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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. За останні роки кількість випадків 

порушення прав працівників збільшується, що, в свою чергу, призводить до 

негативних наслідків, які проявляються через моральні та душевні 

переживання. У зв’язку з цим спостерігається стрімке зростання кількості 

спорів про відшкодування моральної шкоди, завданої працівнику, яка є одним 

із способів захисту трудових прав працівників. Особливостями даної категорії 

справ є те, що основна їх мета полягає у вирішенні питання про виплату 

компенсації у вигляді матеріальних благ працівникові за завдані йому збитки 

внаслідок порушення його прав. 

В умовах сьогодення національне законодавство, яке регулює питання 

відшкодування моральної шкоди працівникові, є недосконалим та має 

численні недоліки. Серед основних проблем у даній сфері доцільно виділити 

проблему, пов’язану із формулюванням визначення поняття «моральна шкода 

в трудовому праві», оскільки на даному етапі розвитку вітчизняного 

законодавства загальноприйнятого визначення «моральна шкода» не існує. 

Тлумачення даного терміна здійснюється в усіх галузях права, проте 

трактується по-різному, що впливає на правильне його розуміння як у науці, 

так і на практиці. 

Доцільно також враховувати той факт, що у чинному трудовому 

законодавстві не в повній мірі врегульовано питання відшкодування моральної 

шкоди працівнику, тому проблема в даній сфері залишається відкритою. До 

недоліків також можна віднести відсутність конкретизації випадків, які 

зумовлюють спричинення моральної шкоди, не визначено сукупність підстав її 

відшкодування, не деталізуються умови та порядок компенсації цієї шкоди, а 

лише закріплюється відповідний обов’язок роботодавця по відшкодуванню 

завданої моральної шкоди працівнику. 

Залишається також не визначеною структура правовідносин з приводу 

компенсації моральної шкоди. Не встановлено, яким чином працівник повинен 

довести, що він переніс негативні психологічні переживання в результаті 

протиправної чи несумлінної поведінки роботодавця, та інші ключові аспекти, 

які залишаються поза увагою законодавчого поля в даній сфері.  

Науково-теоретичну базу дослідження відшкодування моральної шкоди 

в трудовому праві розглядали у своїх роботах такі відомі вітчизняні та 

зарубіжні вчені: В.М. Андріїв, А.М. Бєлякова, С.А. Бєляцкiн, С.Н. Братусь, 

С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, 

Ю.М. Гришина, О.А. Губська, А.І. Дрішлюк, М.П. Дибань, Т.А. Занфірова, 

Я.О. Завоюра, М.І. Іншин, Л.І. Криушенко, С.С. Лукаш, В.Я. Мацюк, 

Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, Т.А. Нестерова, В.І. Нікітінський, 

О.М. Обушенко, М.В. Панченко, Є.Ю. Подорожній, Я.С. Протопопова, 

С.М. Прилипко, В.П. Паліюк, О.І. Процевський, Н.Л. Полішко, 

П.М. Рабінович, Р.О. Стефанчук, А.Т. Табунщіков, Н.М. Хуторян, 

Г.І. Чанишева, В.Д. Чернадчук, Б.А. Шеломов, С.М. Черноус, В.І. Щербина, 
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О.М. Ярошенко та інші. Незважаючи на вагомі наукові доктринальні здобутки 

цих та інших вчених, в умовах сьогодення існує об’єктивна потреба у 

теоретичному обґрунтуванні особливостей відшкодування моральної шкоди в 

трудовому праві України. 

Таким чином, актуальність теми дослідження обумовлена потребою в 

подальшому удосконаленні механізму правового регулювання моральної 

шкоди в трудовому праві України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 

темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації 

в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016-2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 03 березня 

2016 року. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

з’ясування сутності та особливостей моральної шкоди, її ролі у правовому 

регулюванні відносин у сфері трудового права. 

Для досягнення поставленої мети дисертації необхідно вирішити такі 

наукові задачі: 

– розкрити категорію «моральна шкода у трудовому праві України»; 

– визначити зміст немайнової шкоди; 

– охарактеризувати значення права людини на компенсацію 

моральної шкоди; 

– розкрити об’єкт правовідносин з відшкодування моральної шкоди 

у трудовому праві; 

– охарактеризувати суб’єктів правовідносин з відшкодування 

моральної шкоди у трудовому праві; 

– розкрити зміст правовідносин з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві; 

– узагальнити практику Європейського суду з прав людини щодо 

відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням трудових прав; 

– проаналізувати практику звернень до Європейського суду з прав 

людини у справах про відшкодування моральної шкоди, завданої 

дискримінацією та порушенням права на мирне володіння своїм майном. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають 

у трудовому праві України з приводу відшкодування моральної шкоди. 

Предметом дослідження є особливості відшкодування моральної шкоди 

в трудовому праві України.  
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Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

діалектичний метод пізнання правових явищ. У роботі також 

використовувались такі методи наукового пізнання, як формально-логічний, 

системно-структурний, логіко-семантичний та порівняльно-правовий. За 

допомогою діалектичного методу визначено особливості правового 

регулювання поняття, ознак, маральної (немайнової) шкоди в трудовому праві 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). Засоби формальної логіки надали можливість 

проаналізувати сутність понять «немайнова шкода», «відшкодування», 

«компенсація», а також визначити їх ключові ознаки (підрозділи 1.1-1.3, 2.3.). 

