
Тема 4. Забезпечення трудової дисципліни   

 

Практичне заняття 4 

Тема практичного заняття 4. Юридична відповідальність за порушення трудового 

законодавства   

 

           Мета: закріпити теоретичні знання студентів про поняття «працівник», «роботодавець» 

«трудові правовідносини», «матеріальна відповідальність», «посадова інструкція», «дисциплінарна 

відповідальність», «трудові спори», «профспілкова організація»; підстави і порядок притягнення 

працівника до дисциплінарної відповідальності; контроль за дотриманням трудового законодавства. 

Навчити користуватися законодавчим та  інструкційним матеріалом; формувати правове мислення, 

вміти грамотно висловлювати думки та вміло застосовувати набуті знання у практичній діяльності; 

прищепити любов до обраної професії. 

Навчальна мета: у результаті опрацювання теми студенти мають   

знати:  
- зміст і види дисциплінарної відповідальності;   
- зміст і види матеріальної; 
- порядок і підстави розірвання трудового договору; 

- підстви і порядок звільнення працівника за ініціативою роботодавця; 

- порядок оскарження рішень, які виникають із трудових правовідносин; 

- вимоги до форми і змісту позову, що виникають із трудових правовідносин; 

- особливості порядку розгляду судових справ у трудових спорах. 
уміти:  

- правильно оформити наказ про притягненя працівника до дисциплінарної 

відповідальності; 

- правильно визначати юрисдикцію судів щодо розгляду трудових спорів; 

- оформити позовну заяву у справах, що виникають із трудових правовідносин; 

- аналізувати судову практику з трудових спорів; 

- працювати із законодавчими та іншими нормативними актами,спеціальною літературою, 

електронними сервісами та реєстрами; 

- реалізовувати норми права у професійній діяльності, правильно застосовувати 

нормативно-правові акти. 

Забезпечити заняття:   

1.1. Дидактичний матеріал:навчало-методична картка, інструкційні картки.  

1.2. Наочні посібники: тематична презентація у Power Point. 

1.3. Технічні засоби навчання:  комп’ютер / планшет / телефон із доступом до Інтернету, 

мультимедійний проектор, екран. 

1.4. Інструкційні матеріали: правила техніки  безпеки під час роботи з персональним 

комп’ютером.  

Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Що таке «трудові правовідносини»  і з якого моменту вони виникають? 

2. Розкрийте зміст поняття «дисциплінарна відповідальність». 

3. Визначте і охарактеризуйте види дисциплінарнох відповідальності.  

4. Визначте підстави оголошення догани працівнику.  

5. Які строки судового оскарження наказу  «про звільнення»? 

6. Якими нормативними актами регулюється діяльність профспілкової організації?  



7. Який порядок відшкодуваня матеріальної шкоди, завданої працівникові? 

8. Визначте підстави і порядок дострокогового розірвання трудового договору. 

9. Які правові наслідки поновлення на роботі працівника за рішенням суду? 

 

Хід практичного заняття 

1. Ознайомлення з нормами Кодексу законів про працю України – Розділом IX «Гарантії при 

покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду підприємству, установі, 

організації», Розділом X «Трудова дисципліна», Розділом XV «Індивідуальні трудові спори», 

Розділом  XVIII «Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю», Закону 

України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". 

2. Розв’язання ситуаційних завдань щодо застосування дисциплінарної відповідальності за 

порушення норм трудового законодавства та порядку стягнення (відшкодування) шкоди, 

завданої підприємству або працівнику, в тому числі в судовому порядку.   

3. Підбиття підсумків заняття.   

 

Методичні рекомендації 

        Для вирішення ситуаційних завдань необхідно ознайомитись з нормами Кодексу законів 

про працю України – Розділом IX «Гарантії при покладенні на працівників матеріальної 

відповідальності за шкоду підприємству, установі, організації», Розділом X «Трудова 

дисципліна», Розділом XV «Індивідуальні трудові спори», Розділом  XVIII «Нагляд і контроль 

за додержанням законодавства про працю».  

     Необхідно звернути увагу, що поняття "працівник" розкрито в ст. 1 Закону України Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". Працівник - це фізична особа, яка працює на 

підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка 

використовує найману працю. 
     Трудове право передбачає два види відповідальності: дисциплінарну і матеріальну. 

