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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Для побудови та розвитку правової держави 
важливе значення має забезпечення верховенства права, яке і визначає рівень 
сучасної правової держави та рівень розвитку національної правової системи. 
Наша правова система не є досконалою, незважаючи на те, що за кількістю 
нормативних актів, які прийняті, Україна є однією з передових держав Європи, 
ефективність таких актів залишається низькою, що проявляється в різних 
аспектах суспільного життя. Однією з таких сфер суспільного життя  
виступають трудові відносини, що перебувають на порозі адаптації до реалій 
сьогодення. Трудове законодавство зазнає великих змін у зв’язку з 
глобалізацією державно-правових явищ, посиленням світових кризових 
процесів та трансформацією суспільства. Серед таких змін досить велике 
значення відводиться і відшкодуванню моральної шкоди суб’єктам трудових 
відносин. Така увага зумовлена тим, що законодавство в цьому аспекті не 
повною мірою регулює цей вид суспільних відносин. 

Основними проблемами у сфері відшкодування моральної шкоди 
суб’єктам трудових відносин є те, що до сьогодні не визначено порядку та 
методики розрахунку розміру відшкодування моральної шкоди суб’єктам 
трудових відносин, що могло б допомогти в об’єктивному встановленні 
розміру моральної шкоди та запобігти зловживанню правом однією зі сторін. 
Також слід взяти до уваги той факт, що законодавством передбачено випадки, 
коли відшкодування моральної шкоди відбувається роботодавцем для 
працівника, а правове регулювання відшкодування моральної шкоди 
працівником роботодавцю відсутнє. У переважній більшості це 
аргументується тим, що працівник завжди перебуває у відповідній залежності 
від роботодавця, оскільки є підпорядкованою особою.  

Як наслідок, аналіз нормативно-правового відшкодування моральної 
шкоди є важливим напрямом наукових досліджень.  

Теоретичні та практичні проблеми компенсації моральної шкоди, 
заподіяної суб’єктам трудових відносин розглядали у своїх роботах такі відомі 
вітчизняні та зарубіжні вчені: В.М. Андріїв, В.А. Багрій, А.М. Бєлякова, 
С.А. Бєляцкiн, С.Н. Братусь, С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, 
С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, Ю.М. Гришина, І.В. Дашутін, 
А.І. Дрішлюк, 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, О.М. Ярошенко та інші. Разом з тим дослідження, в яких 
комплексно розкривалися б особливості правового регулювання компенсації 
моральної шкоди, заподіяної суб’єктам трудових відносин, останнім часом не 
проводились. 
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Таким чином, актуальність і важливість вивчення правового 
регулювання компенсації моральної шкоди, заподіяної суб’єктам трудових 
відносин, та необхідність подальшого його вдосконалення зумовлюють 
доцільність проведення нашого дисертаційного дослідження. 

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 3 березня 
2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 
комплексному дослідженні проблемних питань компенсації моральної шкоди, 
заподіяної суб’єктам трудових відносин, розкритті сутності та правової 
природи моральної шкоди, визначенні підстав та умов відшкодування 
моральної шкоди суб’єктам трудових відносин. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 
–  визначити історико-правові основи становлення та розвитку правового 

регулювання компенсації моральної шкоди, заподіяної суб’єктам трудових 
відносин; 

–  розкрити поняття та підстави відшкодування моральної шкоди; 
–  охарактеризувати форми, способи та засоби захисту права на 

відшкодування моральної шкоди, завданої у трудових відносинах; 
–  узагальнити та проаналізувати підстави та умови відповідальності за 

заподіяну моральну шкоду; 
–  з’ясувати методику оцінки розміру відшкодування моральної шкоди; 
–  охарактеризувати порядок, форми та види відшкодування моральної 

шкоди, завданої порушенням трудових прав; 
–  виявити проблемні питання правового відшкодування моральної 

шкоди; 
–  сформулювати напрямки удосконалення правового регулювання 

відшкодування моральної шкоди. 
Об’єкт дослідження є суспільні відносини, що виникають між 

суб’єктами трудових відносин у сфері відшкодування моральної шкоди. 
Предметом дослідження є правове регулювання компенсації моральної 

