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АНОТАЦІЯ 
Гаєвий В.В. Правове регулювання компенсації моральної шкоди, 

заподіяної суб’єктам трудових відносин. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». 

– Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. 

Дисертація присвячена комплексному і докладному 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 моральної шкоди, яке являє собою самостійний, 

особливий й універсальний процес, що включає комплекс заходів, 

спрямованих на компенсацію збитку роботодавцем працівникові за вплив 

негативних явищ, заподіяних незаконними діями або бездіяльністю, і захист 

прав працівника в трудових правовідносинах. 

Зауважується, що «відшкодування» і «компенсація», за своєю суттю, 

є різними юридичними термінами, при цьому законодавець використовує 

саме перший з них, хоча вони обидва не в повній мірі відповідають 

означеному процесу. Тому питання щодо коректності застосування цих 

понять полягає лише в переліченні й аналізі притаманних їм елементів, що 

характеризують їх як найбільш наближених до досліджуваного процесу. 

Термін «компенсація» найближчий до теми нашого дослідження, проте він 

є таким же умовним, як і поняття «відшкодування», яке використовується 

законодавцем і наповнюється по факту змістом поняття «компенсація». 

Відповідно, незважаючи на різний ступінь наближеності цих понять до 

означеного процесу, їх використання буде однаково вказувати на один і 

той же процес. 
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Обґрунтовано, що юрисдикційні форми захисту права на 

відшкодування моральної шкоди поділяються на наступні групи: 1) форми 

захисту, що можуть бути використані в досудовому (позасудовому) порядку 

захисту права на відшкодування моральної шкоди; 2) судова форма захисту 

права працівника на відшкодування моральної шкоди. На сьогоднішній день 

працівники, права яких порушено, все частіше звертаються з метою захисту 

наданих їм прав до суду. 

Аргументовано, що в трудовому праві існують такі форми захисту: 

1) квазіюрисдикційні форми захисту трудових прав працівників: а) захист на 

підставі рішення комісії по трудових спорах (суспільна форма); б) захист 

права працівника на відшкодування моральної шкоди, завданої у трудових 

відносинах, органами, що створюються сторонами трудового спору на 

паритетному принципі; в) захист права працівника на відшкодування 

моральної шкоди, завданої у трудових відносинах, профспілками; 

2) неюрисдикційні форми захисту права працівника на відшкодування 

моральної шкоди, завданої у трудових відносинах роботодавцем: а) договірна 

форма захисту права працівника на відшкодування моральної шкоди в 

рамках трудового права (на підставі угоди сторін); б) самозахист. 

Наголошується, що основними (загальними) умовами настання 

відповідальності роботодавця за заподіяну моральну шкоду працівнику є: 

1) протиправність поведінки заподіювача шкоди щодо працівника (як пряма, 

так і 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 
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трудових прав та інтересів працівника, які зумовили його моральні 

страждання; 3) суб’єкт правопорушення та постраждалий знаходяться у 

трудоправових відносинах; 4) відповідальність несе винний суб’єкт делікту; 

5) відповідальність несуть винні суб’єкти делікту у межах ступеня вини 

кожного. Проаналізовано, що 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. Зазначено, що позовна заява повинна подаватись до суду у певній 

формі. Визначено особливості складання позовної заяви, вимоги, яким 

повинна відповідати позовна заява. Звертається увага на зміст позовних 

вимог, які мають відображатися в позові як до фізичної особи-роботодавця, 

так і до юридичної особи-роботодавця. 

Наголошується на тому, що процесуальне законодавство виділяє два 

індивідуалізуючі позовні елементи, а саме: 1) предмет (матеріальна вимога 

в сукупності з об’єктом позову); 2) підстави (включає в себе ті юридичні 

факти, на яких засновані позовні вимоги, що пред’являються). Однак, 

незважаючи на той факт, що зазначений позов відрізняється від інших, до 

нього також застосовуються окремі загальні правила. Окрім того, не 

дивлячись на те, що право на подання позовної заяви гарантоване 

Основним Законом і регламентоване цивільним процесуальним 

законодавством та законодавством про працю, реалізація цього права 

повинна відбуватись із дотриманням певних юридичних правил та 

стандартів. У першу чергу, це стосується позовної заяви та всіх її 

елементів. 

Визначено, що  найбільш часто до суду за захистом у цьому аспекті 

звертаються працівники із наступними позовами: 1) про стягнення 

моральної шкоди у зв’язку з ушкодженням здоров’я на виробництві. У 
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рішеннях у справах про стягнення моральної шкоди у зв’язку з 

ушкодженням здоров’я на виробництві мова йде про наступне: a) моральну 

шкоду у справах, пов’язаних із відшкодуванням шкоди працівнику на 

підставі втрати ним працездатності та наявності у нього професійних 

захворювань; б) порушення роботодавцем трудових прав працівника (за 

певних умов), яке є об’єктивністю; в) моральну шкоду, яка об’єктивно 

виражається в наявних у позивача обставинах, що обумовлюють 

необхідність пристосовуватися та організовувати своє повсякденне життя 

по-новому і свідчать про заподіяння позивачу моральної шкоди; 2) про 

стягнення моральної шкоди у зв’язку з незаконним звільненням за умов, що: 

a) звільнення працівника було незаконним (тобто розірвання трудового 

договору, яке означає припинення трудових правовідносин між 

працівником та роботодавцем, відбулось у формі чи у спосіб, що не 

передбачені законодавством; б) незаконне звільнення та, відповідно, 

вимушений прогул завдавали працівнику моральних страждань, спричинили 

втрату нормальних життєвих зв’язків, вимагали від нього додаткових зусиль 

для організації свого життя; 3) про відшкодування моральної шкоди за 

несвоєчасну виплату заробітної плати та розміру такої компенсації, 

виходячи із: a) вираховування розміру моральної шкоди в залежності від 

розміру матеріальної шкоди; б) вимог розумності і справедливості, які, як 

правило, стають підставою для присудження мізерних компенсаційних сум, 

які, зважаючи на життєвий рівень у державі та характер страждань 

працівника, своїм розміром «принижують» гідність людини; 4) про 

відшкодування моральної шкоди за затримку в розрахунку при звільненні, а 

саме: a) доведення факту порушення трудового права працівника 

роботодавцем  шляхом тривалої невиплати ним належних працівнику сум 

не є доведенням факту завдання працівнику моральної шкоди; б) зважаючи 

на той факт, що тривала затримка в розрахунку при звільненні, за своєю 

суттю, є триваючим порушенням права працівника, момент оскарження 
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такого порушення є фактором, що ставиться у залежність від наявності 

моральної шкоди у працівника. 

Ключові слова: правове регулювання, моральна шкода, компенсація, 

засоби захисту, способи захисту, трудові правовідносини, форми захисту, 

дисципліна праці, організаційні заходи, трудові права. 

 

SUMMARY 

Haievyi V.V. Legal regulation of compensation for non-pecuniary damage 

caused to the subjects of labor relations. – The qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the candidate of legal sciences 

in specialty 12.00.05 “Labor law; social security law” – Volodymyr Dahl East 

Ukrainian National University – 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 detailed analysis of the 

problems of legal regulation of compensation of 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 of moral 

harm, which is an independent, special and universal process, including a set of 

measures aimed at compensation for damage. the employer to the employee for the 

influence of negative phenomena caused by unlawful acts or omissions and 

protection of the employee’s rights in the employment relationship. 

It is noted that "compensation" and "compensation" are inherently different 

legal terms, with the legislator using the first of them, although they both do not 

fully comply with the process. Therefore, the question of the correct application of 

these concepts is only to list and analyze the inherent elements that characterize 

them as the closest to the specified process. The term "compensation" is the closest 

to the defined process, but it is the same conditional as the concept of 

"compensation", which is used by the legislator and is filled with the meaning of 
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the concept of "compensation". Accordingly, despite the different elements of the 

approximation of these concepts to the defined process, their use will equally point 

to the same process. 

It is substantiated that jurisdictional forms of protection for the right to non-

pecuniary damage are divided into the following groups: 1) forms of protection 

that can be used in the pre-trial (extrajudicial) order to protect the right to non-

pecuniary damage; 2) judicial form of protection of the employee’s right to non-

pecuniary damage. Today, employees whose rights have been violated are 

increasingly seeking protection of their rights in court. 

It is argued that in labor law there are the following forms of protection: 1) 

quasi-jurisdictional forms of protection of employees’ labor rights: a) protection 

based on the decision of the Labor Disputes Commission (public form); b) 

protection of the employee’s right to compensation for non-pecuniary damage 

caused by labor relations by bodies created by the parties to the labor dispute on a 

parity basis; c) protection of the employee’s right to compensation for non-

pecuniary damage caused by labor relations, trade unions; 2) non-jurisdictional 

forms of protection of the employee’s right to compensation for non-pecuniary 

damage inflicted in the employment relationship by the employer: b) self-defense. 

It is emphasized that the basic (general) conditions for the occurrence of 

liability of the employer for the moral harm to the employee are: 1) unlawfulness 

of the behavior of the claimant of harm to the employee (both direct and 

derivative); 2) the presence of moral harm; 3) the causal link between the wrongful 

conduct of the offender and the occurrence of moral harm; 4) wine causing harm. 

The secondary conditions of liability of the employer for the moral damage 

to the employee, which either follow from the essence of the basic conditions of 

liability, or conditioned by the very nature of such liability, are also mentioned. 

