

повинен був дізнатися з відповідних документів про накладення дисциплінарного 

стягнення. У випадку звільнення працівник має право звернутися до суду у місячний 

строк з дня вручення йому копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової 

книжки.  

У разі пропуску з поважних причин установленого терміну комісія по трудових 

спорах і суд можуть поновити зазначені строки. Поважними визнаються причини, які 

не залежали від працівника і завадили йому звернутися в установлені строки із заявою 

про захист своїх прав. У випадку звернення до комісії з трудових спорів і незгоди з її 

рішенням працівник може оскаржити його у суді в десятиденний строк з дня вручення 

йому виписки з протоколу засідання комісії чи його копії.  

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не 

буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав 

дисциплінарних стягнень. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи 

заохочення до працівника не застосовуються. Ініціатором дострокового зняття 

дисциплінарного стягнення може бути керівник підприємства або керівник підрозділу, 

в якому працює порушник. 
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