шкоди, заподіяної суб’єктам трудових відносин. 
Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складають як загальнонаукові, так і спеціальні методи. 
Використання вказаних методів дозволило забезпечити комплексне і 
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достовірне виконання поставлених завдань, а також зробити обґрунтовані 
висновки та внести низки пропозицій щодо удосконалення правового 
регулювання компенсації моральної шкоди, заподіяної суб’єктам трудових 
відносин. Так, у процесі дослідження правового регулювання компенсації 
моральної шкоди використовувався історико-правовий метод (підрозділ 1.1). 
Статистичні методи дозволили дослідити динаміку розвитку компенсації 
моральної шкоди, заподіяної суб’єктам трудових відносин (підрозділ 1.2). 
Системно-структурний, формально-логічний і порівняльно-правовий методи 
застосовувалися під час визначення комплексу нормативно-правових засобів і 
заходів, за допомогою яких з’ясовано категоріально-понятійний апарат у 
досліджуваній темі, визначено підстави та умови компенсації моральної 
шкоди, заподіяної суб’єктам трудових відносин, та порядок її відшкодування 
(підрозділи 1.2, 2.1–2.3). Використання структурно-логічного методу та 
методу моделювання дозволило виявити основні проблеми правового 
регулювання компенсації моральної шкоди, заподіяної суб’єктам трудових 
відносин (підрозділ 3.1). Діалектичний та системний методи були використані 
під час дослідження шляхів удосконалення правового регулювання 
компенсації моральної шкоди, заподіяної суб’єктам трудових відносин 
(підрозділи 3.2, 3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертація є першою спробою комплексно, з використанням сучасних методів 
пізнання, з урахуванням новітніх досягнень науки трудового права дослідити 
специфіку правового регулювання компенсації моральної шкоди, заподіяної 
суб’єктам трудових відносин. У результаті проведеної роботи сформульовано 
нові наукові положення та висновки, які запропоновані здобувачем особисто. 
Основні з них такі: 

уперше: 
− виокремлено види наслідків, що можуть обумовлювати завдання 

моральної шкоди роботодавцем працівнику: 1) порушення трудових прав; 
2) порушення законних інтересів; 3) приниження честі та гідності; 
4) негативний вплив на ділову репутацію; 5) отримання фізичних і 
психологічних страждань працівником; 

− сформульовано поняття «відшкодування моральної шкоди в 
трудовому праві», під яким слід розуміти самостійний, особливий та 
універсальний процес, що включає комплекс заходів, який спрямований на 
компенсування завданої шкоди роботодавцем працівнику через вплив 
негативних явищ, заподіяних незаконними діями або бездіяльністю та захист 
прав працівника у трудових правовідносинах; 

− розмежовано поняття «моральна шкода» та «немайнова шкода» за 
суб’єктом, якому заподіяно шкоду. «Моральна шкода» може бути заподіяна  
виключно фізичній особі (працівнику), тоді як «немайнова шкода» – 
юридичній особі; 

− виділено види відшкодування моральної шкоди, завданої працівнику 
роботодавцем: 1) нематеріальне відшкодування моральної шкоди (виражається 
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у немайновій вимозі працівника); 2) матеріальне відшкодування моральної 
шкоди (виходить з майнової вимоги працівника щодо компенсації завданої 
йому роботодавцем шкоди, зокрема, відшкодування моральної шкоди грішми 
чи іншим майном, тобто речами); 

удосконалено: 
− класифікацію умов відповідальності роботодавця за заподіяну 

моральну шкоду працівнику, до яких належать: 1) основні (загальні) умови; 
2) факультативні умови; 

– сукупність підстав, що призводять до відшкодування моральної шкоди 
в трудовому праві, до яких належать: 1) винне порушення роботодавцем під 
час трудових відносин прав працівника; 2) наслідки для працівника – фізичні і 
душевні страждання, в результаті яких працівник несе втрати морального 
характеру, втрати нормальних життєвих зв’язків і має потребу здійснювати 
додаткові зусилля для нормалізації життєдіяльності; 

– узагальнено способи визначення розміру відшкодування моральної 
шкоди шляхом: 1) визначення критеріїв суспільної та суб’єктивної оцінки 
розміру моральної шкоди; 2) застосування тарифної системи визначення 
розміру моральної шкоди, розмір який диференційовано  залежно від тяжкості 
наслідків; 3)  встановлення мінімального розміру компенсації моральної 
шкоди на законодавчому рівні; 4) використання формули Ерделевського, у 
якій вживаються математичні дії щодо певних показників для розрахунку 
розміру моральної шкоди; 

– історичні етапи становлення та розвитку компенсації моральної 
шкоди, заподіяної суб’єктам трудових відносин, що включають в себе п’ять 
періодів; 

дістали подальшого розвитку: 
−  науковий підхід щодо розуміння порядку відшкодування моральної 

шкоди, завданої порушенням трудових прав, як категорії процесуального та 
процедурного права, що вказує на те, яким чином та за допомогою чого 
працівник вирішить питання відшкодування моральної шкоди; 

− аргументація, що відшкодування моральної шкоди, завданої 
порушенням трудових прав, здійснюється у таких порядках: 1) спеціальному, 
що розкривається в процедурах вирішення трудового спору комісією по 
трудових спорах; 2) загальному, що представлений судовим порядком захисту, 
яким може скористатись працівник; 

− обґрунтування підходу, що позов працівника про відшкодування 
моральної шкоди, завданої роботодавцем, слід розглядати як засіб захисту і 
включає в себе право працівника на компенсацію завданої йому моральної 
шкоди роботодавцем. Даний засіб передбачає процесуальну дію, яка 
реалізується шляхом зверненням до суду та подання в передбаченому 
законодавством порядку й у формі позовної заяви, що містить матеріально-
правову вимогу з приводу компенсації моральної шкоди у певний спосіб та у 
певному розмірі, у результаті чого виникають цивільні процесуальні 
правовідносини; 
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− узагальнення категорій судових справ про відшкодування моральної 
шкоди, де предметом судового розгляду найчастіше є: 1) ушкодження здоров’я 
на виробництві; 2) незаконне звільнення; 3) несвоєчасна виплата заробітної 
плати; 4) затримка у розрахунку при звільненні. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлено тим, що 
викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані: 