Thus, the following conditions apply: 1) the issue of liability is raised not from the 

moment of occurrence of such damage, but from the moment of announcement of 

the presence of such damage; 2) proved the commission of violation of labor rights 

and interests of the employee, which caused his moral suffering; 3) the subject of 
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the offense and the victim are in employment relations; 4) the perpetrator is 

responsible; 5) the perpetrators of the offense are liable within the limits of the 

degree of guilt of each. It has been analyzed that compensation for non-pecuniary 

damage can be divided into the following types: 1) non-pecuniary compensation 

for non-pecuniary damage caused by a violation of the employee’s labor rights, 

which is expressed in the non-pecuniary claim of the employee; 2) pecuniary 

compensation for non-pecuniary damage caused by a violation of the employee’s 

labor rights, which proceeds from the employee’s property claim for compensation 

to the employer for the damage caused to him. It is stated that the claim must be 

filed in court in some form. The peculiarities of drafting the claim are determined, 

the requirements that the claim must meet must be determined. Attention is drawn 

to the content of the claims, which must be reflected in the claim to both the 

employer and the employer. 

It is emphasized that the procedural law has determined this issue and 

distinguishes two individualizing elements of claim, namely: 1) the subject matter 

(a substantive claim in conjunction with the object of the claim); 2) the grounds 

(includes the legal facts on which the claim is based). However, despite the fact 

that the claim is different from others, certain general rules apply to it. In addition, 

despite the fact that the right to file a claim is guaranteed by the Basic Law and 

regulated by civil procedural and labor law, the exercise of this right must be 

subject to certain legal rules and standards. First of all, it concerns the claim and all 

its elements. 

it is determined that workers are most often brought to the court for 

protection in this aspect by the following claims: 1) for non-pecuniary damage in 

connection with the damage to health at work. In cases of non-pecuniary damage 

in connection with an occupational health injury, the following is said: (a) non-

pecuniary damage in cases involving compensation for harm to an employee on the 

basis of his disability and occupational diseases; b) violation of the labor rights of 

the employee (subject to certain conditions) by the employer, which is objective; c) 

non-pecuniary damage, which is objectively expressed in the circumstances 
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available to the plaintiff, which necessitate adjusting and organizing his daily life 

in a new way and testifying to the plaintiff’s non-pecuniary damage; 2) the non-

pecuniary damages for unlawful dismissal, provided that: a) the dismissal of the 

employee was unlawful (ie termination of the employment contract, which means 

termination of the employment relationship between the employee and the 

employer, took place in a form or manner not provided for by law b) unlawful 

dismissal and, consequently, forced absenteeism, have caused the employee moral 

suffering, loss of normal life ties or require him or her additional efforts to 

organize their lives; 3) compensation for non-pecuniary damage for late payment 

of wages and the amount of such compensation, based on: a) deduction of the 

amount of non-pecuniary damage depending on the amount of pecuniary damage; 

b) the requirements of reasonableness and justice, which, as a rule, become the 

basis for awarding meager compensatory sums, which, given the standard of living 

in the state and the nature of the suffering of the employee, by their size "diminish" 

human dignity; 4) the compensation of non-pecuniary damage for delay in 

calculation upon dismissal, namely: a) proving the fact of violation of the 

employee’s labor rights by the employer by prolonged non-payment of amounts 

due to him by the employer is not proof of the fact of the employee’s non-

pecuniary damage; b) Due to the fact that a prolonged delay in dismissal is, in its 

essence, a continuing violation of the employee’s right, the moment of appeal of 

such violation is a factor that depends on the existence of non-pecuniary damage to 

the employee. 

Key words: legal regulation, non-pecuniary damage, compensation, 

remedies, methods of protection, labor relations, forms of protection, discipline of 

labor, organizational measures, labor rights. 

 



10 

10 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

та наукових періодичних виданнях інших держав: 

1. Гаевой В.В. Общая форма возмещения морального вреда, 

причиненного нарушением трудовых прав. Право и Закон. 2018. № 4. С. 56-

61. 

2. Гаєвий В.В. Розвиток інституту моральної шкоди в радянські часи. 

Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). 2018. № 6/3. С. 94-

99. 

3. Гаевой В.В. Квазиюрисдикционные формы защиты права работника 

на возмещение морального вреда, причиненного в трудовых 

правоотношениях. Право и закон (Республика Киргизстан). 2019. № 2. С. 156-

162. 

4. Гаєвий В.В. Форми, способи та засоби захисту права на 

відшкодування моральної шкоди, завданої у трудових відносинах. Соціальне 

право. 2019. № 3. С. 78-84. 

5. Гаєвий В.В. Методики оцінки розміру відшкодування моральної 

шкоди. Соціальне право. 2019. № 4. С. 69-73. 

6. Гаєвий В.В. Додаткові умови відповідальності роботодавця за 

заподіяну моральну шкоду працівнику в трудовому праві України. Науковий 

вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. № 5. С. 34-38. 

7. Гаєвий В.В. Позаюрисдикційні форми захисту права працівника на 

відшкодування моральної шкоди, завданої у трудових відносинах. Науковий 

вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. № 6. С. 67-72. 

 

Матеріали наукових конференцій: 

8. Гаєвий В.В. Юрисдикційні форми захисту права працівника на 

відшкодування моральної шкоди, завданої у трудових відносинах. Розвиток 

української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: 



11 

11 
 

матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15 квітня 

2019 року). Київ, 2019. Ч. 2. С. 20-23. 

9. Гаєвий В.В. Умови відповідальності роботодавця за заподіяну 

моральну шкоду працівнику. Правова доктрина, правоутворення та 

правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи розвитку: тези доповідей 

учасників науково-практичної конференції (м. Харків, 11 жовтня 2019 року). 

Харків: НДІ ППСН, 2019. С. 136-138. 



12 

12 
 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП ................................................................................................................... 13 

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ІНСТИТУТУ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ............................................................ 21 

1.1 Генезис розвитку інституту моральної шкоди ......................................... 21 

1.2 Поняття та підстави відшкодування моральної шкоди в трудовому 
праві .................................................................................................................... 32 

1.3 Форми, способи та засоби захисту права на відшкодування моральної 
шкоди, завданої у трудових відносинах ......................................................... 42 

Висновки до розділу 1 ..................................................................................... 63 

РОЗДІЛ 2 ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ 
ШКОДИ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ .................................................................... 70 

2.1 Умови відповідальності за заподіяну моральну шкоду .......................... 70 

2.2 Методики оцінки розміру відшкодування моральної шкоди ................. 84 

2.3 Порядок, форми та види відшкодування моральної шкоди, завданої 
порушенням трудових прав ............................................................................. 94 

Висновки до розділу 2 ................................................................................... 112 

РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО 
ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ 
ПОРУШЕННЯМ ТРУДОВИХ ПРАВ ........................................................... 116 

3.1 Позов як засіб реалізації права на відшкодування моральної шкоди, 
завданої порушенням трудових прав ............................................................ 116 

3.2 Судова практика національних судів щодо розгляду спорів про 
відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням трудових прав  129 

3.3 Особливості виконання рішення суду в частині компенсації моральної 
шкоди ................................................................................................................ 147 

Висновки до розділу 3 ................................................................................... 166 

ВИСНОВКИ ....................................................................................................... 173 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...................................................... 177 

ДОДАТКИ ........................................................................................................... 196 

 



13 

13 
 

 

ВСТУП 

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.  
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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. 

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 
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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; 
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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 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 
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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; 

− узагальнення категорій судових справ про відшкодування 

моральної шкоди, де предметом судового розгляду найчастіше є: 



19 

19 
 

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: 
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«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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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ІНСТИТУТУ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 

 

1.1  Генезис розвитку інституту моральної шкоди 

Інститут моральної шкоди є складовою частиною правової системи 

будь-якої розвинутої країни і покликаний виконувати досить важливі функції 

щодо захисту порушених прав осіб. Сьогодні він посідає чільне місце у 

правових системах багатьох країн світу [1, с. 1]. Інститут моральної шкоди, 

має досить складний шлях становлення та розвитку. В більшості зарубіжних 

країн його можна охарактеризувати, як окремий інститут, що має 

динамічний, сталий розвиток, в порівнянні з інститутом моральної шкоди, що 

існує в нашому законодавстві.  

Зародження інституту моральної шкоди походить з стародавніх часів. 

Перші згадки про морольну шкоду, як явище було в Законі XII таблиць, де 

передбачалося покарання за нанесення людині образи, яке відбувалося за 

принципом «jus talionis», тобто «око за око», «зуб за зуб». Ці грошові 

покарання здавалися в ті часи достатніми у зв’язку з великою бідністю 

жителів. Пізніше римляни почали користуватися іншим правилом. Претор 

дозволяв потерпілим самостійно оцінювати образу, а суддя присуджував таку 

суму, на яку її було оцінено, або менше, якщо на свій розсуд вважав за 

потрібне [3].  