Системно-структурний метод було застосовано для визначення складу 

правовідносин у сфері відшкодування моральної шкоди в трудовому праві 

України (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). За допомогою логіко-семантичного методу 

поглиблено поняття термінів «компенсації моральної шкоди в трудовому 

праві», «моральна шкода в трудових правовідносинах», «немайнова шкода» 

(підрозділи 1.1, 1.2, 2.1-2.3, 3.2). Порівняльно-правовий метод використано для 

порівняння судової практики в ЄС і національного судочинства (підрозділи 3.1, 

3.2). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим правовим дослідженням, що спрямоване на розкриття 

сутності та особливостей моральної шкоди в трудовому праві України. У 

результаті проведеного дослідження сформульовано низку наукових положень 

і висновків, серед яких: 

уперше: 

– доведено, що суб’єктивне право працівника на відшкодування 

моральної шкоди складається з праводіяння, правовимоги та (або) 

праводомагання, йому кореспондує юридичний обов’язок задовольнити 

інтерес носія суб’єктивного права, де юридичний обов’язок складається з: 

1) необхідності правомірної пасивної поведінки, яка полягає в утриманні 

зобов’язаної особи від вчинення дій, що перешкоджатимуть позитивній 

поведінці правомочної особи з метою отримання компенсації моральної 

шкоди; 2) необхідності позитивного реагування на законні вимоги 

правомочної особи щодо відшкодування моральної шкоди у трудових 

правовідносинах; 

 встановлено, що відмінність моральної (немайнової) від майнової 

шкоди полягає в тому, що: 1) майнова шкода завжди має економічний зміст, 

оскільки ці втрати виражаються у матеріальній формі та проявляються у 

нанесених збитках та інших майнових втратах; 2) майнова шкода має вартісне 

визначення, яке може бути виміряне та виражене у грошових коштах, що 

дозволяє досить точно обчислити її та знаходиться в матеріальній площині, 

яка відшкодовується, ґрунтуючись на засадах еквівалентності; 3) моральна 

(немайнова) шкода знаходиться у площині нематеріальній, оскільки завдається 

життю, здоров’ю, честі, гідності фізичної особи та немайновим правам 

юридичної особи, які становлять немайнові блага цих осіб;  
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 визначено, що процес розвитку правового інституту моральної шкоди 

супроводжується збільшеним колом правовідносин, на які поширюється 

законодавство про компенсацію моральної шкоди, а також розширеним колом 

суб’єктів, котрі наділяються правом на відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди. Підтвердженням цього є досить розширена законодавча база, яка 

передбачає право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди, що вказує 

на поступове та неухильне вдосконалення законодавства, яке регулює 

відносини у сфері компенсації моральної (немайнової) шкоди; 

 системно визначено обставини, які беруться до уваги Європейським 

судом з прав людини щодо вирішення питання відшкодування моральної 

шкоди, а саме: 1) строки подання заяви про присудження справедливої 

компенсації та інші вимоги; 2) заявники, які бажають отримати компенсацію 

моральної шкоди, повинні зазначити суму такого грошового відшкодування, 

яку вони вважають справедливою, або зазначити, що вони довіряють 

визначити розмір такої шкоди Суду, а також можуть вказати свій банківський 

рахунок, на який вони хотіли б отримати будь-які грошові кошти, які можуть 

бути присуджені їм Європейським судом; 3) вирішуючи питання наявності 

моральної шкоди та потреби її відшкодування, Суд завжди виходить із таких 

критеріїв-підстав відповідальності моральної шкоди, як імовірність 

порушення, наявність моральної шкоди, причинний зв’язок; 4) існування 

зв’язку моральної шкоди із порушенням прав заявника, яке є одночасно і 

порушенням хоча б однієї із норм Європейської конвенції; 

удосконалено: 

– визначення поняття «моральна шкода», складовими елементами 

якого є: 1) моральні страждання – сукупність вкрай неприємних, обтяжливих 

або болісних відчуттів, негативних емоцій, при яких людина відчуває 

емоційний дискомфорт; 2) фізичні страждання – фізичні відчуття, що стали 

наслідком болю та страждань, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом 

або іншим пошкодженням здоров’я; 3) інші негативні явища, а саме явища, які 

виникли в результаті  фізичних страждань, котрі стали наслідком моральних 

страждань; 

– визначення терміна «моральна шкода у трудовому праві», під яким  

необхідно розуміти шкоду, що завдана працівнику діями або бездіяльністю 

роботодавця, які порушили трудові права працівника, принизили честь, 

гідність або ділову репутацію останнього, що стало причиною моральних 

страждань та призвело до погіршення якості його життя;  

– розуміння моральної шкоди у трудовому праві у трьох аспектах: 

1) відшкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах є 

компенсацією працівнику за завдану моральну шкоду, яка полягає у втратах 

немайнового характеру, що виникли внаслідок порушення його трудових прав 

з боку роботодавця; 2) відшкодування моральної шкоди у трудовому праві є 

одним із видів юридичної відповідальності роботодавця за правопорушення у 

сфері праці; 3) відшкодування моральної шкоди у трудовому праві є способом 

захисту порушених трудових прав осіб; 
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– підхід до визначення об’єкта відносин, що виникає при  

відшкодуванні моральної шкоди у трудовому  праві, як дії, спрямовані на 

задоволення вимоги працівника щодо відшкодування (відновленої немайнової 

сфери працівника), яке роботодавець повинен здійснити на вимогу працівника; 

дістали подальшого розвитку: 

–  обґрунтування, що відшкодуванню моральної шкоди у трудовому 

праві притаманний: 1) превентивний характер (оскільки передбачає певні 

матеріальні витрати роботодавця, що відіграють роль стримуючого фактора  

від правопорушень); 2) універсальний характер (оскільки трудове 

законодавство визначає право на захист як майнових, так і немайнових прав 

працюючих громадян шляхом компенсації моральної шкоди); 

