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Сутність процедури притягнення працівників до юридичної 
відповідальності розкрито як закріплену на нормативно-
правовому рівні сукупність послідовно змінюваних дій уповнова-
жених суб’єктів, направлених на застосування до працівників, які 
допустили відхилення від встановлених у трудовому праві правил 
поведінки, сприятливих (заохочувальних) або негативних (обме-
жувальних, обтяжуючих) для них наслідків задля забезпечення 
режиму дисципліни та законності. 

Варто відзначити, що у чинному сьогодні трудовому зако-
нодавстві України відсутня єдина процедура притягнення праців-
ників до трудової відповідальності. Це знаходить свій прояв, зок-
рема, в тому, що законодавством: не визначено основні етапи 
(стадії) такої процедури; не врегульовані питання щодо конкрет-
них випадків проведення службових розслідувань і не визначено 
перелік осіб, по відношенню до яких вони проводиться; питання, 
пов’язані з проведенням службових розслідувань, впорядковують-
ся на рівні численних нормативно-правових актів підзаконного 
характеру; в положеннях КЗпП України згадка щодо проведення 
службових розслідувань взагалі відсутня та ін. На підставі чого в 
трудовому праві доцільно ввести інститут розслідування трудо-
вих правопорушень. Положення «Про розслідування трудових 
правопорушень» на початковому етапі його запровадження може 
бути затверджено постановою Кабінету Міністрів України, тобто 
нормативно-правовим актом підзаконного характеру, тому що до 
такого акта можна оперативніше внести зміни, аніж до закону. У 
подальшому, з урахуванням напрацювань у цій сфері, питання, 
пов’язані із проведенням розслідування трудового правопору-
шення, повинні бути відображені на рівні закону. Разом із тим, у 
будь-якому випадку, потребує нагального вирішення ситуація, 
пов’язана із внесенням змін до положень КЗпП України в частині 
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визначення в них основних питань, пов’язаних із здійсненням 
процедури притягнення працівників до трудової відповідальності, 
зокрема конкретних дій, що становлять етапи (стадії) такої про-
цедури: виявлення правопорушення; ініціювання та проведення 
його розслідування, в рамках якого повинна бути доведена вина 
конкретного працівника, винного в його вчиненні; завершення 
розслідування і видання на його основі розпорядження про при-
тягнення конкретного працівника до трудової відповідальності. 
Запровадження вищенаведених змін дозволить, по-перше, підви-
щити ефективність заходів щодо недопущення, попередження та 
профілактики трудових правопорушень, а по-друге, надасть дода-
ткові та підвищить ефективність уже існуючих гарантій охорони 
та захисту прав працівника. 

Таким чином, з метою вдосконалення процедури притяг-
нення до відповідальності працівника за порушення норм трудо-
вого права, на нашу думку, необхідно:  

а) на рівні КЗпП України закріпити алгоритм дій власника 
або уповноваженого ним органу, що спрямовані на встановлення 
складу трудового правопорушення: особи, що його вчинила; наяв-
ність вини такої особи (форми її вини); які саме норми трудового 
законодавства були порушені; чи є причинно-наслідковий зв’язок 
між діяннями особи та протиправними наслідками, які настали; за 
яких обставин було здійснено трудове правопорушення (час, місце 
тощо);  

б) у положеннях КЗпП України повинно бути передбачено 
правило, за яким притягненню працівників до трудової відповіда-
льності повинно передувати проведення розслідування трудового 
правопорушення. А тому ч. 1 ст. 148 КЗпП України має бути викла-
дена в наступній редакції: «Дисциплінарне стягнення застосову-
ється власником або уповноваженим ним органом безпосередньо 
після встановлення особи, що його вчинила, але не пізніше одного 
місяця з дня її встановлення, не рахуючи часу звільнення праців-
ника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або пе-
ребування його у відпустці, а також часу, необхідного на прове-
дення розслідування трудового правопорушення, провадження в 
справах про адміністративні правопорушення, кримінального 
провадження». 
 
 
 