а) у науково-дослідницькій роботі – для наукових досліджень проблем 
правового регулювання відшкодування моральної шкоди суб’єктам трудових 
відносин; 

б) у правотворчості – у процесі вдосконалення законодавства та 
підготовки нових проектів законодавчих актів у сфері моральної шкоди 
суб’єктам трудових відносин; 

в) у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть 
удосконаленню практики застосування норм чинного законодавства щодо 
відшкодування моральної шкоди; 

г) 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, філософії права 
трудового права, інших галузей права. Усі сформульовані в ній положення і 
висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У дисертації 
ідеї та розробки належать автору. Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. 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 міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: 
«Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних 
процесів (м. Київ, 15 квітня 2019 р.); «Правова доктрина, правоутворення та 
правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи розвитку» (м. Харків, 11 
жовтня 2019 р.).  

Публікації. Основні результати дослідження викладено в семи статтях, 
опублікованих у наукових фахових виданнях України та наукових 
періодичних виданнях інших держав, а також у двох тезах наукових 
повідомлень на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура роботи зумовлена метою й завданнями дослідження. 
Дисертація складається з анотації, переліку умовних скорочень, вступу, трьох 
розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків і списку використаних 
джерел який займає 20 сторінок. Загальний обсяг дисертації становить 200 
сторінок. 
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6 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 
та методологічні засади наукової роботи, сформульовано наукову новизну, 
теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а також 
вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за 
темою дисертації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика інституту моральної 
шкоди» складається з трьох підрозділів та присвячений визначенню правової 
природи інституту моральної шкоди, його генезису, а також з’ясуванню 
підстав відшкодування моральної шкоди та форм, способів і засобів захисту 
права на відшкодування моральної шкоди. 

У підрозділі 1.1 «Генезис розвитку інституту моральної шкоди» 
встановлено, що інститут моральної шкоди, зародження якого відбулось ще в 
стародавні часи, пройшов довгий шлях розвитку. На початку свого 
виникнення інститут моральної шкоди виконував штрафну функцію та не 
відмежовувався від інших видів покарання. Поступово під впливом світової 
тенденції щодо становлення та розвитку прав людини інститут моральної 
шкоди трансформувалася у один із цивільно-правових способів захисту, який 
по праву визнаний найефективнішим. 

Зауважено, що цей інститут кілька століть з успіхом використовувався 
в цивілізованих державах для захисту немайнових прав учасників 
суспільних відносин. Разом з тим впровадження в національну правову 
систему інституту моральної шкоди відбулося лише після проголошення 
незалежності України, що обумовлюється, у першу чергу, тривалим 
перебуванням України у складі СРСР, формування правової системи якого 
відбувалося під впливом політики «воєнного комунізму», а в подальшому – 
командно-адміністративної системи. З початком трансформаційних процесів 
у суспільно-політичному житті радянської держави, що мали місце в 1985–
1991 роках і не могли не позначитися на цивільно-правовій доктрині, 
інститут моральної шкоди став поступово імплементовуватися у правову 
систему СРСР. 

У підрозділі 1.2 «Поняття та підстави відшкодування моральної шкоди в 
трудовому праві» зазначається, що у чинному законодавстві відсутнє 
визначення поняття «відшкодування моральної шкоди у трудовому праві». Що 
стосується доктрини права, то в ній вже існують дослідження, в яких вчені 
робили спроби сформулювати дефініції поняття «відшкодування моральної 
шкоди». 

Зауважується, що «відшкодування» і «компенсація» за своєю суттю є 
різними юридичними термінами, при цьому законодавець використовує 
саме перший з них, хоча вони обидва не повною мірою відповідають 
означеному процесу. Тому питання щодо коректності застосування цих 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


7 

понять полягає лише в переліченні й аналізі притаманних їм елементів, що 
характеризують їх як найбільш наближених до зазначеного процесу. Термін 
«компенсація» найближчий до означеного процесу, проте він є таким же 
умовним, як і поняття «відшкодування», яке використовується 
законодавцем і наповнюється по факту змістом поняття «компенсація».  

Встановлено, що роботодавець буде змушений відшкодовувати 
моральну шкоду працівнику лише тоді, коли він порушив трудові права та 
інтереси працівника (вчинив незаконне переведення працівника на інше 
місце роботи, не надав відпустку у зв’язку з навчанням, заборонив 
створювати профспілку, зобов’язував вступити у партію чи реалізувати 
електоральне право щодо конкретної партії чи кандидата у парламент або на 
посаду Президента України) чи інші його не суто трудові права та законні 
інтереси (порушив право власності працівника, враховуючи й 
інтелектуальне, наприклад, видав комп’ютерну програму, яку розробив 
працівник, за свою, якщо передача права власності на результати такої 
науково-технічної діяльності не передбачається умовами трудового 
договору, принизив честь та гідність працівника, зашкодив його діловій 
репутації). 