 твердження, що правовимога як елемент суб’єктивного права 

працівника на відшкодування моральної шкоди має два аспекти: 1) працівник 

може вимагати від правозобов’язаної особи (роботодавця) належної поведінки, 

а саме, виконати обов’язок з відшкодування моральної шкоди у випадках, 

передбачених законодавством, шляхом самозахисту; 2) правовимога  як 

елемент суб’єктивного права реалізується через можливість правомочного 

суб’єкта вимагати виконання юридичного обов’язку, а саме відшкодування 

моральної шкоди роботодавцем шляхом безпосереднього звернення до 

останнього з такою вимогою, а також через судовий орган;  

 співвідношення деліктної шкоди та майнової, яке полягає у тому, що: 

1) деліктна шкода відшкодовується в разі протиправного порушення майнових 

та особистих немайнових прав, а договірна – за порушення договірних 

зобов’язань; 2) правопорушником може виступати будь-яка особа, а у 

договірних – лише ті особи, між якими укладений відповідний договір; 

3) моральна (немайнова) шкода не може бути наслідком порушення 

договірних зобов’язань та може носити лише деліктний характер, оскільки 

прояви цієї шкоди, визначені законодавством, у будь-якому разі не можуть 

випливати із договірних правовідносин; 

 наукова думка, що використання поняття «моральна шкода» 

стосовно юридичних осіб не відповідає змісту цього поняття, не узгоджується 

із загальновизнаними уявленнями про юридичну особу як учасника правових 

відносин, якому не властиво переживати емоції. Водночас юридична особа 

наділена правом на відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення 

немайнових прав, що вказує на доцільність зміни термінології та використання 

замість поняття «маральна шкода» категорії «немайнова шкода»; 

 позиція, що Європейський суд з прав людини у разі визначення 

потреби відшкодування заявнику моральної шкоди бере до уваги такі критерії: 

a) міру вини заявника у зазнаванні ним шкоди; b) становище заявника, який є 

жертвою порушення; с) місцеву економічну ситуацію. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації наукові положення, теоретичні і практичні висновки та 

пропозиції можуть використовуватись: 
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– у науково-дослідницькій роботі – для наукових досліджень 

особливостей правового регулювання  моральної шкоди в трудовому праві; 

– у правотворчості – у процесі вдосконалення законодавства та 

підготовки нових проєктів законодавчих актів у сфері моральної шкоди; 

– у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть 

удосконаленню практики застосування норм чинного законодавства щодо 

відшкодування моральної шкоди; 

– у навчальному процесі – у вищих навчальних закладах під час 

викладання навчальних дисциплін: «Трудове право», «Відповідальність у 

трудовому праві», «Трудові спори»; при написанні підручників, монографій, 

науково-практичних посібників, розробці методичних рекомендацій, а також 

під час викладення лекційного матеріалу та при проведенні семінарських 

занять зі студентами. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права, трудового права 

та права соціального забезпечення. Усі сформульовані в дисертації положення 

і висновки отримані дисертантом особисто та належать автору. Усі наукові 

публікації є одноосібними. 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля, а також були 

оприлюднені на всеукраїнських і міжнародних конференціях: «Розвиток 

української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів» 

(м. Київ, 15 квітня 2019 року); «Правова доктрина, правоутворення та 

правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи розвитку» (м. Харків, 11 

жовтня 2019 року) . 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли 

своє відображення у восьми наукових статтях, які опубліковані у фахових 

наукових виданнях, з них три опубліковані у зарубіжному науковому виданні, 

а також у двох тезах науково-практичних конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотації, переліку 

умовних скорочень, вступу, трьох розділів, поєднаних у дев’ять підрозділів, 

висновків та списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації 

становить 212 сторінок. Список використаних джерел складається ґз 

239 найменувань і займає 18 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено мету та комплекс завдань цієї наукової роботи, а також предмет, 

методи дослідження, сформульовано наукову новизну та теоретичну й 

практичну значущість дисертації, окреслено апробацію її результатів. 
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Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика моральної шкоди в 

трудовому праві» складається з трьох підрозділів, у яких комплексно 

проаналізовано поняття та зміст моральної шкоди в трудовому праві України, 

здійснено відмежування моральної шкоди від інших видів шкоди, приділено 

увагу юридичному забезпеченню права людини на компенсацію моральної 

шкоди. 

У підрозділі 1.1 «Поняття і зміст моральної шкоди в умовах ринкової 

економіки» акцентується увага на тому, що сучасний стан інституту моральної 

шкоди знаходиться на етапі розвитку і передбачає велику кількість 

нормативних актів, які регулюють дану сферу суспільних відносин. У  

залежності від галузі права поняття «моральна шкода» розглядається                    

по-різному. Визначено недоліки дефініцій, а також спростовується думка  

відносно повної і точної інтерпретації правової категорії «моральна шкода», 

яку надано у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову 

практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди».  

Зауважується, що інститут відшкодування моральної шкоди має 

цивільно-правову природу, однак відшкодування моральної шкоди є 

характерним не тільки для цивільно-правових відносин, тому норми, які 

регулюють відшкодування моральної шкоди містяться в багатьох нормативно-

правових актах, що свідчить про його міжгалузевий характер. 