  Підставою для такої відповідальності є трудове правопорушення — винне протиправне 

діяння, яке полягає у невиконанні або порушенні трудових обов'язків працівником. 

Дисциплінарна відповідальність — це обов'язок працівника відповідати перед роботодавцем за 

скоєний ним дисциплінарний проступок і понести дисциплінарні стягнення, передбачені 

нормами трудового законодавства. 

     Вона застосовується керівництвом підприємства, установи, організації по відношенню до 

своїх працівників. 

Кодекс законів про працю України (далі - КЗпП України) передбачає такі види покарання: 

догана та звільнення (ст. 147 КЗпП України).  

   За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне 

стягнення: догана або звільнення. При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним 

орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, 

обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника (ст. 149 КЗпП України). 

     Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу 

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

 Трудове правопорушення трапляється двох різновидів: дисциплінарний проступок і трудове 

майнове правопорушення. Загальним для цих правопорушень є недотримання саме трудових 

обов'язків працівником. Однак особливості кожного з названих видів правопорушення 

зумовлюють застосування двох видів відповідальності в межах трудового права — 

дисциплінарної і матеріальної.  

https://ips.ligazakon.net/document/view/T991045?ed=2015_07_16&an=498416
https://ips.ligazakon.net/document/view/T991045?ed=2015_07_16&an=498416
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D0%B0_%D1%97%D1%85_%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08


Існують такі види матеріальної відповідальності: обмежена – у розмірі прямої дійсної шкоди, 

але не більше середньомісячного заробітку працівника (ст. 133 КЗпП). Наприклад, керівники 

підприємств та їх заступники несуть обмежену матеріальну відповідальність за неправильне 

зберігання матеріальних цінностей; повна – у повному розмірі шкоди, заподіяної підприємству 

з вини працівника; колективна (бригадна) – установлюється при спільному виконанні 

працівниками окремих видів робіт, пов’язаних зі зберіганням, обробкою, продажем 

(відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. 

Працівник несе, як правило, обмежену матеріальну відповідальність, а повну – тільки у 

випадках, прямо передбачених законом (ст. 134 КЗпП), наприклад, якщо з ним був укладений 

договір про повну матеріальну відповідальність. 

    Відповідно до ст. 3 ЦПК України кожна особа має право в установленому порядку 

звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних прав або оспорюваних прав, 

свобод чи інтересів. 

Стаття 232 КЗпП України визначено право зверненя до суду із заявами про вирішення 

трудових спорів. Відповідно до статті 233 КЗпП працівник може звернутися з заявою про 

вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи 

міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися 

про порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний строк з дня вручення копії 

наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. У разі порушення законодавства про 

оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому 

заробітної плати без обмеження будь-яким строком. З питань відшкодування власником 

підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом моральної шкоди 

працівник може звернутися до суду не пізніше тримісячного строку з дня, коли він дізнався 

або повинен був дізнатися про порушення свого права. 

Вирішення ситуаційних завдань 

Ситуаційне завдання 1. 

 Громадянка Антоненко А.Г. тимчасово працювала у науково-виробничому об’єднання «Гарант» 

(м. Дніпро) на посаді інспектора з кадрів у період липень - грудень 2020 року. У липні та грудні 2020 

року вона зайво нарахувала премію працівникам підприємства, які на неї права не мали, оскільки 

мали дисциплінарні стягнення, на загальну суму 25900 грн.  НВО «Гарант» 20.02.2021 року 

звернулося до суду з позовом до гр. Антоненко А.Г. «про стягнення шкоди».  

Позивач вважає, що діями гр. Антоненко А.Г. підприємству завдана шкода, так як саме вона 

надала до фінансово-економічного відділу неповну інформацію, в якій не зазначено про наявність 

дисциплінарних стягнень у певних працівників. Крім того позивач зазначив, що гр. Антоненко А.Г. є 

матеріально відповідальною особою і повинна нести повну матеріальну відповідальність.  

Рішенням Ленінського районого суду м. Дніпро від  19.03.2021 року в задоволенні позову 

відмовлено, посилаючись на відсутність в матеріалах справи доказів, що гр. АнтоненкоА.Г. є 

працівником підприємства і є матеріально відповідальною особою. 

 Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1. Чи можна вважати  гр. Антоненко А.Г. матеріально відповідальною особою, згідно 

умов ситуації?  



2. Якими докази підтверджується факт перебування гр. Антоненко А.Г. в трудових 

відносинах з позивачем? 

3. Який  вид матеріальної шкоди завдано діями гр. Антоненко А.Г.? 

4. Який порядок  визначення розміру заподіяної шкоди? 

5. Який порядок стягнення школи визначено законодавством? 

6. Чи обґрунтоване рішення суду? Відповідь обґрунтуйте. 
7. Складіть позовну заяву, згідно умов ситуації. Відсутні дані визначте самостійно.(додаток 1) 

Ситуаційне завдання 2. 

 Керівником приватного підприємства «Будсервіс» (м. Новомосковськ) 29.07.2021р. видано наказ 

№567 «Про оголошення догани» охороннику підприємства Бондаренку К.Д.  Підствою оголошення догани 

зазначено «неналежне виконання посадових обов’язків», що призвело до завдання матеріальної шкоди 

підприємству (крадіжка будівельних матеріалів зі складу).  Також,  цим же наказом гр. Бондаренка К.Д. 

зобов’язано відшкодувати вартість будівельних матеріалів в сумі 25000 грн. Громадянин Бондаренко К.Д. не 

погодився з наказом керівника і  05.08.2021р. звернувся до суду з позовом «про визнання недійсним і 

скасування наказу».   

Підствою звернення з позовом до суду позивач зазначив, що до його посадових обов’язків не входить 

перевірка наявності будівельних матеріалів на складі. Він забезпечує лише охорону території підприємства і 

доступу до складу не має. Крім того, на момент виявлення крадіжки він був вихідний і про факт крадіжки 

йому стало відомо лише з наказу, який йому вручили 03.08.2021р. Рішення суду від 30.08.2021р. позов 

задоволено.   

 Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   

1. Правові підстави оголошення догани працівнику. 

2. Чи може охоронник нести матеріальну відповідальність за крадіжку майна підприємства, 

згідно умов ситуації?  

3. Чи було дотримано порядок притягнення до відповідальності  працівника, згідно умов ситуації? 

4. Які строки оскарження даного наказу визначені законодавством?   

5. Чи підлягає задоволенню позовна заява? Відповідь обґрунтуйте. 
  

  Ситуаційне завдання 3. 

Директор приватного підприємства «Зоря» направив керівнику юридичного відділу 

Шевченко О.П. проект договору поставки обладнання, який планувалось укласти з ТОВ «Шарм» для 

перевірки його відповідності нормам законодавства. Після проведеного аналізу проекту договору, 

Шевченко О.П. доповідною запискою повідомив директора ПП «Зоря», що форма і зміст договору 

поставки не відповідають вимогам Господарського  кодексу України, а тому такий договір не може 

бути укладений. 

 Директор ПП «Зоря» не погодився з висновком Шевченка О.П. і 17.07.2020р. підписав 

договір. ТОВ «Шарм» 25.02.2021р. звернулося до суду з позовом «про визнання договору 

недійним». Рішенням суду від 30.04.2021р. договір поставки між ТОВ «Шарм» і ПП «Зоря» визнано 

недійсним, і як наслідок цього, на підставі рішення суду ПП «Зоря» зобов’язано повернути ТОВ 

«Шарм» одержаний за договором товар або відшкодувати вартість отриманого товара. 

 Директор ПП «Зоря» оголосив догану Шевченко О.П. за неналежне виконання службових 

обов’язків, що призвело до збитків підприємства. 

Вам необхідно проаналізувати  ситуацію і визначити:   



1. Чим визначається обсяг посадових обов’язків керівника юридичного відділу підприємства? 

2. Хто є відповідальним до підписання договору від імені юридичної особи? 

3. Які правові підстави відшкодуваня збитків, завданих працівником підприємства?  

4. Які подальші правові дії може вчинти Шевченко О.П.?  

5. Складіть позовну заяву згідно умов задачі. Відсутні дані визначте самостійно. 

   

Домашнє  завдання 

Завершити виконання роботи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1. 