У підрозділі 1.3 «Форми, способи та засоби захисту права на 
відшкодування моральної шкоди, завданої у трудових відносинах» 
встановлено, що форма захисту прав працівника на відшкодування моральної 
шкоди, яку йому заподіяв роботодавець, є видом юридичної діяльності, у якій 
протікають охоронні правовідносини з приводу права працівника на 
відшкодування йому моральної шкоди завданої роботодавцем в межах 
трудового права, що включає в себе: порядок захисту, способи захисту та 
засоби захисту. 

Зауважено, що способи та заходи захисту права працівника на 
відшкодування моральної шкоди, завданої роботодавцем у трудових 
відносинах, найбільш доцільно розглядати в комплексі з відповідними 
формами захисту, до яких вони належать чи якими вони охоплюються. 

Аргументовано, що в трудовому праві існують такі форми захисту: 
1) юрисдикційна; 2) квазіюрисдикційні форми захисту трудових прав 
працівників; 3) неюрисдикційні форми захисту права працівника на 
відшкодування моральної шкоди, завданої у трудових відносинах 
роботодавцем. При цьому юрисдикційні форми захисту права на 
відшкодування моральної шкоди поділяються на наступні групи: 1) форми 
захисту, що можуть бути використані в досудовому (позасудовому) порядку 
для захисту права на відшкодування моральної шкоди; 2) судова форма 
захисту права працівника. На сьогодні працівники, права яких порушено, все 
частіше звертаються з метою захисту наданих їм прав до суду. 

Розділ 2 «Основні засади відшкодування моральної шкоди в 
трудовому праві» складається з трьох підрозділів та присвячений аналізу 
умов відповідальності за заподіяну моральну шкоду, визначенню методики 
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оцінки розміру відшкодування моральної шкоди, виділенню порядку, форм та 
видів відшкодування моральної шкоди. 

У підрозділі 2.1 «Умови відповідальності за заподіяну моральну шкоду» 
наголошено, що основними (загальними) умовами настання відповідальності 
роботодавця за заподіяну моральну шкоду працівнику є: 1) протиправність 
поведінки заподіювача шкоди (пряма або похідна); 2) наявність моральної 
шкоди; 3) причинний зв’язок між протиправною поведінкою заподіювача і 
виникненням моральної шкоди; 4) вина заподіювача шкоди. 

Зазначені  також другорядні умови відповідальності роботодавця за 
заподіяну моральну шкоду працівнику, які або випливають із суті основних 
умов відповідальності, або зумовлені самою природою такої відповідальності. 
Так, до таких умов належать: 1) питання про відповідальність піднімається не 
з моменту появи такої шкоди, а з моменту оголошення про наявність такої 
шкоди; 2) доведено вчинення порушення трудових прав та інтересів 
працівника, які зумовили його моральні страждання; 3) суб’єкт 
правопорушення та постраждалий знаходяться у трудоправових відносинах; 
4) відповідальність несуть винні суб’єкти делікту у межах ступеня вини 
кожного. 

У підрозділі 2.2 «Методика оцінки розміру відшкодування моральної 
шкоди» обґрунтовано, що методика застосування критеріїв для визначення 
розміру компенсації моральної шкоди була б корисною, якщо б у 
законодавстві містився стандарт мінімального та максимального розміру 
компенсації такої шкоди. 

Наголошується на тому, що методикою визначення розміру моральної 
шкоди, завданої працівнику роботодавцем, є методика А.М. Ерделевського, 
яка ґрунтується на: 1) резюмуванні моральної шкоди (страждань, які повинна 
відчути «середня», «нормально» реагуюча на протиправну щодо неї поведінку 
особа); 2) визначенні базисного рівня компенсації за страждання, що були 
спричинені заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю (визначається в розмірі 720 
мінімальних розмірів заробітної платні); 3) розробленій шкалі співвідношень 
розмірів компенсації моральної шкоди, що базується на співвідношенні 
максимальних санкцій кримінального закону, які передбачають 
відповідальність за посягання на аналогічні права людини; 4) розроблення 
формули, за допомогою якої можна визначити розмір компенсації та яка 
враховує критерії, на які повинен зважати суд у процесі вирішення 
відповідного питання. 

У підрозділі 2.3 «Порядок, форми та види відшкодування моральної 
шкоди, завданої порушенням трудових прав» встановлено, що порядок 
відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням трудових прав, прямо 
пов’язаний з способами вирішення конфлікту між працівником та 
роботодавцем, що регламентовані трудовим законодавством. Теоретично вони 
можуть поділятись на юрисдикційні, квазіюрисдикційні, неюрисдикційні 
форми такого порядку, хоча в доктрині більше прийнято розглядати такий 
порядок за методом його поділу на спеціальний й загальний. 
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Зауважено, що відшкодування моральної шкоди працівнику відбувається 
в таких формах: 1) спеціальній формі відшкодування моральної шкоди. Така 
форма переважно виражається в  процедурах вирішення трудового конфлікту 
комісією по трудових спорах; 2) загальній формі відшкодування моральної 
шкоди. Така форма виражається в судовому порядку відшкодування моральної 
шкоди працівнику роботодавцем, тобто в порядку, який базується на загальних 
принципах розгляду та вирішення судами  індивідуальних трудових спорів, що 
регламентується КЗпП України і Цивільним процесуальним кодексом України. 

