
 
 
 
 

Дата:05.10.21 

Група: 15 

Предмет: Основи трудового законодавства. 

Урок: 9-10 

Тема: Відповідальність за порушення законодавства. Тематичне оцінювання. 

Мета: Підведення підсумків знань учнів з дисципліни основ трудового законодавства. 

Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість 

населення 

1. Посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи - 
підприємці, винні у порушенні законодавства про зайнятість населення, 
несуть відповідальність згідно із законодавством. 

2. У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для 
працевлаштування громадян, зазначених у частині першій статті 14 цього 
Закону, з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у 
працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному 
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення 
порушення. 

3. У разі провадження суб'єктом господарювання діяльності з надання послуг 
з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної 
ліцензії або наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в 
Україні в іншого роботодавця без отримання відповідного дозволу стягується 
штраф у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, 
встановленої на момент виявлення порушення. 

4. У разі неподання або порушення порядку подання суб'єктом 
господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, 
відповідно до цього Закону відомостей про працевлаштованих ним осіб 
стягується штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, 
встановленої на момент виявлення порушення. 

5. У разі застосування роботодавцем праці іноземців або осіб без 
громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення 
документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця: 

на умовах трудового або іншого договору без дозволу на застосування праці 
іноземця або особи без громадянства, стягується штраф за кожну особу у 
двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 
момент виявлення порушення; 



 
 
 
 

на інших умовах, ніж ті, що передбачені зазначеним дозволом, або іншим 
роботодавцем, стягується штраф за кожну особу у десятикратному розмірі 
мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення. 

6. У разі неподання або порушення роботодавцем установленого порядку 
подання даних, передбачених абзацом третім пункту 4 частини третьої статті 
50 цього Закону, стягується штраф у чотирикратному розмірі мінімальної 
заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення. 

7. У разі порушення суб'єктом господарювання, який надає послуги з 
посередництва у працевлаштуванні в Україні, вимог частини другої статті 
37 цього Закону стягується штраф у десятикратному розмірі мінімальної 
заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення. 

8. У разі порушення суб'єктом господарювання, який надає послуги з 
посередництва у працевлаштуванні за кордоном, вимог цього Закону 
стягується штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, 
встановленої на момент виявлення порушення. 

{Частина восьма статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX 
від 02.10.2019} 

9. Штрафи, накладення яких передбачено цією статтею, є фінансовими 
санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, 
визначених главою 27 Господарського кодексу України. 

Штрафи, зазначені у частинах другій - сьомій цієї статті, накладаються 
уповноваженим органом з реалізації державної політики з питань державного 
нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення 
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

10. У разі несплати (відмови від сплати) протягом місяця передбачених цією 
статтею штрафів їх стягнення здійснюється в судовому порядку. Суми 
штрафів, зазначених у частинах другій, п'ятій та шостій цієї статті, 
зараховуються до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття, а ті, що зазначені у 
частинах третій, четвертій, сьомій та восьмій, - до державного бюджету. 

11. Посадові особи суб'єкта господарювання, що надає послуги з 
посередництва у працевлаштуванні, які порушили вимоги законодавства під 
час надання таких послуг, несуть відповідальність згідно із законодавством. 
Невиконання суб'єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у 
працевлаштуванні, вимог законодавства під час надання таких послуг є 
підставою для прийняття рішення про припинення діяльності, зупинення або 
анулювання ліцензії органом ліцензування. 

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 