У Київській Русі зародження інституту маральної шкоди більшість 

науковці поєднує із  Х сторіччям. Згодом деякі норми можна спостерігати в – 

«Руській правді», яка протягом століть відігравала ключову роль у процесі 

регулювання досить широкого кола суспільних відносин [6, с. 49]. Також 

слід звернути увагу, що однією із форм компенсації моральної шкоди було 

вибачення. За шкоду, заподіяну майну, здоров'ю та життю людини рід 

потерпілого мав право обирати спосіб відшкодування: узяти грошову чи 

майнову компенсацію, вимагати публічного вибачення, застосувати принцип 

таліону [4, с. 305].   
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В ті часи зародилося досить велика кількість нормативних актів, які 

мали норми, що передбачали відшкодування моральної шкоди. Всі вони мали 

свої особливості, так в положеннях «Руської правди»  на думку В.М. Заруби 

замість терміну «злочин» вживалося не тільки поняття «образа», а також і 

такі поняття, як і «сором», «пагуба», «протор», всі вони мають ознаки  

морального характеру[7, с. 66]. Ще однією пам’яткою того часу була є 

церковний статут князя Ярослава Володимировича (про церковні суди). Цей 

статут став наступною сходинкою у письмовому оформленні прав 

давньоруської церкви, він слугував також кодексом відомчого внутрішньо-

церковного права. Він містить статті про провини членів церковного причту і 

монахів як у справах, характерних для церковної юрисдикції взагалі, так і про 

порушення, пов'язані з особливим моральним та правовим статусом указаних 

станових груп. Норми статуту Ярослава є відповідними нормам Руської 

Правди. За діяння першого роду покладався штраф вчетверо більший, ніж за 

другого [8, с. 9-10]. Характерним є й те, що відповідальність за «образу», 

«безчестя» наступала не тільки за дії, як це було зазначено в «Руській 

правді», але й за усне поширення відомостей, що не відповідають дійсності 

та ображають потерпілого [9, с. 10]. Наведене можна пояснити саме 

відшкодуванням нанесеної образи потерпілому, що вказувало на зародження  

інституту моральної шкоди, який поступово розвивався.  

Незважаючи на негативний настрій і ставлення багатьох відомих 

вчених-юристів Росії до інституту компенсації морального шкоди, молоде 

покоління юристів Росії початку ХХ століття не уявляло собі галузі 

вітчизняного цивільного права без інституту моральної шкоди. Хоча й не з 

першої спроби, однак інститут моральної шкоди все ж отримав своє 

законодавче визначення до початку XX століття, що, безумовно мало вплив 

на правозастосовну практику [5, с. 38]. Так, історичним кроком у розвитку 

цього правового інституту став розроблений проект Закону Російської імперії 

«Про зобов’язальне право», який передбачав відшкодування моральної 

шкоди при тілесному ушкодженні, незаконному позбавленні волі, 
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невиконанні боржником зобов’язань за наявності умислу або необережності 

[6, с. 186]. Однак даний проект не набув статусу законодавчого акта, оскільки 

у зв’язку з революційними подіями 1917 року розпочалась епоха радянської 

державності.  

Правова доктрина новоствореної держави категорично не сприймала 

відшкодування моральної шкоди, яке вважалося буржуазним пережитком, 

незважаючи на те, що стаття 403 Цивільного кодексу 1922 року передбачала 

обов’язок особи, яка заподіяла шкоду особистості або майну іншої особи, 

відшкодувати заподіяну шкоду [7], що вказувало на захист як майнових, так і 

немайнових прав. Окремі нагадування про можливість відновлення 

порушеного немайнового права містив Кримінальний кодекс РСФРР 1926 

року, який передбачав обов’язок загладити шкоду засудженого у випадках, 

якщо суд визнає доцільним, щоб сам засуджений усунув наслідки вчиненого 

ним правопорушення або заподіяної потерпілому шкоди. Проте ця міра 

соціального захисту не могла перевищувати за своєю тяжкістю заходів 

соціального захисту, визначених вироком в якості основних (ст. 44) [8].  

Наведені положення вказують, що у 20-30 роках минулого сторіччя 

інститут моральної шкоди дійсно мав місце в правовій системі молодої 

держави. [9, с. 19].  

М.С. Малеін вважав, що у разі спричинення моральної шкоди мова 

повинна йти не про вимірювання її грошима (що, звичайно, неможливо) і не 

про відшкодування цієї шкоди, а про згладжування, тобто применшення 

ступеня переживань та страждань потерпілого, про допомогу у  відновленні 

його морального стану, забезпечення йому можливості встановити контакт з 

оточуючими, який був втрачений внаслідок, порушення його прав з 

урахуванням конкретних обставин справи у кожному випадку [10, с. 27]. В 

основу заперечення даного факту покладалися аргументи того часу, зміст 

яких зводився до того, що ідея відшкодування шкоди за своєю сутністю є 

буржуазною, а тому далекою від соціалістичній правосвідомості, також і те, 

що особистість радянської людини перебуває на настільки недосяжній 
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висоті, що її ніяк не можна оцінювати грошима [11, с. 10]. Окрім того, 

висловлювалися думки про складність об’єктивної оцінки моральної шкоди. 

Така позиція відображала уявлення про властивий цивільному праву 

принцип еквівалентного відшкодування шкоди без урахування того, що 

даний принцип неможливо застосовувати при спричиненні шкоди особистим 

та іншим немайновим  благам [2, с. 71-72].  

В радянські часи інститут моральної шкоди набрав дещо іншого вектору 

розвитку, так вчені XIX століття на майнову компенсацію моральної шкоди 

розглядали по різному. розрізнялися. Так чи. Г.Ф. Шершеневіч вважав, що 

відшкодування моральної шкоди неможливо. П.Н. Гуссаський писав: «Якщо 

право дозволяє шляхом грошової винагороди задовольнити потерпілому 

моральний шкода, то такий стан говорить не про облік важливості шкоди або 

про ступінь участі злої волі заподіювача, а про врахування спроможності 

постраждалої особи». [12]. Таким чином думки вчених розійшлися в 

існуванні моральної шкоди, як самостійного інституту. 

У 1905 р в Росії був розроблений проект нового Цивільного уложення, в 

якому знайшла відображення тенденція, яка проявилася в законодавстві ряду 

інших країн, щодо формування інституту захисту немайнових благ. Так, 

перш за все по Наприклад Німецького уложення, він встановлював 

відшкодування нематеріальної шкоди при деяких певних делікти. Стаття 

1201 передбачала: «У випадках заподіяння спотворення чи іншого тілесного 

ушкодження, так само як і в разі позбавлення волі, суд може призначити 

потерпілому грошову суму по справедливому розсуд, приймаючи до уваги, 

була Чи з боку винного виявлена зловмисність та інші обставини справи, 

хоча б потерпілий не поніс ніяких збитків (моральний шкоду) ». Стаття 1202 

приєднувала сюди випадки розпуста і зваблювання. Далі проект запозичив з 

німецького кодексу і положення щодо неустойки: ст. 70 наказувала судді при 

зниженні цієї останньої «прийняти в міркування не тільки майнові, але й інші 

справедливі інтереси[13]. 
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З огляду на той факт, що було започатковано під час Жовтневої 

революції в 1917 р.  послужила початком радянської доктрини розвитку 

уявлень про компенсацію моральної шкоди. В цей час панувала думка про 

неприпустимість такого відшкодування, у зв'язку з чим цивільне 

законодавство розвивалося і почало закладати в основу розвиток про 

існування інституту моральної шкоди.  

Однак у наступне тридцятиріччя, аж до кінця 50-х рр., поштовхи до 

розвитку інституту моральної шкоди знищувалися.. Встановлений в перші 

роки Радянської влади порядок розгляду кримінальних справ, який 

передбачав змагальність сторін, захист прав обвинуваченого, об'єктивне, 

повне і всебічне розгляд доказів провини при невинності його, в період 

сталінського свавілля перешкоджав проведенню каральних заходів проти 

свого народу. Насильство, свавілля і беззаконня виявлялися в численних 

репресіях, причинявших непоправної шкоди і страждання народу. Карали без 

провини, карали за те, про що не було сказано в законі, карали крім суду - 

рішенням так званих «трійок»: за участю прокурора, секретаря обкому партії 

і начальника органу держбезпеки. 

1961 року був затверджений Цивільний кодекс РРФСР та Основи 

цивільного законодавства СРСР, якими особисті немайнові права визнані 

предметом цивільно-правового регулювання. Більше того, Основи 

цивільного законодавства СРСР вперше встановили, що громадянин або 

організація вправі вимагати в суді спростування відомостей, що ганьблять їх 

честь і гідність, якщо той, хто поширив такі відомості, не доведе, що вони 

відповідають дійсності [14].  

Так, в ряді випадків законодавство давало правову оцінку немайнової 

шкоди, а судова практика допускала відшкодування цієї шкоди. 

Відшкодування немайнової шкоди передбачалося Указом Президії Верховної 

Ради СРСР від 18 травня 1981 року «Про відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями державних і громадських організацій, а 

також службових осіб при виконанні ними службових обов’язків». Згідно з 
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положеннями даного Указу немайнова шкода являла собою частину 

загального шкоди, яка не поглиналася майновим збитком. Для згладжування 

моральних і фізичних страждань, викликаних незаконним засудженням, 

застосовувалася не грошова, а інші форми відшкодування: направлення 

письмового повідомлення про реабілітацію громадянина трудовому 

колективу або громадській організації за місцем роботи (навчання); 

публікація відповідного повідомлення (спростування) в пресі [11, с. 19].  