Відшкодування моральної шкоди може поділятись на такі види: 
1) нематеріальне відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням 
трудових прав працівника, яке виражається у немайновій вимозі працівника; 2) 
матеріальне відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням трудових 
прав працівника, яке виходить із майнової вимоги працівника щодо 
компенсації завданої йому роботодавцем шкоди. 

Розділ 3 «Особливості судового розгляду справ про відшкодування 
моральної шкоди, завданої порушенням трудових прав» складається з 
трьох підрозділів та присвячений аналізу  позову як засобу реалізації права на 
відшкодування моральної шкоди, а також розгляду судової практики 
національних судів щодо спорів про відшкодування моральної шкоди, завданої 
порушенням трудових прав, і особливостей виконання рішення суду в частині 
компенсації моральної шкоди. 

У підрозділі 3.1 «Позов як засіб реалізації права на відшкодування 
моральної шкоди, завданої порушенням трудових прав» акцентовано увагу на 
тому, що позов є і засобом звернення до суду, в результаті чого виникають 
цивільні процесуальні правовідносини, й інструментом, у якому будуть 
зафіксовані основні обставини спору, позовні вимоги тощо, що надаються 
позивачем, та який вичерпує себе після остаточного вирішення справи в межах 
національної правової системи. 

Визначено особливості складання позовної заяви, визначено вимоги 
яким повинна відповідати позовна заява. Звертається увага на зміст позовних 
вимог, які повинні відображатися в позові як до фізичної особи роботодавця, 
так і до юридичної особи роботодавця. 

Наголошується на тому, що позов працівника про відшкодування 
моральної шкоди завданої роботодавцем, відрізняється від інших позовів, 
що можуть бути подані особами до суду з метою відшкодування моральної 
шкоди, за такими критеріями: 1) предмет (матеріальна вимога в сукупності з 
об’єктом позову); 2) підстави (включають у себе ті юридичні факти, на яких 
засновані позовні вимоги, що пред’являються).  

У підрозділі 3.2 «Судова практика національних судів щодо розгляду 
спорів про відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням трудових 
прав» визначено, що  найбільш часто до суду за захистом у цьому аспекті 
звертаються працівники із наступними позовами про відшкодування 
моральної шкоди: 1) у зв’язку з ушкодженням здоров’я на виробництві; 2) у 
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зв’язку з незаконним звільненням; 3) за несвоєчасну виплату заробітної 
платні; 4) за затримку в розрахунку при звільненні. 

Наголошується на тому, що при компенсації моральної шкоди у зв’язку 
з ушкодженням здоров’я на виробництві суд враховує такі факти: 1) тяжкість 
завданих ушкоджень здоров’ю працівнику; 2) ступінь втрати професійної 
працездатності в розмірі 25%; 3) тривалість лікування, наявність фізичних 
страждань з приводу професійного захворювання; 4) погіршення здібностей у 
побуті, що призвело до вимушеної зміни складу життя чи припинення 
трудової діяльності. Компенсація моральної шкоди у зв’язку з незаконним 
звільненням, може наставати за таких умов: 1) встановлено факт незаконного 
звільнення; 2) доведено, що незаконне звільнення та відповідно вимушений 
прогул завдавали працівнику моральних страждань, втрати нормальних 
життєвих зв’язків чи вимагали від нього додаткових зусиль для організації 
свого життя. При вирішенні питання відшкодування моральної шкоди за 
несвоєчасну виплату заробітної платні працівникові суд визначає розмір 
компенсації залежності від таких умов: 1) береться до уваги розмір 
матеріальної шкоди; 2) час, протягом якого працівнику не виплачувалася 
заробітна плата; 3) працівник докладав додаткових зусиль для свого 
функціонування. 

Констатовано, що суд за позовами про відшкодування моральної шкоди 
за затримку в розрахунку при звільненні в переважній більшості керується 
положенням, що доведення факту порушення трудового законодавства 
роботодавцем з приводу невиплати коштів працівнику не може бути 
підставою для компенсації працівнику моральної шкоди і тривалість 
невиплати відповідачем належних працівнику коштів за його позовом сама 
по собі не свідчить про спричинення йому моральної шкоди. 

У підрозділі 3.3 «Особливості виконання рішення суду в частині 
компенсації моральної шкоди» наголошено, що судове рішення, яке набрало 
законної сили, повинне виконуватись всіма особами, яких воно стосується, і 
факт набрання ним законної сили з огляду на те, що його не оскаржували, 
означає, що з його положеннями сторони спору погоджуються повною мірою. 
Якщо рішення суду набрало законної сили після вичерпання сторонами всіх 
процесуальних можливостей для його скасування і винесення нового рішення, 
це означає, що всі особи повинні однаково виконувати його приписи. 
Зазначається, що у випадку, якщо суб’єкт трудових відносин у встановлений 
законом строк не виконає рішення суду щодо відшкодування моральної 
шкоди, виконавець невідкладно розпочинає його примусове виконання. 
Однак такому відкриттю провадження повинні передувати: 1) отримання 
стягувачем виконавчого листа; 2) процедура звернення до Державної 
виконавчої служби відповідного району або до приватного виконавця. 