Аргументується доцільність використання поняття «моральна шкода» у 

поєднанні із терміном «немайнова». Такий підхід найбільш точно відображає 

зміст досліджуваної категорії, повною мірою охоплює усіх суб’єктів, котрі 

мають право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди, та дозволяє 

усунути неоднозначні позиції стосовно трактування поняття, яким 

охоплюються втрати немайнового характеру, що виникли внаслідок 

моральних, фізичних страждань або приниження честі, гідності та ділової 

репутації, спричинених фізичній особі. 

Зауважується, що зміст моральної (немайнової) шкоди полягає у 

негативних, несприятливих наслідках, яких зазнала особа в результаті 

порушення її немайнових прав, що належать особі та охороняються чинним 

законодавством України. 

У підрозділі 1.2 «Відмежування моральної шкоди від інших видів шкоди» 

встановлено, що моральну (немайнову) шкоду від майнової шкоди відрізняє 

те, що остання завжди має економічний зміст, оскільки ці втрати виражаються 

у матеріальній формі та проявляються у нанесених збитках та інших майнових 

втратах. Встановлено, що визначення розміру та відшкодування моральної 

шкоди слід відносити до компетенції суду, а її розмір залежить від 

суб’єктивного сприйняття та уявлення суддею ступеня фізичних та моральних 

страждань, заподіяних особі правопорушенням.  

Встановлено, що майнова та моральна шкода характеризуються 

спільними підставами для відповідальності, при цьому моральна (немайнова) 

шкода і майнова шкода мають різні предмети. Предметом моральної шкоди є 

немайнові блага, що охороняються законом, зокрема фізичні та душевні 
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страждання, честь, гідність, ділова репутація. Предметом майнової шкоди 

виступає майно, тобто речі матеріального світу. До складу майна входять різні 

за природою явища: предмети матеріального світу (речі), різноманітні види 

енергії, майнові права тощо. 

Звертається увага на те, що законодавець встановив принцип відсутності 

залежності відшкодування моральної шкоди від відшкодування майнової 

шкоди. Водночас ці види можуть відшкодовуватися одночасно (у разі 

знищення майна, якщо такі втрати призвели до душевних страждань потерплої 

особи). 

У підрозділі 1.3 «Сучасне значення та юридичне забезпечення права 

людини на компенсацію моральної шкоди» зосереджено увагу на тому, що 

забезпечення прав людини і громадянина є однією з найактуальніших проблем 

світового співтовариства. Ідея про визнання людини, її честі та гідності є 

найвищою цінністю суспільства та знайшла своє відображення у великій 

кількості міжнародно-правових актів, а забезпечення, захист прав і свобод 

людини та громадянина на найвищому рівні визнано одним із головних 

обов’язків правової, соціальної, демократичної держави.  

Звертається увага на те, що особисті немайнові права мають домінуюче 

значення, їм відведено центральне місце, що обумовлюється їх невіддільністю 

від фізичної особи, приналежністю конкретному носію. Особисті немайнові 

права відзначаються абсолютним характером та позбавлені економічного, 

будь-якого товарного або майнового змісту.  

Юридичне забезпечення права людини на відшкодування моральної 

шкоди не повинно вичерпуватися лише законодавчими актами України, 

оскільки право на відшкодування моральної шкоди у особи виникає у будь-

якому випадку порушення її прав, свобод та інтересів, зокрема особистих 

немайнових, та не перебуває в залежності від законодавчого закріплення цього 

права. Юридичне забезпечення права на відшкодування моральної шкоди є 

запорукою подальшого розвитку українського суспільства, що обумовлюється 

необхідністю підвищення рівня захисту, в першу чергу, прав людини. Окрім 

того, закріплення права на відшкодування моральної шкоди гарантує кожній 

особі впевненість у тому, що її права не лише захищаються законом, а й у разі 

порушення останніх вона може розраховувати на відповідну реакцію держави, 

зокрема у вигляді покарання винної особи, відновлення цих прав, а також на 

відшкодування моральної шкоди, яка стала наслідком правопорушення.  

Розділ 2 «Склад правовідносин з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві» складається з трьох підрозділів, у яких комплексно 

розкриваються об’єкт та суб’єкт правовідносин з відшкодування моральної 

шкоди в трудовому праві України, а також аналізується зміст правовідносин з 

відшкодування моральної шкоди. 

У підрозділі 2.1 «Об’єкт правовідносин з відшкодування моральної 

шкоди у трудовому праві» зазначається, що дослідження питання об’єкта 

правовідносин з відшкодування моральної шкоди у трудовому праві є 

неможливим без з’ясування поняття «моральна шкода у трудовому праві», а 
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також юридичної конструкції «відшкодування моральної шкоди у трудовому 

праві». Зазначені категорії вважаються визначальними для вивчення 

відшкодування моральної шкоди у трудовому праві, як одному із інструментів 

захисту порушених прав працівників в умовах  недосконалості чинного 

законодавства, що регулює трудові правовідносини, послаблення державного 

контролю за дотриманням трудового законодавства, що створює сприятливе 

середовище для чисельних порушень трудових прав працівників та призводить  

до порушення суб’єктивного права працівника. 

Наголошується, що особливість відшкодування моральної шкоди, на 

відміну від матеріальної відповідальності у трудових правовідносинах, полягає 

у тому, що відшкодування моральної шкоди може мати місце у будь-якому 

випадку порушення трудового законодавства за умови, якщо воно має 

наслідки, передбачені статтю 2371 Кодексу законів про працю України, а саме: 

моральні страждання, втрата нормальних життєвих зв’язків, необхідність у 

додаткових зусиллях для організації свого життя. 