Зокрема стаття 10 даного Указу передбачала, що у разі постановлення 

виправдувального вироку, припинення кримінальної справи за відсутністю 

події злочину, за відсутністю в діянні складу злочину або за недоведеністю 

участі громадянина у вчиненні злочину, а також припинення справи про 

адміністративне правопорушення органи дізнання, попереднього слідства, 

прокуратури або суду зобов’язані роз’яснити цьому громадянину порядок 

відновлення його порушених прав і відшкодування іншої шкоди, а також на 

його прохання в місячний термін письмово повідомити про своє рішення 

трудовий колектив або громадські організації за місцем проживання. Якщо 

відомості про засудження або притягнення громадянина до кримінальної 

відповідальності, застосування до нього як запобіжного заходу взяття під 

варту чи накладення на нього адміністративного стягнення у вигляді арешту 

або виправних робіт були опубліковані в пресі, то на вимогу цього 

громадянина, а в разі його смерті – на вимогу його родичів, органів дізнання, 

попереднього слідства, прокуратури або суду відповідні редакції протягом 

одного місяця зобов’язані зробити про це необхідне повідомлення [15]. 

Проте це стосувалося лише кримінально-процесуальних правовідносин. 

Водночас законодавство тих часів не передбачало відшкодування моральної 

шкоди як компенсацію за спричинену шкоду у сфері цивільно-правових 

відносин. Неможливість морального відшкодування пояснювалася тим, що 

честь та гідність радянського громадянина не підлягала будь-якій оцінці, 

тому не мала цінності, а відшкодування моральної шкоди суперечило 

соціалістичній ідеології та відторгалося радянським правом. І лише з 
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початком нових трансформаційних процесів в СРСР під загальною назвою 

«перебудова» (1985-1991 рр.) інститут моральної шкоди став поступово 

втілюватися в радянську правову систему.    

Вперше право на відшкодування моральної шкоди було встановлено в 

Законі СРСР «Про пресу і засобах масової інформації »від 12 червня 1990 р., 

Хоча зміст поняття «моральної шкоди» в ньому так і не було розкрито. Ст. 39 

даного Закону передбачала, що моральний шкода, заподіяна громадянинові в 

результаті поширення засобами масової інформації неправдивих відомостей, 

що ганьблять честь і гідність громадянина або завдали йому іншої 

немайнової шкоди, відшкодовується за рішенням суду засобами масової 

інформації, а також винними посадовими особами і громадянами [16]. 

Положення про відшкодування моральної шкоди також встановлював Закон 

СРСР «Про захист прав споживачів» від 22 травня 1991 року, зокрема стаття 

12 передбачала, що моральна шкода, завдана громадянинові внаслідок 

порушення його прав, передбачених законодавством про захист прав 

споживачів, підлягає відшкодуванню заподіювачем шкоди за наявності його 

вини. Розмір відшкодування шкоди визначається судом [17]. 

Серйозною проблемою відшкодування завданої моральної шкоди стало 

визначення її розміру. Так, у Радянському Союзі станом на лютий 1991 рік 

було розглянуто всього по три справи щодо відшкодування завданої 

моральної шкоди. При цьому у двох випадках судами було стягнуто по 100 

рублів, а в третьому випадку – 170 рублів моральної (немайнової) шкоди на 

користь тих осіб, чия честь і гідність були порушені у пресі. Розмір цієї 

шкоди судами визначався виходячи з розміру судових витрат, тобто 

фактично відшкодовувався матеріальний збиток, який потерпілий поніс у 

зв’язку з виїздом у суд (втрата заробітку, витрати на транспорт, проживання 

в готелі). Даний підхід до «оцінки» судами честі і гідності в юридичній 

літературі піддавався критиці. В якості позитивного прикладу наводилося 

рішення Фрунзенського районного суду м. Владивостока про стягнення 5000 

рублів моральної (немайнової) шкоди на користь двох громадян, оскільки 
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молодіжна газета «Тихоокеанський комсомолець» зганьбила їх честь і 

гідність [9, с. 68]. Тому з метою єдиного застосування законодавства Пленум 

Верховного Суду Російської Федерації надав роз’яснення, відповідно до яких 

розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди визначається при 

винесенні рішення в грошовому вираженні в залежності від характеру і 

змісту публікації, що ганьбить честь і гідність громадянина, ущемляє його 

права, інші охоронювані законом інтереси і його репутацію, від ступеня 

поширення недостовірних відомостей, а також інших обставин, пов’язаних з 

поширенням таких відомостей [20]. Однак у ті часи Україна вже стала 

самостійною та незалежною державою, тому розвиток інституту матеріальної 

шкоди продовжився в межах національної правової системи.    

 Після проголошення незалежності в Україні розпочалась робота, 

спрямована на створення власної національної правової системи. Вважається, 

що вперше такий спосіб захисту прав та інтересів громадян,  як 

відшкодування моральної шкоди, було введено в національну систему 

Законом України «Про внесення змін і доповнень до положень законодавчих 

актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації 

громадян і організацій» від 06 травня 1993 року [23, с. 35]. Відповідно до 

цього законодавчого акта були внесені зміни до Цивільного кодексу 

Української РСР та встановлений новий спосіб захисту цивільних прав, яким 

є компенсація моральної шкоди (ст. 6) [24]. Стаття 7 Цивільного кодексу 

Української РСР встановлювала, що громадянин або організація, відносно 

яких поширені відомості, що не відповідають дійсності і завдають шкоди їх 

інтересам, честі, гідності або діловій репутації, вправі поряд із 

спростуванням таких відомостей вимагати відшкодування майнової і 

моральної (немайнової) шкоди, завданої їх поширенням [24].  

Впродовж становлення України як незалежної, демократичної, 

соціальної, правової держави продовжує розвиватися та удосконалюватися і 

інститут моральної шкоди. Станом на теперішній час існує велика кількість 

законодавчих актів, які закріплюють право фізичної і юридичної особи на 
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відшкодування моральної шкоди. Сфера дії прийнятих законів та 

нормативно-правових актів нашої держави охоплює все більше суспільних 

відносин [9, с. 20]. Так, у новому Цивільному кодексі України інститут 

моральної шкоди не лише знайшов своє відображення, а й був 

удосконалений, зокрема він містить понад двадцять статей, що регулюють 

правовідносини у сфері відшкодування моральної шкоди. Ця тенденція 

спостерігається і в інших законодавчих актах.  

Закон України «Про захист прав споживачів» у редакції від 12 травня 

1991 року передбачав, що при задоволенні вимог споживача суд, крім того, 

вирішує питання про додаткову грошову компенсацію за заподіяну 

споживачеві моральну шкоду (ч. 2 ст. 16) [25]. У редакції Закону, яка чинна 

станом на теперішній час, передбачено право споживача на відшкодування 

моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту 

продукції), відповідно до закону (п. 5 ч. 1 ст. 4) [25]. Такі зміни були внесені 

відповідно до Закону України «Про відповідальність за шкоду, завдану 

внаслідок дефекту продукції» [26]. До ухвалення даного законодавчого акта 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди споживачу можливо було 

лише у разі придбання ним небезпечної продукції, якою заподіяно шкоду 

життю і здоров’ю споживача. Захист прав споживачів здійснюється судом, 

який у разі задоволення позовних вимог позивача одночасно вирішує 

питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди (ст. 22) [26]. 

Наступним законодавчим актом, який передбачав відшкодування 

моральної шкоди, є Закон України «Про телебачення і радіомовлення» 1993 

року. Стаття 47 даного Закону передбачала, що моральна (немайнова) шкода, 

заподіяна громадянинові в результаті розповсюдження телерадіоорганізацією 

даних, що не відповідають дійсності, принижують честь і гідність 

громадянина або завдають йому іншої немайнової шкоди, компенсується за 

рішенням суду цією телерадіоорганізацією, а також винними посадовими 

особами і громадянами. Розмір відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди в грошовому виразі визначається судом [27]. У редакції  Закону 
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України «Про телебачення і радіомовлення», який діє наразі, визначено, що 

моральна (немайнова) шкода відшкодовується відповідно до вимог 

Цивільного кодексу України (ст. 66) [27].  

У Законі України «Про авторське право і суміжні права» законодавець 

обмежився лише встановленням обов’язку порушника авторського права і 

суміжних прав щодо відшкодування особам, які мають авторське право і 

суміжні права, моральної шкоди в розмірі, що визначається судом (ч. 3 

ст. 44) [28]. Сьогодні Закон України «Про авторське право і суміжні права» 

передбачає такий спосіб цивільно-правового захисту, як звернення суб’єктів 

авторського права з позовом до суду про відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди. Стаття 52 цього законодавчого акта передбачає, що суди 

при визначенні розміру відшкодування майнової і моральної шкоди 

зобов’язані виходити із суті порушення, майнової і моральної шкоди, 

завданої особі, яка має авторське право і (або) суміжні права, а також із 

можливого доходу, який могла б одержати ця особа. У розмір збитків, 

завданих особі, права якої порушено, додатково можуть бути включені 

судові витрати, понесені цією особою, а також витрати, пов’язані з оплатою 

допомоги адвоката [28]. 

 Відшкодування моральної шкоди передбачає також і трудове 

законодавство. Так, стаття 2371 Кодексу законів про працю України 

закріплює  право працівника вимагати від власника або уповноваженого ним 

органом відшкодування моральної шкоди, яке провадиться у разі, якщо 

порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати 

нормальних життєвих зв’язків  і вимагають від нього додаткових зусиль для 

організації свого життя  [29]. Крім того, діє понад 80 законів і низка 

підзаконних нормативних актів, пов’язаних із поняттям моральної шкоди та 

її компенсації. Питань права на її відшкодування торкається у своїх рішеннях 

і Конституційний Суд України [15]. Слід також звернути увагу на існування 

багатої судової практики з проблеми відшкодування моральної шкоди, яка 

узагальнюється, надаються також рекомендації з питань застосування 
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законодавства про відшкодування моральної шкоди. Результатом такої праці 

стала постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в 

справах про відшкодування моральної шкоди» від 31 березня 1995 року № 4.  