Акцентується увага на тому, що виконавче провадження також може 
бути і зупинене. Зупинення провадження можливе шляхом винесення 
відповідної вмотивованої постанови до настання таких підстав: 1) визначення 
правонаступників боржника або призначення опікуна недієздатному 
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боржникові; 2) закінчення строку дії обставин, які зумовлюють зупинення 
провадження; 3) розгляду питання по суті; 4) закінчення строку дії процедури 
погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу; 
5) на строк три роки з моменту завершення приватизації вугледобувних 
підприємств; 6) надходження повідомлення від центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського 
обслуговування бюджетних коштів, про перерахування коштів на відповідний 
рахунок органу. 

Зауважено, що виконавче провадження щодо стягнення з 
роботодавця моральної шкоди працівнику підлягає закінченню та 
надсилається до суду, який його видав, у разі: 1) визнання судом відмови 
працівника-стягувача від примусового виконання рішення суду; 2) визнання 
судом мирової угоди між працівником та роботодавцем у процесі 
виконання; 3) смерті або оголошення померлим стягувача чи боржника, 
визнання безвісно відсутнім боржника або  стягувача, якщо роботодавець – 
фізична особа; ліквідації юридичної особи-роботодавця, якщо виконання 
його обов’язків чи вимог у виконавчому провадженні не допускає 
правонаступництва; 4) скасування рішення суду або іншого органу 
(посадової особи), на підставі якого виданий виконавчий документ, або 
визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню; 
5) закінчення строку, передбаченого законом для відповідного виду 
стягнення; 6) фактичного виконання в повному обсязі рішення згідно з 
виконавчим документом; 7) повернення виконавчого документа без 
виконання на вимогу суду або іншого органу (посадової особи), який видав 
виконавчий документ; 8) якщо рішення фактично виконано під час 
виконання рішення Європейського суду з прав людини; 9) непред’явлення 
виконавчого документа за відновленим виконавчим провадженням у строки, 
визначеним законодавством. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і надано нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає в тому, щоб на підставі теоретичних та 
практичних висновків і узагальнень учених-правознавців, порівняльного 
аналізу законодавства про працю України й законодавства Європейського 
Союзу визначити особливості правового регулювання компенсації моральної 
шкоди, заподіяної суб’єктам трудових відносин. 

1. Виникнення і функціонування інституту моральної шкоди складається 
з таких етапів: 1) зародження інституту моральної шкоди (Х - початок ХV ст.). 
Характеризується тим, що було запроваджено інститут відшкодування шкоди 
за спричинену немайнову шкоду, що виражалося через «кровну помсту», що 
переросло у відшкодування заподіяної шкоди за «образу»; 2) становлення 
інституту моральної шкоди (початок ХV - початок ХX ст.). Встановлення 
норм, які передбачали відповідальність за образу та безчестя у Соборному 
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уложенні царя Олексія Михайловича 1649 року, Військовому уставі 1716 року, 
Морському уставі 1720 року, Збірнику законів Малоросійських прав 1743 року 
та «Зводі законів Російської імперії», що свідчать про продовження розвитку 
інституту моральної шкоди; 3) формування інституту моральної шкоди (1917-
1990 роки). Характерним для даного етапу є заперечення існування інституту 
моральної шкоди, першочергове зазначення мали саме державні і суспільні 
інтереси, саме тому особа не розглядалася у відриві від суспільства та 
держави. Формується уявлення про поняття «моральна шкода», що дало 
поштовх до зародження та формального його закріплення у законодавстві; 
4) розвиток інституту моральної шкоди (1991-рік по теперішній час),  
запроваджується значна кількість нормативних актів, що включають норми 
про право фізичної особи на відшкодування моральної шкоди, проводиться 
формування єдиного категоріального апарату в даній сфері, що проявляється 
через створення однозначного підходу до трактування моральної шкоди. 
Розробляються механізми компенсації моральної шкоди завданої працівнику 
роботодавцем. 

2. Юридичний зміст поняття «компенсація» заснований на принципі 
адекватності розміру шкоди. Основним принципом «відшкодування» є 
повнота. Досліджуючи й аналізуючи зазначений процес, не буде помилковим 
рівнозначне використання понять «компенсація» та «відшкодування», зокрема 
у такій формі: відшкодування (компенсація) моральної шкоди чи, приміром, 
навпаки. 

3. Відшкодування (компенсація) моральної шкоди в трудовому праві 
розглядається в трьох аспектах: як компенсація за завдану моральну шкоду 
працівнику; як самостійний, особливий та універсальний вид відповідальності 
роботодавця; як спосіб захисту прав працівника у трудових правовідносинах. 
У загальному ж сенсі відшкодування моральної шкоди в трудовому праві – це 
комплекс заходів щодо компенсування шкоди потерпілому відповідно до 
основних принципів відшкодування моральної шкоди. 