Зазначається, що проблематика відшкодування моральної шкоди у 

трудових правовідносинах полягає у відсутності законодавчого визначення 

поняття «моральна шкода у трудовому праві» та розкритті його змісту. Саме 

ця обставина ускладнює правове регулювання відносин щодо відшкодування 

завданої моральної шкоди у трудовому праві. Трактування цієї категорії 

повинне базуватися на загальноправовому визначенні поняття «моральна 

шкода», яке має бути уніфікованим для усіх галузей права. Разом з цим під час 

формулювання визначення «моральна шкода у трудовому праві» необхідно 

враховувати особливості, які випливають із трудових правовідносин. 

Акцентується увага на тому, що трудове законодавство передбачає 

відшкодування лише так званої похідної моральної шкоди, що виникає в 

результаті порушення трудових прав працівника, як це передбачено статтею 

2371 Кодексу законів про працю України та підтверджено судовою практикою, 

а саме постановою Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику 

в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 

1995 року № 4. Проте, на наше переконання, працівник не позбавляться права 

на відшкодування прямої моральної шкоди, якщо таку завдано роботодавцем. 

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти правовідносин з відшкодування моральної 

шкоди у трудовому праві» зазначено, що до кола суб’єктів трудових 

правовідносин слід включати фізичних осіб, роботодавця, незалежно від 

організаційно-правової форми, як сторони трудового договору, а також 

трудовий колектив, профспілкові організації, інші уповноважені органи на 

представництво інтересів трудового колективу та інші суб’єкти трудових 

правовідносин.  

Зауважується, що правовідносини з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві не слід відносити до сфери регулювання законодавства 

щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування, оскільки 

за своєю природою моральна шкода не може бути віднесена до страхового  
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випадку, якими, зокрема, вважаються настання пенсійного віку, тимчасова 

втрата працездатності, безробіття, нещасний випадок на виробництві.  

Звертається увага на те, що правові відносини з відшкодування 

моральної шкоди можуть виникати між роботодавцем та колишнім 

працівником – особою, котра вже звільнена (ситуація, коли певні особи, вже не 

перебуваючи у трудових правовідносинах, вступають у правові відносини з 

відшкодування моральної шкоди, завданої під час існування таких 

правовідносин). 

 У підрозділі 2.3 «Зміст правовідносин із відшкодування моральної 

шкоди у трудовому праві» наголошується на тому, що зміст правовідносин з 

відшкодування моральної шкоди становить фактична правомірна поведінка 

працівника, спрямована на отримання того, задля чого він вступив у ці 

правовідносини, та фактична правомірна поведінка роботодавця, метою якої є 

виконання обов’язку щодо задоволення вимог працівника з відшкодування 

моральної шкоди. На відміну від змісту правовідносин, які характеризуються 

динамікою, форма відшкодування моральної шкоди у трудовому праві навпаки 

є статичною та визначає права й обов’язки суб’єктів правовідносин з приводу 

об’єкта цих відносин. За своєю структурою форма відшкодування моральної 

шкоди складається із наступних елементів: суб’єктів, об’єктів, суб’єктивних 

прав і юридичного обов’язку, що узгоджується з філософським розумінням 

поняття «форма». 

Зауважується, що суб’єктивне право працівника щодо відшкодування 

моральної шкоди може бути представлене у складі традиційного розуміння 

структурних елементів, а саме: 1) права на задоволення інтересів; 

2) правовимоги; 3) права звернення за захистом. Окрім того, суб’єктивне право 

працівника в досліджуваних правовідносинах може мати вигляд двох 

правомочностей: можливості на власні позитивні дії та можливості 

правомочної особи звернутися до суду. 

Виділено складові юридичного обов’язку щодо відшкодування 

моральної шкоди у трудовому праві. До таких відносяться: 1) необхідність 

правомірної пасивної поведінки, яка полягає в утриманні зобов’язаної особи 

від вчинення дій, що перешкоджатимуть позитивній поведінці правомочної 

особи з метою отримання компенсації моральної шкоди; 2) необхідність 

позитивного реагування на законні вимоги правомочної особи щодо 

відшкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах. 

Розділ 3 «Практика Європейського суду з прав людини щодо 

відшкодування моральної шкоди в трудовому праві» складається з двох 

підрозділів, у яких зазначається загальна практика звернень до Європейського 

суду з прав людини щодо відшкодування моральної шкоди, а також 

визначається практика Європейського суду з прав людини у справах про 

відшкодування моральної шкоди, завданої дискримінацією заявника та 

порушенням права на мирне володіння своїм майном. 

У підрозділі 3.1 «Загальна практика Європейського суду з прав людини 

щодо відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням трудових прав» 
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зосереджується увага на тому, що в залежності від обставин справи, 

обґрунтованості фактів моральних страждань і від винесених раніше судами 

відповідної держави рішень Європейський суд може прийняти рішення про 

відшкодування моральної шкоди повністю або частково чи про те, що саме 

визнання порушення є належною сатисфакцією. 

Зазначається, що Європейський суд з прав людини в своїй практиці 

виходить з того, що моральна шкода за своєю суттю не піддається точному 

обчисленню в грошовому вираженні, тому, якщо встановлено, що моральна 

шкода була заподіяна і Суд вважає за необхідне присудити відповідну 

грошову компенсацію, оцінка її розміру проводиться на основі принципу 

справедливості та з урахуванням сформованої практики. 