Таким чином, на підставі викладеного слід зазначити, що інститут 

моральної шкоди, зародження якого відбулось в ще Стародавні часи, 

пройшов довгий шлях розвитку. На початку свого виникнення інститут 

моральної шкоди виконував штрафну функцію та не відмежовувався від 

інших видів покарання. Але поступово під впливом світової тенденції до 

становлення та розвитку прав людини інститут моральної шкоди 

трансформувалася у один із цивільно-правових способів захисту, який по 

праву визнаний найефективнішим [30, c. 99].    

Підсумовуючи наведене, зазначимо, що законодавство радянської 

держави заперечувало ідею запровадження інституту моральної шкоди з 

огляду на її буржуазну сутність, яка була неприйнятною для соціалістичної 

правосвідомості. Окрім того, позиція правової доктрини СРСР не допускала 

визначення людини як окремого індивіда, оскільки особа не розглядалася у 

відриві від суспільства та держави. Тому першочергове значення мали саме 

державні та суспільні інтереси, в той час як дотримання прав людини 

зводилося до формального закріплення у законодавстві, що, власне, 

характерно для держави з адміністративно-командною системою. І лише із 

зміною політичного курсу, спрямованого на реформування державного ладу 

та усіх сфер суспільного життя, котрі ґрунтувалися на демократичних 

засадах, ситуація змінилась. Таким чином, існування правового інституту 

моральної шкоди можливе лише в державі, яка зорієнтована на дотримання 

прав і свобод людини та громадянина, тобто у правовій, демократичній, 

соціальній державі, на звання якої сьогодні претендує Україна.   

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 
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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 

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. 

 

1.2 Поняття та підстави відшкодування моральної шкоди в 

трудовому праві 

Право на відшкодування моральної шкоди в нашій державі отримало 

законодавче закріплення лише після розпаду колишнього СРСР та 

відновлення незалежності України. Це сталося у 1992 році, коли було 

прийнято Закон України «Про охорону праці» [31], та у 1993 році, коли до 

статей 6, 7 Цивільного кодексу УРСР [32] було внесено зміни та доповнено 

його ст. 440-1. Так, на законодавчому рівні вперше в рамках трудового 

законодавства було передбачено відшкодування моральної шкоди, заподіяної 

трудовим каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з 
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виконанням трудових обов’язків; законодавець також сформулював 

визначення поняття моральної втрати, під яким розуміли страждання, 

заподіяні працівникові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що 

спричинило погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх 

звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інші негативні 

наслідки морального впливу. 

Питанню відшкодування моральної шкоди в трудовому праві також 

було присвячено п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди» № 4 від 31 березня 1995 року [33]. Окрім цього, у п. 5 документа (в 

першій редакції) зверталась увага національних судів на те, що питання 

відшкодування моральної шкоди на момент прийняття зазначеної постанови 

регулюються законодавчими актами, введеними у дію в різні строки, 

відповідно, суду необхідно в кожній справі з’ясовувати характер 

взаємовідносин сторін і встановлювати, якими правовими нормами вони 

регулюються, чи допускає відповідне законодавство відшкодування 

моральної шкоди при даному виді правовідносин, коли набрав чинності 

законодавчий акт, що визначає умови і порядок відшкодування моральної 

шкоди в цих випадках, та коли були вчинені дії, якими заподіяно цю шкоду. 

Отже, законодавству про відшкодування моральної шкоди в трудовому 

праві України трохи більше 20 років. У радянський період відшкодування 

шкоди вважалось чимось нерадянським, чимось буржуазним (відшкодування 

моральної шкоди вважалось чужим соціалістичній правосвідомості й таким, 

що не може бути оцінене, і тому не може бути відшкодоване в грошах, а саме 

допущення позовів про відшкодування моральної шкоди в радянській 

доктрині права розглядалось в якості загрози створення у потерпілих спокуси 

використати факт заподіяння моральної шкоди як джерело для одержання 

нетрудових доходів) [34, с. 9]. І таку ситуацію можна зрозуміти, оскільки 

єдиним роботодавцем для громадян була держава, яка позиціонувала себе 

взірцем дотримання прав людини, зокрема трудових прав пролетарів. Тому 
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стверджувати, що роботодавець (держава) може завдавати моральних 

страждань працівникам було недопустимим. 

Водночас, виходячи з того, що заподіяння (наявність) моральної шкоди 

– це наявність негативних змін у психічній сфері працівника внаслідок 

усвідомлення факту порушення його трудових прав, що завдає йому 

душевних, психічних або фізичних страждань [35, с. 8], не можна говорити 

про те, що моральну шкоду можливо повністю усунути, відновивши здоров’я 

і душевну рівновагу потерпілого, оскільки відшкодувати її просто 

неможливо. Людські страждання не можна оцінити в грошовому вираженні, 

тим більше, що емоційний стан людини, її переживання, реакції на заподіяну 

моральну шкоду не завжди яскраво виражені, часто зовні відносно спокійна 

людина може відчувати найглибші страждання. Як зазначає І.В. Лагутіна, «в 

певному сенсі можна компенсувати моральну шкоду, чим і пояснюється 

доцільність використання саме цієї юридичної конструкції» [36, с. 196]. У 

цьому, по суті, і полягає природа відшкодування моральної шкоди як 

самостійної форми відповідальності в трудовому праві – не у відновленні, а у 

відшкодуванні (саме в «компенсації», а не у «відшкодуванні» у сенсі цих 

понять) шкоди порушником. 

Окрім цього, слід зазначити, що чинне законодавство не дає 

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».  

Так, наприклад, на думку Т.Є. Крисань, компенсація (відшкодування) 

моральної шкоди являє собою можливість людини, якій заподіяно моральну 

шкоду внаслідок порушення її природних прав і свобод, вимагати від 

порушника виконання його обов’язку вчинити певні дії, спрямовані на 

усунення або послаблення у неї негативних психічних станів та процесів, 

викликаних приниженням її гідності внаслідок цього порушення; її 

можливість звернутись, у разі потреби, до компетентних державних чи 
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міжнародних органів за примусовим забезпеченням виконання зазначеного 

обов’язку [37, с. 218]. 

М.І. Вітрянський відносять компенсацію (відшкодування) моральної 

шкоди до таких способів захисту прав учасників договірних відносин, які 

мають на меті відновлення порушеного права та/або компенсацію витрат, що 

їх зазнала особа у зв’язку із порушенням її права [39, с. 779].  

З вищенаведених визначень поняття «відшкодування моральної 

шкоди» можна зробити наступні висновки: 

1) у рамках доктрини права поняття «відшкодування моральної шкоди» 

у широкому сенсі можна розуміти в трьох аспектах: як компенсацію за 

завдану моральну шкоду працівнику; як самостійний, особливий та 

універсальний вид відповідальності роботодавця; як спосіб захисту прав 

працівника у трудових правовідносинах [40, с. 111]: 

2) у багатьох авторських дефініціях терміна «відшкодування моральної 

шкоди» містяться суперечливі категорії та поняття, що, на думку окремих 

вчених, є відверто хибним. Дійсно, лише з вищенаведених авторських 

дефініцій вчених ми бачимо, що в доктрині права (так само і в законодавстві) 

досить часто вчені ототожнюють поняття «відшкодування моральної шкоди» 

та «компенсація моральної шкоди». Так, погоджуємось із О.Б. Гупаловською, 

яка вважає, що юридичне значення поняття «компенсація» в контексті 

моральної шкоди істотно відрізняється від поняття «відшкодування». Проте 

не погоджуємось із тим, що різниця в цих термінах полягає в тому, що 

моральна шкода не підлягає відновленню, тобто компенсувати її неможливо, 

а припустимим є лише відшкодувати втрати немайнового характеру у разі 

порушення права власності. При цьому вчена звертає також увагу на 

ототожнення в доктрині права та в законодавстві понять «моральна шкода» 

та «немайнова шкода», розмежування яких, на думку вченої, в цивілістиці 

видається достатньо аргументованим: термін «моральна шкода» слід 

застосовувати винятково щодо фізичної особи, а термін «немайнова шкода» – 

щодо юридичної особи [41, с. 17].  
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Що стосується розуміння розбіжності понять «компенсація» та 

«відшкодування», то слід відзначити, що в цьому питанні ми погоджуємось із 

тим, що сама по собі компенсація найбільш наближена до сутнісної природи 

зазначеного процесу, оскільки основним принципом відшкодування є 

повнота (таке переважно можливе в процесі відшкодування матеріальних 

збитків/шкоди), що прямо не застосовне до таких явищ, як моральна шкода, 

психічні страждання тощо. Так, якщо для випадків заподіяння майнової 

шкоди і шкоди життю та здоров’ю (у частині майнових наслідків) розмір 

відшкодування припускає вартісну еквівалентність розміру відшкодування 

заподіяному шкоди, то в разі заподіяння моральної шкоди, принцип 

еквівалентності, який внутрішньо притаманний приватному праву, не 

спрацьовує, що зумовлює особливий спосіб приватноправового захисту 

порушених прав. Зокрема із змісту цивільного законодавства випливає, що до 

компенсації моральної шкоди повинен застосовуватися принцип більш 

«низького» в порівнянні з принципом еквівалентності рівня – принцип 

адекватності (відповідності). Дійсно, якщо розмір компенсації не може бути 

еквівалентний розміру шкоди в силу специфіки цієї шкоди, то він повинен 

хоча б відповідати розміру шкоди: за велику моральну шкоду – більший 

розмір компенсації і навпаки [42, с. 16-17]. 