4. Ототожнення понять «моральна шкода» та «немайнова шкода» в 
доктрині права та в законодавстві є певною мірою помилковим, особливо це 
стосується їх використання у межах доктрини трудового права, оскільки 
термін «моральна шкода» слід застосовувати виключно щодо фізичної 
особи (працівника), а термін «немайнова шкода» – щодо аналогічних втрат 
юридичної особи (роботодавець у формі юридичної особи). Тому стосовно 
працівника, якому роботодавець завдав майнову шкоду, неможливо 
розпочати процес відшкодування «немайнової шкоди» , а лише «моральної» 
(психічної) шкоди. 

5. Основними (загальними) умовами відповідальності роботодавця 
за заподіяну моральну шкоду працівнику є: 1) пряма чи похідна 
протиправність поведінки роботодавця при завданні шкоди працівнику; 
2) наявність моральної шкоди; 3) причинний зв’язок між протиправною 
поведінкою роботодавця і виникненням моральної шкоди; 4) наявність вини 
роботодавця (психічне ставлення роботодавця до здійснюваного порушення 
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трудових прав працівника, що може виражатись у формах умислу, 
необережності та неосвіченості). 

6. Факультативними умовами відповідальності роботодавця за 
заподіяну моральну шкоду працівнику, які випливають із суті основних умов 
відповідальності, або зумовлені самою природою такої відповідальності і 
заподіяної шкоди, є такі: 1) питання про відповідальність піднімається не з 
моменту заподіяння такої шкоди, а з моменту оголошення про її наявність; 
2) доведено вчинення порушення трудових прав та інтересів працівника, які 
зумовили його моральні страждання; 3) роботодавець та працівник 
знаходяться в трудових відносинах; 4) відповідальність несуть винні суб’єкти 
у межах ступеня вини кожного. 

7. Форми захисту права працівника на відшкодування моральної 
шкоди, завданої у трудових відносинах, поділяються на такі види: 
1) юрисдикційні форми захисту права на відшкодування моральної шкоди, які 
включають форми захисту, що можуть бути використані в досудовому та 
судовому порядку; 2) квазіюрисдикційні форми захисту права на 
відшкодування моральної шкоди, що характеризується зверненням працівника 
до органів, котрі не належать до органів державної влади, проте формально 
вважаються органами з певною компетенцією, котра в окремих випадках 
передбачається на законодавчому рівні (примирно-третейські процедури; 
профспілки); 3) позаюрисдикційні (неюрисдикційні) форми захисту права на 
відшкодування моральної шкоди, які представлені самозахистом та 
договірною формою захисту права працівника на відшкодування моральної 
шкоди в рамках трудового права (на підставі угоди сторін). 

8. Способи визначення розміру відшкодування моральної шкоди: 
1) відповідно до критеріїв суспільної та суб’єктивної оцінки розміру моральної 
шкоди; 2) шляхом застосування тарифної системи визначення розміру 
моральної шкоди, розмір якої залежить від тяжкості ушкодження; 3) шляхом 
встановлення мінімального розміру компенсації моральної шкоди на 
законодавчому рівні; 4) шляхом використання формули Ерделевського, в якій 
вживаються математичні дії щодо певних показників щодо розрахунку розміру 
моральної шкоди. 

9. Відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням трудових 
прав, здійснюється відповідно до встановленого порядку, який виражений у 
таких формах: 1) спеціальна форма – розкривається в процедурах вирішення 
спору комісією по трудових спорах, що відбувається за заявою працівника, яка 
була вчасно подана до комісії; 2) загальна форма – представлена судовим 
порядком захисту, яким може скористатись працівник, коли він, дотримуючись 
строків позовної давності, склав відповідно до передбачених ЦК України правил 
і стандартів позовну заяву і подав її відповідно до встановленого порядку до 
суду. 

10. Для попередження вчинення моральної шкоди працівнику власнику 
або уповноваженому ним органу необхідно: 1) вживати заходів щодо полегшення 
й оздоровлення умов праці працівників шляхом впровадження прогресивних 
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технологій для забезпечення відповідних умов праці, для мінімізації професійних 
захворювань та/або втрати працівниками працездатності; 2) не допустити фактів 
незаконного звільнення; 3) дотримуватися норм трудового законодавства з 
приводу виплати заробітної плати.  

11. Позов працівника щодо відшкодування моральної шкоди, завданої 
роботодавцем – це засіб захисту права працівника, спрямований на 
компенсацію завданої йому моральної шкоди, який характеризується 
процесуальною дією, яка вчиняється шляхом подання в передбаченими 
законодавством порядку і формі позовної заяви, що містить матеріально-
правову вимогу з приводу компенсації моральної шкоди у певний спосіб та у 
певному розмірі, в результаті чого виникають цивільні процесуальні 
правовідносини.  
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АНОТАЦІЯ 
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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. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 
проблематики правового регулювання компенсації моральної шкоди, 
заподіяної суб’єктам трудових відносин. У роботі з’ясовано сутність 
правового регулювання компенсації моральної шкоди, заподіяної суб’єктам 
трудових відносин, проаналізовано історичний розвиток інституту моральної 
шкоди, розкрито поняття та підстави відшкодування моральної шкоди в 
трудовому праві, встановлено форми, способи та засоби захисту права на 
відшкодування моральної шкоди, завданої у трудових відносинах. 