До Хмельницького міськрайонного суду 

29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54 

Позивач: ТОВ «Стропа 3232» 

(поштовий індекс, адреса, телефон) 

Відповідач: Марципанов Іван Володимирович 

29000, Хмельницька область, Хмельницький район, 

м. Хмельницький, вул. Екскаваторів,13/3 

тел.:********** 

Позовна заява 

про відшкодування матеріальної шкоди, завданої працівником під час виконання трудових 

обов’язків 

Марципанов Іван Володимирович знаходився в трудових відносинах з Товариством з 

 обмеженою відповідальністю «Стропа 3232» з 11 квітня по 23 грудня 2011 року та працював 

комірником. 15 квітня 2011 року з відповідачем був укладений договір про колективну (бригадну) 

матеріальну відповідальність та в цей же день була проведена інвентаризація товарно-матеріальних 

цінностей, які були передані відповідачу на зберігання. 

Черговою плановою інвентаризацією, проведеною 18 грудня 2011 року згідно наказу № 45/у 

від 10 грудня 2011 року була виявлена недостача товарно-матеріальних цінностей в розмірі 20000 

гривень 00 копійок. Повторною інвентаризацією, проведеною 28 серпня 2011 року висновки 

попередньої інвентаризації були підтверджені. 

Відповідно до договору про колективну матеріальну відповідальність виявлена недостача 

підлягає стягненню з членів бригади (4 комірника) пропорційно відпрацьованому часу, в тому числі 

з відповідача в розмірі 5000 грн. 00 коп. 

Марципанов Іван Володимирович повинен погасити недостачу в розмірі 5000 грн. 00 коп. Усі 

члени бригади погасили недостачу добровільно, крім відповідача. Недостача в розмірі 800 грн. 00 

коп. була утримана з заробітної плати Марципанова Івана Володимировича під час його звільнення 

за власним бажанням. Іншу частину недостачі відповідач зобов’язався погасити протягом одного 

тижня з дати звільнення. До теперішнього часу недостача не погашена. 

Відповідно до ст. 130 КЗпП України працівники несуть матеріальну відповідальність за 

шкоду, спричинену підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них 

трудових обов’язків. 

Згідно із ст. 134 КЗпП України згідно з законодавством працівники несуть матеріальну 

відповідальність в повному розмірі шкоди, спричиненої по їх вині підприємству в разі, коли між 

працівником та підприємством в відповідності до ст. 135-1 КЗпП України укладений письмовий 

договір про прийняття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення 

схоронності майна та других цінностей, переданих йому для охорони або для других цілей. 

Статті 135 та 136 КЗпП України передбачають, що коли розмір шкоди, завданої працівником 

перевищує середню заробітну плату працівника, її покриття провадиться шляхом подання власником 



або уповноваженим ним органом позову до районного, районного в місті, міського чи 

міськрайонного суду. 

На підставі викладеного та у відповідності до ст.ст. _______________КЗпП України, ст.ст. 

_______ ЦПК України, – 

 Прошу:   

1.___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

Додатки: 

1.___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

Директор  

«____»  ___________ 20____ р.          ______________ /______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2. 

До ________________________________  суду 

м._________________________________ 

адреса:__________________________________ 

________________________________________ 

Позивач:___________________________________

____________________________________  

адреса:______________________________________

____________________________________ 

 тел.:_____________________________________ 

Відповідач:_________________________________

___________________________________  

адреса:______________________________________

____________________________________тел.:____

__________ 

Позовна заява 

про скасування наказу про застосування дисциплінарного стягнення 

Предмет позову: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Згідно ст. _______________КЗПП України вказано, що_________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

Як вбачається зі змісту наказу  

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Таким чином, відповідно до 



_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Враховуючи вищенаведені обставини, мною були виконані всі передбачені 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________і тому я 

вважаю застосування до мене дисциплінарного стягнення – догани є незаконним і підлягає 

скасуванню. 

На підставі вищезазначеного,  ст.ст. ___________________________КЗПП України, керуючись 

ст.ст. _________________________ ЦПК України, - 

ПРОШУ: 

1.Визнати наказ _______________________________ №___ від ___________ про застосування 

дисциплінарного стягнення у вигляді - догани до  мене незаконним та скасувати його. 

2.____________________________________________________________________________ 

Додатки:_____________________ 

 

 

 

 

 

Дата __________________                

Підпис ________________ 
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