Водночас, зважаючи на те, що «відшкодування» і «компенсація» за 

своєю суттю є різними юридичними поняттями, при цьому законодавець 

використовує саме поняття «відшкодування», слід звернути увагу на те, що 

обидва ці терміни, на нашу думку, не в повній мірі відповідають означеному 

процесу і питання в цій проблемі щодо коректності застосування цих понять 

полягає лише в переліченні й аналізі притаманних їм елементів, що 

характеризують їх як найбільш наближених до зазначеного процесу. 

Вважаємо, що термін «компенсація» (компенсувати психологічні страждання 

неможливо, такі страждання об’єктивно не можуть бути заміщені грошима) є 

найближчим до означеного процесу, проте він такий же умовний, як і 

поняття «відшкодування» (моральні страждання неможливо відшкодувати як 
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приклад, відшкодувати вартість розбитої в магазині вітрини), яке 

використовується законодавцем і наповнюється фактично змістом поняття 

«компенсація». Відповідно, незважаючи на різні елементи наближеності цих 

понять до означеного процесу, використання обох зазначених термінів буде 

неодмінно вказувати на один і той же процес.  

Також не в повній мірі можна погодитись із позицією 

О.Б. Гупаловської щодо розрізнення понять «моральна шкода» та «немайнова 

шкода», хоча вона має рацію стосовно того, що використання поняття 

«немайнова шкода» в якості синоніма «моральна шкода» не зовсім коректне, 

оскільки термін «немайнова» охоплює термін «моральна». Проте така 

синонімічність не впливає на природу психічної шкоди та відповідальності за 

вчинення такої шкоди загалом. Якщо ж вести мову про відшкодування 

моральної шкоди в рамках трудового права, то використання терміна 

«немайнова шкода» все ж таки не буде в повній мірі коректним. Таку ж 

позицію висловив і Пленум ВСУ. В абзацах 2 та 3 п. 3 його постанови від 31 

березня 1995 року № 4 зазначається, що: 1) моральну шкоду як втрати 

немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або 

інших негативних явищ, заподіяних незаконними діями або бездіяльністю 

суб’єктів делікту, можуть зазнавати як фізичні, так і юридичні особи; 

2) немайнову шкоду як втрати немайнового характеру, що настали у зв’язку з 

приниженням ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, 

товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а 

також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри 

до діяльності потерпілого, можуть зазнавати лише юридичні особи. 

Отже, якщо йде мова про відшкодування майнової шкоди, яку завдав 

роботодавець працівнику, то не можна говорити ні про компенсації, ні про 

відшкодування немайнової шкоди, яка пов’язана із юридичними особами, а 

саме про відшкодування моральної (психічної) шкоди.  

Якщо говорити про конкретне розуміння поняття відшкодування 

моральної шкоди в рамках питання, яке ми досліджуємо, то слід зазначити 
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наступне: якщо виходити із того, що зазначена шкода є моральним (або 

фізичним) стражданням, заподіяним одним суб’єктом трудоправових 

відносин іншому протиправними діями чи бездіяльністю, які посягають на 

належні їм моральні блага (і в інших випадках, передбачених законодавством 

про працю), то відшкодування моральної шкоди у трудовому праві (у цьому 

сенсі) буде трактуватись як комплекс компенсаційних заходів щодо 

відшкодування шкоди потерпілому відповідно до основних принципів 

компенсації моральної шкоди. Водночас слід зауважити, що правовідносини 

з відшкодування моральної шкоди у трудовому праві виникають між 

роботодавцем та працівником з приводу порушення прав останнього, а 

об’єктом цих правовідносин є відшкодування, яке роботодавець повинен 

здійснити на вимогу працівника [40, с. 111]. 

Окрім того, такий комплекс компенсаційних заходів щодо 

відшкодування шкоди потерпілому має здійснюватись на підставах, які 

відповідають конкретним фактам. Наприклад, питання відшкодування 

моральної шкоди за несправедливе затримання чи надання особі статусу 

підсудного виникає із визнання факту невинуватості особи у вчиненні 

злочину, оскільки всі припущення про її винність з цього моменту втрачають 

підстави [43, с. 1]. Що стосується підстав відшкодування моральної шкоди в 

трудовому праві, то такими виступають відповідні негативні для трудових 

правовідносин явища, що детермінують порушення трудових прав як свій 

наслідок, а також ті явища, що породжують і відтворюють ці порушення і 

заподіяну ними моральну шкоду як закономірний наслідок.  

Таким чином, можна дійти висновку, що підставою виникнення 

зобов’язання з відшкодування шкоди виступає склад правопорушення – 

сукупність певних ознак правопорушення, якими воно характеризується як 

достатня підстава відповідальності, або ж сукупність загальних типових 

умов, наявність яких необхідна для виникнення обов’язку з відшкодування 

шкоди, завданої в разі будь-якого цивільного правопорушення [44, с. 184-

185]. Тобто підставами відшкодування моральної шкоди в трудовому праві є 
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винне порушення роботодавцем трудових прав працівника, внаслідок якого 

такий працівник зазнав фізичних і душевних страждань, в результаті чого він 

несе втрати морального характеру. 

З цією позицією погоджується і ряд вітчизняних вчених, проте слід 

наголосити на тому, що в багатьох випадках науковці плутаються у термінах, 

зокрема поняття «підстави відшкодування» іменують поняттям «умови 

відшкодування», хоча поняття «підстава» (причина, достатній привід, що 

виправдовує що-небудь [45]) об’єктивно не може вважатись синонімом 

поняття «умова» (правила, що встановлені для тієї чи іншої галузі життя, 

діяльності; те, що робить можливим що-небудь інше, або від чого залежить 

що-небудь інше, або що визначає собою що-небудь інше; положення, що 

лежать в основі чого-небудь, що визначають що-небудь [46, с. 990-991]). 

Розмежовує зазначені поняття і Н.П. Бааджи, стверджуючи, що підстави – це 

факти завдання шкоди майну фізичної або юридичної особи чи завдання 

моральної шкоди, а умови – ознаки, якими ці підстави характеризуються і які 

випливають із закону (шкода, протиправна поведінка, причинний зв’язок і 

вина) [44, с. 190]. 

Коректність нашого розуміння об’єму й переліку підстав 

підтверджується положеннями постанови Пленум ВСУ від 31 березня 1995 

року № 4 (абзац 2 п. 5) та Листа Мін’юсту України «Методичні рекомендації 

«Відшкодування моральної шкоди» від 13 травня 2004 року № 35-13/797 [47] 

(хоча наразі документ і не використовується в роботі згідно з Листом 

Міністерства юстиції України від 20 вересня 2013 року № 10.3-26/618 [48], 

проте його теоретико-практична база в частині, що не суперечить чинному 

законодавству, може бути досить корисною для доктрини трудового права). 

Зокрема в п. 5 «Підстави відповідальності» зазначеного Листа Мін’юсту від 

13 травня 2004 року № 35-13/797 наголошується на тому, що відповідно до 

загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов’язковому 

з’ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної шкоди 

підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, 
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наявність причинного зв’язку між шкодою і протиправним діянням 

заподіювача та вини останнього в її заподіянні. 

Отже, для відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику 

потрібно, в першу чергу, щоб він (роботодавець) порушив трудові права та 

інтереси працівника (вчинив незаконне переведення працівника на інше 

місце роботи, не надав відпустки у зв’язку із навчанням, заборонив 

створювати профспілку, зобов’язує на вступ у партію чи реалізацію 

електорального права щодо конкретної партії чи кандидата до Парламенту 

або на посаду Президента України тощо) чи інші його не суто трудові права 

та законні інтереси (порушив право власності працівника, враховуючи й 

інтелектуальне, зокрема 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). 

При цьому наступним важливим елементом є той факт, що у результаті 

правопорушення працівник зазнав моральних страждань. Отже, для того щоб 

роботодавець був зв’язаний обов’язком відшкодовувати моральну шкоду 

працівнику, потрібно, аби він не лише порушив трудові права та інтереси 

працівника чи інші його не суто трудові права та законні інтереси, але й щоб 

працівник зазнав у результаті такого порушення моральних страждань. Про 

таку підставу зазначається і в постанові Пленуму ВСУ від 31 березня 1995 

року № 4 [33]: «Моральна шкода, завдана працівнику, відшкодовується 

роботодавцем у разі, якщо порушення законних прав працівника призвело до 

моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і потребує від 

нього додаткових зусиль для організації свого життя». 

При цьому факт реальної наявності такої шкоди безумовно є 

недоказовим, він підтверджується самим фактом оголошення про його 

наявність. О.В. Кузнєцова з цього приводу зазначає, що факт – це подія, 

наявність якої можна довести або її можуть підтвердити більшість свідків. 

Встановлення факту пережитих страждань пов’язане з певними труднощами. 
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«Хто, окрім мене, знає, як сильно я переживаю?» – так може думати кожна 

людина. Тому заява працівника-позивача про те, що він зазнав фізичних або 

моральних страждань і потребує відшкодування такої шкоди, є прямим 

доказом факту заподіяння моральної шкоди. Причому прямих доказів 

зворотного відповідач надати суду не може, оскільки показання свідків 

можуть бути лише непрямими доказами заподіяння моральної шкоди 

(наприклад, свідок чув, як потерпілий сильно кричав, або бачив, як 

потерпілий плакав). Висновок експерта також може бути непрямим доказом 

заподіяння моральної шкоди. Тому у своїх рішеннях суди фактично 

застосовують принцип презумпції моральної шкоди, хоча він законодавчо і 

не закріплений [38, с. 16]. 