Проведено дослідження з приводу умов відповідальності за заподіяну 
моральну шкоду, визначено методику оцінки розміру відшкодування 
моральної шкоди, виділено порядок, форми та види відшкодування моральної 
шкоди. Встановлено, що засобом реалізації права на відшкодування моральної 
шкоди є позов до суду, а також розглянуто та проаналізовано судову практику 
національних судів щодо розгляду спорів про відшкодування моральної 
шкоди, завданої порушенням трудових прав, та особливості виконання 
рішення суду в частині компенсації моральної шкоди. 

Ключові слова: правове регулювання, маральна шкода, компенсація, 
засоби захисту, способи захисту, трудові правовідносини, форми захисту, 
дисципліна праці, організаційні заходи, трудові права. 
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вреда, причиненного субъектам трудовых отношений. – 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. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 
проблематики правового регулирования компенсации морального вреда, 
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причиненного субъектам трудовых отношений. В работе выяснена сущность 
правового регулирования компенсации морального вреда, причиненного 
субъектам трудовых отношений, проанализировано историческое развитие 
института морального вреда, раскрыто понятие морального вреда, которое 
представляет собой самостоятельный, особый и универсальный процесс, 
включающий комплекс мероприятий, направленный на компенсации ущерба 
работодателем работнику за влияния негативных явлений, причиненных 
незаконными действиями или бездействием и защите прав работника в 
трудовых правоотношениях. 

Проведено исследование и установлено, что основными (общими) 
условиями ответственности работодателя за причиненный моральный вред 
работнику являются: 1) прямая или производная противоправность поведения 
работодателя при причинении вреда работнику; 2) наличие морального вреда; 
3) причинная связь между противоправным поведением работодателя и 
возникновением морального вреда; 4) наличие вины работодателя 
(психическое отношение работодателя к совершаемому нарушения трудовых 
прав работника, может выражаться в формах умысла, неосторожности и 
необразованности). Факультативными условиями ответственности 
работодателя за причиненный моральный вред работнику, вытекающие из 
сути основных условий ответственности, или обусловленные самой природой 
такой ответственности и причиненного вреда, являются: 1) вопрос об 
ответственности поднимается не с момента причинения такого вреда, а с 
момента объявления о ее наличии; 2) доказано совершение нарушения 
трудовых прав и интересов работника, которые обусловили его моральные 
страдания; 3) работодатель и работник находятся в трудовых отношениях; 4) 
ответственность несут виновные субъекты в пределах степени вины каждого. 

Установлено, что возмещение морального вреда, причиненного 
нарушением трудовых прав, осуществляется в соответствии с установленным 
порядком, который выражен в следующих формах: 1) специальная форма - 
раскрывается в процедурах разрешения спора комиссией по трудовым спорам, 
происходит по заявлению работника, которая была своевременно подана в 
комиссию; 2) общая форма - представлена судебным порядком защиты, 
которым может воспользоваться работник, когда он, соблюдая сроков исковой 
давности, составил в соответствии с предусмотренными ГК Украины правил и 
стандартов исковое заявление и подал ее в соответствии с установленным 
порядком в суд 

Ключевые слова: правовое регулирование, моральный вред, компенсация, 
средства защиты, способы защиты, трудовые правоотношения, формы защиты, 
дисциплина труда, организационные мероприятия, трудовые права. 

 
 
 
 
 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


17 

ANNOTATION 
 

Haievyi V.V. Legal regulation of compensation of moral and economic 
responsibility, socio-economic labor relations. – The manuscript. 

The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, speciality 
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 is devoted to the complex and thorough analysis of the 
problems of legal regulation of compensation for moral harm caused to the subjects 
of labor relations. The article deals with the essence of legal regulation of 
compensation for moral harm caused to the subjects of labor relations, analyzes the 
historical development of the institute of moral harm, reveals the concept and 
grounds for compensation of moral harm in labor law, establishes forms, methods 
and means of protection of the right to moral harm caused in labor relations. 

Research was conducted on the conditions of liability for non-pecuniary 
damage, the methodology for assessing the amount of non-pecuniary damage was 
determined, the procedure, forms and types of non-pecuniary damage were 
identified. The lawsuit was identified as a means of exercising the right to non-
pecuniary damage, and the case-law of national courts on litigation on compensation 
for non-pecuniary damage caused by a violation of labor rights and the peculiarity of 
the enforcement of the court’s decision in respect of non-pecuniary damage were 
considered and analyzed. 

Key words: legal regulation, moral damages, compensation, remedies, 
methods of protection, labor relations, forms of protection, discipline of labor, 
organizational measures, labor rights. 
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