Визначаються особливості відшкодування моральної шкоди 

Європейським судом, акцентується увага на тому, що в разі присудження 

Європейським судом з прав людини компенсації, вона за загальним правилом 

буде виражена у вигляді суми грошових коштів, що підлягають виплаті 

державою-відповідачем жертві або жертвам виявлених Страсбурзьким судом з 

прав людини порушень (розмір будь-якої грошової компенсації, яка 

присуджується відповідно до ст. 41 Європейської конвенції, зазвичай 

вказується в євро, незалежно від того, яка валюта використовується заявником 

при формулюванні його вимог). Європейський суд з прав людини за власною 

ініціативою вказує термін, протягом якого повинна бути здійснена виплата 

компенсації. Зазвичай такий строк складає не більше трьох місяців з дня 

набуття чинності відповідної постанови Страсбурзького суду. 

У підрозділі 3.2 «Практика Європейського суду з прав людини у справах 

про відшкодування моральної шкоди, завданої дискримінацією та порушенням 

права на мирне володіння своїм майном» з’ясовується, що на підставі аналізу 

практики звернень до Європейського суду з прав людини в питанні 

відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням права на рівні 

можливості, найчастіше зустрічаються справи і скарги на незаконне 

звільнення, незаконну відмову у прийнятті на роботу, дискримінацію за 

ознакою належності до профспілки тощо, що в рамках національної правової 

системи розцінюється в якості трудових спорів. 

Аргументується, що рішення Європейського суду не застосовуються 

національними судами. Такий висновок ґрунтується на наступних пошукових 

даних (вирахувано за допомогою Єдиного державного реєстру судових 

рішень, що розміщений на відповідному веб-сайті: 1) справа «Буза проти 

України» (Заява № 26892/03) – згадувань в Єдиному державному реєстрі – 0; 

2) справа «Безуглий проти України» (Заява № 19603/03) – згадувань в 

Єдиному державному реєстрі – 4 (три постанови в рамках адміністративного 

судочинства і лише одна – у рамках цивільного); 3) справа «Деревенко та 

Довгалюк проти України» (Заяви № 9956/05 та № 13200/05) – згадувань в 

Єдиному державному реєстрі – 2 (ці згадування пов’язані із виконанням 

Міністерством юстиції України загаданого рішення Суду щодо В.Л. Деревенко 

та В.С. Довгалюк); 4) справа «Баландіна проти України» (Заява № 16092/05) – 
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згадувань в Єдиному державному реєстрі – 4 (одне з яких пов’язане із 

виконанням Міністерством юстиції України відповідного рішення Суду, а інші 

три – стосуються адміністративного судочинства); 5) справа «Абрамов проти 

України» (Заява № 39491/03) – згадувань в Єдиному державному реєстрі – 13, 

а у разі пошуку із додаванням уточнюючого слова «КЗпП» – 1; 6) справа 

«Жушман проти України» (Заява № 13223/05) – згадувань в Єдиному 

державному реєстрі – 1 (пов’язане із виконанням Міністерством юстиції 

України відповідного рішення Суду). 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і надано нове 

вирішення наукової задачі, яка полягає в тому, щоб на підставі теоретичних 

та практичних висновків і узагальнень учених-правознавців визначити 

сутність та особливості правового регулювання моральної шкоди, її роль у 

правовому регулюванні відносин у сфері трудового права. До основних 

результатів наукового дослідження належать такі висновки. 

1. Категорія «моральна шкода» проявляється на: 1) соціальному рівні, де 

моральна шкода передбачає негативний наслідок, який витікає з порушення 

сталих норм і принципів у суспільстві, та властива лише фізичним особам; 

2) законодавчому рівні, який характеризується тим, що моральна шкода 

проявляється в результаті порушення прав і свобод людини чи громадянина, 

чим характерна як для фізичних, так і для юридичних осіб. 

2. Зміст немайнової шкоди має свої особливості як для юридичних, так і 

для фізичних осіб. Зміст такої шкоди для юридичних осіб полягає у шкоді, яка 

завдана протиправними діями (бездіяльністю) фізичних та юридичних осіб, що 

порушують немайнові права юридичної особи, які їй належать та 

охороняються чинним законодавством України, зокрема такими 

є: 1) недоторканність; 2) ділова репутація юридичної особи; 3) таємниця її 

кореспонденції; 4) інші особисті немайнові права. Зміст моральної шкоди 

фізичної особи полягає у фізичних та моральних стражданнях, які особа 

зазнала у зв’язку з: 1) ушкодженням її здоров’я; 2) вчиненням протиправних 

дій щодо неї або членів її родини; 3) приниженням її честі та гідності;                   

4) порушенням її майнових прав; 5) іншими негативними явищами.  

3. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди є важливим 

інструментом у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина. 

Юридичне забезпечення права відшкодування моральної (немайнової) шкоди   

– показник поваги держави до честі та гідності кожної особи, свідчення того, 

що людина, її права, свободи та інтереси є найвищою соціальною цінністю в 

державі. Закріплення права на компенсацію моральної шкоди дає можливість 

особі відчувати впевненість у тому, що її права перебувають під постійним 

захистом держави. 

4. Під моральною шкодою працівника у трудовому праві слід розуміти 

шкоду, завдану в результаті порушення трудових прав працівника, а саме 

приниження честі, гідності або ділової репутації роботодавцем, що стало 
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причиною моральних страждань та призвело до погіршення якості його життя. 

Відшкодування моральної шкоди у трудовому праві можна розглядати в трьох 

аспектах: 1) як компенсацію за завдану моральну шкоду працівнику; 2) як 

самостійний, особливий та універсальний вид відповідальності роботодавця; 

3) як спосіб захисту прав працівника у трудових правовідносинах. 