Однак наведене не означає, що факт наявності моральної шкоди не 

потребує обґрунтування. Це стосується, у першу чергу нашої держав, в якій 

законодавчо не передбачена презумпція моральної шкоди. Незважаючи на те, 

що в цивільному процесі регламентована презумпція вини, яка по своїй сутті 

замінює зазначену презумпцію, слід звернути увагу на абзац 2 п. 5 постанови 

Пленуму ВСУ від 31 березня 1995 року № 4, у якому зазначається, що суд 

повинен з’ясувати, чим підтверджується факт заподіяння потерпілому 

моральних чи фізичних страждань або втрат психічного характеру, за яких 

обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі 

чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого 

він при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для 

вирішення спору [49]. 

Таким чином, зважаючи на вищезазначене, а також на те, що моральна 

шкода не має чітких матеріальних ознак, слід зробити висновок стосовно 

потреби її повного і детального обґрунтування, яке б підтверджувало 

моральні страждання працівника, втрату нормальних життєвих зв’язків і 

необхідність від нього додаткових зусиль для організації свого життя. 

Такими доказами можуть бути: довідка з лікарні про погіршення стану 

здоров’я у зв’язку з перенесеними стражданнями (фізичними, психічними); 
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виписка з історії хвороби (епікриз), яку переніс позивач у зв’язку із 

спричиненням йому страждань внаслідок незаконних дій відповідача; 

документи, які підтверджують наявність у позивача дітей або інших осіб, які 

знаходяться на його утриманні; довідка з державної служби зайнятості про 

відсутність вакансій за спеціальністю незаконно звільненої особи у даній 

місцевості та складнощами її працевлаштування; письмові або усні заяви та 

свідчення осіб, які підтверджують порушення нормальних життєвих зв’язків 

позивача у зв’язку з незаконними діями відповідача; довідка про відсутність 

у сім’ї позивача інших осіб із самостійним заробітком при наявності 

неповнолітніх дітей або інших осіб на утриманні; довідка з лікарні про 

необхідність посиленого харчування та іншого додаткового догляду за 

дітьми і неможливість їх здійснення у зв’язку з повною або частковою 

втратою заробітку позивачем, викликаною незаконними діями відповідача 

[50]. 

 

1.3 Форми, способи та засоби захисту права на відшкодування 

моральної шкоди, завданої у трудових відносинах 

Людині, права якої порушені, надане право на різні форми і способи 

захисту; їх різноманіття пояснюється специфікою прав, що підлягають 

захисту і бажанням самого суб’єкта захистити або відновити свої права, а 

також правовими традиціями і ступенем розвитку демократичних процесів у 

суспільстві [51, с. 13]. В окремих випадках потерпілий може обирати, які 

способи чи заходи захисту використати, до якої форми захисту звернутись. 

Але в окремих випадках особа не може обирати форми, способи та засоби 

захисту і тому, захищаючи свої права та законні інтереси, вона виконує 

відповідні імперативні правила здійснення такого захисту. Водночас у цьому 

аспекті законодавець наділив особу, якій було завдано шкоди чи яка зазнала 

певних збитків, безумовним правом самостійно приймати рішення щодо 

того, вимагати захисту свого права чи ні. Це ж стосується і питання захисту 
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права працівника на відшкодування моральної шкоди, завданої у трудових 

відносинах. 

Відмінність права на захист від інших прав такого типу полягає у тому, 

що це право має самостійне значення у механізмі правового регулювання й 

на вищому ступені, як зазначає Г.П. Тимченко, фіксує свободу правомірної 

поведінки суб’єктів права [52, с. 8]. Отже, право на відшкодування моральної 

шкоди є важливою гарантією захисту прав і свобод громадян, що 

визначається нормами трудового законодавства, яке регулює процедуру чи 

процес розгляду індивідуальних трудових спорів (такі спори розглядаються, 

якщо право на її відшкодування безпосередньо передбачено нормами 

Конституції України або випливає з її положень, а також у випадках, 

передбачених ЦК України та іншим законодавством) [50]. 

Виходячи з цього, зазначимо, що захист права працівника на 

відшкодування моральної шкоди, завданої у трудових відносинах, не може 

відбуватись безсистемно, безпідставно та у будь-який спосіб, із 

використанням яких завгодно засобів захисту власного права. Тому слід 

відзначити, що захист права на відшкодування моральної шкоди, завданої у 

трудових відносинах, складається із наступних елементів: 

1) форм захисту прав працівника на відшкодування моральної шкоди, 

яку йому завдав роботодавець. У чинному законодавстві України про працю 

не міститься визначення поняття «форми захисту», проте його зміст у своїх 

дослідженнях розкрили вітчизняні та зарубіжні вчені, які схиляються до 

думки, що форма об’єднує в собі ряд дій організаційного характеру 

(процедурного або процесуального), що реалізуються в межах єдиного 

правового режиму [53, с. 96]. Так, Т.А. Несторова вважає, що форма захисту 

є видом юридичної діяльності, в якій протікають охоронні правовідносини з 

приводу трудового права та функціонують такі форми захисту, як: судова, 

управлінська, суспільна та безпосередня [54, с. 54]. В свою чергу, 

Н.Д. Гетьманцева та І.Г. Козуб вважають, що форма захисту є сукупністю 
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способів, які спрямовані на поновлення, встановлення і визнання прав і 

законних інтересів осіб [55, с. 41]. 

Проте ми більшою мірою схиляємось до визначення поняття «форми 

захисту», яке сформулювала в своєму дисертаційному дослідженні 

«Самозахист як юридичний засіб: проблеми теорії та практики» 

Є.Б. Козакова: «Формою захисту є комплекс заходів з відновлення та захисту 

прав і охоронюваних законом інтересів, що включає в себе: порядок захисту; 

способи захисту та засоби захисту» [51, с. 13]. 

Відповідно, форма захисту прав працівника на відшкодування 

моральної шкоди, яку йому заподіяв роботодавець, є вид юридичної 

діяльності, в якій протікають охоронні правовідносини з приводу права 

працівника на відшкодування йому моральної шкоди в рамках трудового 

права; комплекс заходів з відшкодування працівнику моральної шкоди, 

завданої роботодавцем, що включає в себе: порядок захисту, способи захисту 

та засоби захисту; 

2) способів захисту прав працівника на відшкодування моральної 

шкоди, яку йому завдав роботодавець. У КЗпП України відсутнє визначення 

поняття «способи захисту», водночас спостерігається фрагментарність і 

випадковість у використанні способів захисту, оскільки вони безсистемно 

розпорошені в усіх його главах (так само, як і заходи захисту) [56, с. 191-

192]. При цьому слід зауважити, що національний Кодекс законів про працю 

взагалі не містить окремого розділу, присвяченого захисту трудових прав [55, 

с. 37]. 

Що стосується доктрини трудового права, то вітчизняними та 

зарубіжними вченими зроблені спроби дати наукове визначення цього 

поняття. Наприклад, А.А. Сапфірова зазначає, що способом захисту є 

конкретна дія, спрямована на захист порушеного суб’єктивного трудового 

права чи визнання правового інтересу в сфері праці [57]. Подібну, проте 

більш глибоку думку з приводу цього терміна також висловлює 

Т.В. Івашкіна, яка під поняттям «спосіб захисту» розуміє конкретну дію, 
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направлену на захист суб’єктивного права та охоронюваного законом 

інтересу або на усунення перешкод до здійснення суб’єктивного права [58, 

с. 91-92]. Однак у цьому розумінні поняття способу та заходу захисту 

виступають як тотожні, що, на нашу думку, вказує на відсутність повноти 

самого визначення терміна «спосіб захисту». Слід звернути увагу на те, що в 

ряді наукових праць зарубіжних вчених спостерігається помилкова 

тенденція, коли: a) поняття «способи захисту» вважають синонімом іншого 

за своєю природою, суттю та змістом поняття – «заходи захисту»; b) спосіб 

захисту пояснюють через засоби захисту. Прикладом цього може слугувати 

визначення способу захисту М.С. Корабльової, яка вважає, що способами 

захисту є засоби, що випливають із закону, за допомогою яких через 

юрисдикційний орган здійснюється вплив на правопорушника, чим 

досягається відновлення положення, яке існувало до правопорушення [59, 

c. 27].  

Дещо по-іншому формулюють визначення зазначеного терміна 

Н.Д. Гетьманцева та І.Г. Козуб, які під способом захисту розуміють 

сукупність дій, за допомогою яких відновлюються, визнаються, 

встановлюються права та законні інтереси особи [55, с. 41]. Таким чином, 

слід зауважити, що спосіб захисту права на відшкодування моральної шкоди 

як основний компонент захисту [52, с. 8] є категорією матеріального права, 

що являє собою конкретні дії, які вживаються для захисту відповідних 

індивідуальних прав [51, с. 13]. Виходячи з цього, можна зробити висновок, 

що способом захисту права на відшкодування моральної шкоди, завданої у 

трудових відносинах, є сама компенсація моральної шкоди, завданої 

працівнику роботодавцем [60]. 