5. Суб’єктами правовідносин з відшкодування моральної шкоди у 

трудовому праві є працівник та роботодавець або уповноважений ним орган. 

До числа суб’єктів з відшкодування моральної шкоди у трудовому праві слід 

також віднести й осіб, котрі на момент відшкодування моральної шкоди не 

перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, однак у період завдання 

моральної шкоди такі відносини між фізичною особою і роботодавцем 

існували. 

6. Зміст правовідносин з відшкодування моральної шкоди становлять 

фактична правомірна поведінка працівника, що спрямована на відновлення 

порушених прав, та фактична правомірна поведінка роботодавця, метою якої є 

виконання обов’язку щодо задоволення вимог працівника з відшкодування 

моральної шкоди. Зміст відшкодування моральної шкоди у трудовому праві є 

статичним явищем, яке визначає права й обов’язки суб’єктів правовідносин та 

розкриває їх зв’язок, який полягає у пов’язаних між собою суб’єктивному 

праві і юридичному обов’язку. 

7. У Європейському суді з прав людини не існує єдиної практики 

вирішення питання щодо відшкодування моральної шкоди, що пояснюється 

тим, що прецедентна практика Суду будується на підставі норм Конвенції та 

прецедентах, які можуть змінюватись чи з’являтись під час розгляду справи. 

Європейський суд з прав людини при вирішенні справи завжди керується 

правилом ст. 41 Європейської конвенції, яка передбачає, що Суд присуджує 

справедливу компенсацію у випадку, коли внутрішньодержавне право 

передбачає лише часткове відшкодування порушення. 

8. У прецедентній практиці Європейського суду з прав людини щодо 

відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням права на рівні 

можливості, в переважній більшості є рішення Суду на підставі скарг 

заявників на незаконне звільнення, незаконну відмову у прийнятті на роботу, 

дискримінацію за ознакою належності до профспілки тощо, які в рамках 

національної правової системи розцінюються в якості трудових спорів. 

Особливими рішеннями Європейського суду у цій категорії справ є рішення: 

1) по справі «Данілєнков та інші проти Росії» (Заява №  67336/01), в якій Суд 

вперше розкритикував позицію російського Конституційного Суду (він визнав, 

що дискримінація за ознаками статі в питанні обороноздатності держави 

відповідає Конституції Росії) та законодавство РФ, яке регламентує дозвіл на 

отримання відпустки по догляду за дитиною тільки військовослужбовцям 

жіночої статі, та присудив працівнику-заявнику справедливу компенсацію 

моральної шкоди; 2) по справі «Данілєнков та інші проти Росії» (Заява                     

№ 67336/01), у якій Європейський суд вперше розкритикував дискримінацію 



 14 

працівників за ознакою належності до профспілки та присудив працівникам-

заявникам справедливу компенсацію моральної шкоди. 

9. Практика звернень працівників до Європейського суду з прав людини 

з метою відшкодування моральної шкоди, завданої роботодавцем, найчастіше 

спостерігається у таких категоріях справ, як справи про відшкодування 

моральної шкоди, завданої порушенням права на мирне володіння своїм 

майном, що гарантоване ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції. 

Рішення по таких справах дозволяють сформувати наступні принципи, що 

застосовані в Суді у цій категорії справ: 1) наявність діючого закону, яким 

вводиться мораторій на примусову реалізацію майна з метою погашення 

боргів підприємств, 25% або більше акцій яких належить державі, та фактична 

відсутність коштів не є виправданням для держави в разі невиконання нею 

рішення Суду або в разі значних затримок у виконанні такого рішення, що 

порушує право особи мирно володіти, користуватись та розпоряджатись 

своїми грошовими коштами; 2) у випадках, коли державне підприємство-

боржник не сплачує працівнику заробітну платню та інші виплати, які повинне 

йому сплатити, і такий боржник знаходиться на стадії ліквідації (чи вже 

ліквідований), будь-яке затягування з цього приводу у вирішенні справи судом 

чи виконання рішення по такій справі державним виконавцем, або закриття 

такої справи судом без вирішення чи невиконання відповідного рішення по 

такій справі державним виконавцем на підставі факту ліквідації боржника є 

порушенням п. 1 ст. 6 Європейської конвенції; 3) порушення ст. 1 Першого 

протоколу до Європейської конвенції триває до того моменту, допоки судове 

рішення щодо відшкодування моральної шкоди та інших збитків, яке набрало 

чинності, не буде виконане у повному обсязі; 4) особа визнається жертвою 

порушення її конвенційних прав не лише з огляду на факт задоволення чи 

незадоволення її вимог у рамках національної системи правосуддя, а й з 

огляду на період невиконання рішення національного суду з приводу такої 

особи. 
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АНОТАЦІЯ 

Кириченко Т.М. Особливості відшкодування моральної шкоди в 

трудовому праві України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертаційне дослідження присвячене комплексному критичному 

аналізу та вивченню особливостей відшкодування моральної шкоди в 

трудовому праві України. У рамках наукового дослідження на основі існуючих 

методико-теоретичних розробок визначено місце та значення моральної шкоди 

в сфері трудових відносин. Окрема увага дисертантом приділяється 

загальнотеоретичній характеристиці моральної шкоди в трудовому праві, а 

саме: визначенню поняття і змісту моральної шкоди в умовах ринкової 

економіки, відмежуванню даного поняття від інших суміжних категорій та 

виокремленню юридичного значення забезпечення права людини на 

компенсацію моральної шкоди. 

У роботі вперше у систематизованому вигляді аналізується відмінність 

моральної (немайнової) шкоди від майнової шкоди, визначено елементи змісту 
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правовідносин, що вказує на єдність, цілісність його складових елементів, 

наведено положення щодо вирішення питання відшкодування моральної 

шкоди Європейським судом з прав людини.  

Особлива увага приділяється виокремленню та з’ясуванню поняття 

«моральна шкода», наслідків, які воно передбачає. Розкривається поняття 

«моральна шкода в трудовому праві»; підходи до розуміння суб’єктивного 

права працівника на відшкодування моральної шкоди. Наведено положення, 

які беруться до уваги  Європейським судом з прав людини щодо вирішення 

питання відшкодування моральної шкоди. 

Ключові слова: моральна шкода, відшкодування, компенсація, 

працівник, роботодавець, немайнова шкода.  

 

АННОТАЦИЯ 

Кириченко Т.М. Особенности возмещения морального вреда в 

трудовом праве Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 

обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

Диссертационное исследование посвящено комплексному критическому 

анализу и изучению особенностей возмещения морального вреда в трудовом 

праве Украины. В рамках научного исследования на основе существующих 

методико-теоретических разработок определено место и значение морального 

вреда в сфере трудовых отношений. Особое внимание диссертантом уделяется 

теоретической характеристике морального вреда в трудовом праве, а именно: 

определению понятия и содержания морального вреда в условиях рыночной 

экономики, отграничению данного понятия от других смежных категорий и 

выделению юридического значения обеспечения права человека на 

компенсацию морального вреда. 

В работе впервые в систематизированном виде анализируется отличие 

морального (неимущественного) ущерба от имущественного ущерба, где 

указывается на то, что последний всегда имеет экономический смысл, 

поскольку эти потери имеют материальную форму и проявляются в 

нанесенных убытках и других имущественных потерях. Имущественный 

ущерб имеет стоимостное определение, которое может быть измерено и 

выражено в денежных средствах, что позволяет достаточно точно вычислить 

его. Имущественный вред находится в материальной плоскости, возмещается, 

основываясь на принципах эквивалентности. Определены элементы 

содержания правоотношений, которые указывают на единство, целостность 

составляющих элементов морального вреда, приведены положения 

относительно решения вопроса возмещения морального вреда Европейским 

судом по правам человека, а именно: 1) сроки подачи заявления о 

присуждении справедливой компенсации и другие требования; 2) заявители, 

желающие получить компенсацию морального вреда, должны указать сумму 
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такого денежного возмещения, которую они считают справедливой, или 

указать, что они доверяют определить размер такого ущерба Суду, а также 

могут указать свой банковский счет, на который хотели бы получить 

денежные средства, которые могут быть присуждены им Европейским судом; 

3) решая вопрос наличия морального вреда и необходимости его возмещения, 

Суд всегда исходит из следующих критериев-оснований ответственности 

морального вреда: вероятность нарушения; наличие морального вреда; 

причинная связь; 4) существует связь морального вреда с нарушением прав 

заявителя, что является одновременно и нарушением хотя бы одной из норм 

Европейской конвенции. 

Особое внимание уделяется выяснению понятия «моральный вред», 

выделению последствий, которые предусматривают данное понятие, 

выраженные в: 1) нравственных страданиях – совокупность крайне 

неприятных, тягостных или болезненных ощущении, негативных эмоции, при 

которых человек чувствует эмоциональный дискомфорт; 2) физических 

страданиях – физические ощущения, что стали следствием боли и страданий, 

которые физическое лицо испытало в связи с увечьем или иным повреждением 

здоровья; 3) других негативных явлениях, а именно явлениях, возникших в 

результате физических страданий, которые стали следствием нравственных 

страданий. Раскрывается понятие «моральный вред в трудовом праве» и 

подходы к пониманию субъективного права работника на возмещение 

морального вреда. Приведены положения, которые принимаются во внимание 

Европейским судом по правам человека относительно решения вопроса 

возмещения морального вреда. 

Ключевые слова: моральный вред, возмещение, компенсация, 

работник, работодатель, неимущественный вред. 

 

ANNOTATION 

Kyrychenko T.M. Features of compensation for non-pecuniary damage in 

the labor law of Ukraine. – The manuscript. 

The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, specialty 

12.00.05 – labor law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation research is devoted to the complex critical analysis and 

studying of features of compensation of moral damage in the labor law of Ukraine. 

In the framework of scientific research on the basis of existing methodological and 

theoretical developments the place and significance of moral damage in the field of 

labor relations are determined. The dissertation pays special attention to the general 

theoretical characteristics of non-pecuniary damage in labor law, namely the 

definition of the concept and content of non-pecuniary damage in a market 

economy, distinguishing this concept from other related categories, and the legal 

significance of human rights to compensation for non-pecuniary damage. 

For the first time the paper analyzes the difference between moral (non-

property) and property damage, identifies elements of the content of legal relations, 
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indicating the unity, integrity of its constituent elements of moral damage, provides 

provisions for compensation for moral damage by the European Court of Human 

Rights. 

Particular attention is paid to identifying and clarifying the concept of "moral 

harm", highlighting the consequences of this concept. The concept of "moral 

damage in labor law" is revealed. Approaches to understanding the subjective right 

of an employee to compensation for non-pecuniary damage are disclosed. The 

provisions that are taken into account by the European Court of Human Rights in 

resolving the issue of compensation for non-pecuniary damage are given. 

Key words: non-pecuniary damage, compensation, indemnification, 

employee, employer, non-pecuniary damage. 
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