Н.Д. Гетьманцева та І.Г. Козуб в своєму дослідженні «Засіб, спосіб і 

форма захисту трудових прав» наголошують, що відшкодування моральної 

шкоди як спосіб захисту трудових прав може застосовуватись у випадку 

завдання шкоди здоров’ю працівника внаслідок недотримання роботодавцем 

обов’язку забезпечення належних, безпечних умов праці. При цьому, 
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зважаючи на норму ст. 237-1 КЗпП України, відшкодування власником або 

уповноваженим ним органом моральної шкоди працівникові провадиться у 

разі, якщо порушення законних прав працівника призвели до його страждань, 

втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових 

зусиль для організації свого життя [55, с. 40]; 

3) засобів захисту прав працівника на відшкодування моральної шкоди, 

яку йому завдав роботодавець. У рамках трудового та інших галузей права 

вітчизняним законодавцем й до сьогодні не було сформульовано легального 

визначення зазначеного поняття, на відміну від вчених в галузі цивільного та 

трудового права, які наразі вже частково приходять до спільної думки 

стосовно того, що саме потрібно розуміти під юридичним поняттям «засоби 

захисту». 

Зокрема Є.Б. Козакова вважає, що засоби захисту – це конкретний 

предмет або об’єкт, за допомогою якого здійснюється захист [51, с. 13]. Іншу 

думку висловлюють Н.Д. Гетьманцева та І.Г. Козуб, які стверджують, що під 

поняттям «засіб захисту» слід розуміти сукупність дій, спрямованих на 

відновлення, визнання і встановлення прав і законних інтересів особи [55, 

с. 41]. Однак, на нашу думку, складно погодитись із визначенням зазначеного 

поняття, яке було сформульоване Н.Д. Гетьманцевою та І.Г. Козуб, оскільки 

така авторська дефініція терміна «засіб захисту» прямо відповідає змісту і 

сутності іншого поняття – «спосіб захисту», який полягає в сукупності дій, за 

допомогою яких відновлюються, визнаються, встановлюються права та 

законні інтереси особи. Так, якщо відшкодування моральної шкоди буде 

способом захисту права працівника на відшкодування моральної шкоди, 

завданої у трудових відносинах, то подання позовної заяви «про 

відшкодування моральної шкоди, завданої ушкодженням здоров’я» чи «про 

відшкодування моральної шкоди, завданої незаконним звільненням», до суду 

(або аналогічних заяв до комісії по трудових спорах) є засобами захисту. І з 

зазначеного прикладу наочно видно, що досліджувані поняття ототожнювати 

відверто помилково. 
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Розглядаючи в рамках нашого питання форми, способи та заходи 

захисту права працівника на відшкодування моральної шкоди, завданої 

роботодавцем у трудових відносинах, вважаємо, що такі способи та заходи 

захисту найоптимальніше розглядати в комплексі із відповідними формами 

захисту, до яких вони належать чи якими вони охоплюються[60].  

Водночас найкращою практикою дослідження наявної в нашому 

законодавстві сукупності форм захисту права працівника на відшкодування 

моральної шкоди, завданої роботодавцем у трудових відносинах, буде їх 

систематизація та поділ за основними (на основі ознаки їх юрисдикційності) 

та додатково – за другорядними ознаками.  

Слід зауважити, що до такого методу виокремлення та систематизації 

звертається багато вчених. Наприклад Ю.В. Кернякевич та М.В. Стоколоса 

зазначають, що в теорії права форми захисту прав та інтересів прийнято 

поділяти на юрисдикційні та неюрисдикційні [61, с. 198; 62, с. 160]. Однак 

такий поділ форм захисту та їх систематизацію не в повній мірі можна 

вважати вичерпними, оскільки він не охоплює дослідження групи 

квазіюрисдикційних форм захисту, без яких розгляд зазначеного питання 

буде неповним. Так, у цьому дослідженні нами було здійснено такий поділ та 

систематизацію форм захисту права працівника на відшкодування моральної 

шкоди, завданої у трудових відносинах [63, c. 45]: 

1) юрисдикційні форми захисту права на відшкодування моральної 

шкоди. У доктрині права вчені іноді використовують поняття «юрисдикційна 

форма захисту», якою, як правило, позначають діяльність уповноважених 

державою органів щодо захисту порушених або оспорюваних суб’єктивних 

прав [64, c. 296]. Подібну думку висловлює Г.В. Терела, яка вважає, що 

юрисдикційна форма являє собою діяльність передбачених законом органів 

(органів із розгляду трудових спорів, органів з нагляду і контролю за 

додержанням законодавства про працю) із захисту порушених або 

оспорюваних прав та інтересів [65].  
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Як правило, у доктрині трудового права виокремлюють наступні 

юрисдикційні форми захисту трудових прав: захист трудових прав та 

інтересів працівників та роботодавців органами, що засновані на паритетній 

основі самими спірними сторонами; державний контроль та нагляд за 

дотриманням трудового законодавства; судовий захист; захист трудових прав 

та інтересів працівників профспілками; захист трудових прав та інтересів 

роботодавця об’єднаннями роботодавців; самозахист трудових прав та 

інтересів робітників та роботодавців [66, с. 85]. 

Як бачимо, до юрисдикційних форм захисту трудових прав вчені 

додають форми захисту, що не пов’язані із юрисдикціями – державними 

органами влади, захист яких визначає відповідні форми захисту як 

юрисдикційні. В цьому випадку мова йде про: захист трудових прав та 

інтересів працівників і роботодавців органами, що засновані на паритетній 

основі самими спірними сторонами; захист трудових прав та інтересів 

працівників профспілками; захист трудових прав та інтересів роботодавця 

об’єднаннями роботодавців; самозахист трудових прав та інтересів 

робітників та роботодавців. Так слід відзначити, що перелічені вище форми 

захисту належать або до квазіюрисдикційних, або взагалі до 

позаюрисдикційних (самозахист). 

Так, можна зробити висновок, що юрисдикційні форми захисту права 

на відшкодування моральної шкоди охоплюють наступні групи форм 

захисту: 

а) форми захисту, що можуть бути використані в досудовому 

(позасудовому) порядку захисту права на відшкодування моральної шкоди. 

Досудовий порядок відшкодування моральної шкоди, заподіяної порушенням 

трудових прав, передбачається чинним трудовим законодавством з метою 

сприяння врегулюванню між сторонами відносин, які виникли внаслідок 

заподіяної порушенням трудових прав моральної шкоди, що дозволяє 

швидко відновити порушене трудове право і психічний статус працівника. 

При цьому в досудовому порядку виділяються дві форми захисту права на 
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відшкодування моральної шкоди, завданої у трудових відносинах: на підставі 

угоди сторін, а також на підставі рішення комісії по трудових спорах 

(суспільна форма) [35, с. 10].  

Однак ми не можемо повністю погодитись із зазначеною позицією 

В.Д. Чернадчука, оскільки, зважаючи на наш метод систематизації, слід 

зауважити наступне: форма захисту права на відшкодування моральної 

шкоди, завданої у трудових відносинах на підставі угоди сторін є досудовою, 

однак неюрисдикційною, а також і не квазіюрисдикційною; зазначені 

досудові форми захисту не є повними (виокремлені нами в цьому 

дослідженні групи досудових форм захисту передбачають більший їх набір). 

Отже, виходячи із цього, можемо зробити висновок, що в досудовому 

порядку захисту трудового права працівник може звернутись до ряду 

юрисдикційних форм захисту, які будуть визначатись у залежності від 

природи органу, до якого спрямовуватиметься таке звернення і відповідний 

захист трудових прав працівника.  

У рамках нашого питання не всі досудові форми захисту трудових прав 

працівників можуть бути використані для захисту права працівника саме на 

відшкодування моральної шкоди, завданої роботодавцем. Прикладом цього 

може слугувати така форма досудового захисту, як державний контроль та 

нагляд за дотриманням трудового законодавства. Відповідно до ст. 259 КЗпП 

України нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю 

здійснюють спеціально уповноважені на те органи та інспекції, які не 

залежать у своїй діяльності від власника та уповноваженого ним органу. До 

таких державних органів, зокрема, належать: Державний комітет з 

промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду 

(Держгірпромнагляд); Державна санітарно-епідеміологічна служба МОЗ; 

Комітет ядерного регулювання Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища; Державний пожежний нагляд Міністерства 

надзвичайних ситуацій. 
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З перелічених державних органів контролю та нагляду за дотриманням 

трудового права найбільш наближеним до предмета нашого дослідження є 

Держгірпромнагляд. Водночас відповідно до п. 5 зазначеного Положення 

Держгірпромнагляд України для виконання покладених на нього завдань має, 

серед іншого, право в установленому порядку: безперешкодно здійснювати 

заходи державного нагляду суб’єктів господарювання, а також об’єктів 

виробництва фізичних осіб у присутності роботодавця або його представника 

з питань додержання законодавства, що належать до його компетенції; 

одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, 

висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з 

відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини 

порушень законодавства та про вжиття заходів щодо їх усунення; 

здійснювати комплексні перевірки за участю інших органів державного 

нагляду; видавати у визначеному порядку роботодавцям, керівникам та 

іншим посадовим особам юридичних та фізичних осіб, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю, міністерствам та іншим 

центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів АР Крим, місцевим 

державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування обов’язкові 

до виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків у 

сфері промислової безпеки, охорони праці, геологічного вивчення, 

використання, охорони надр та безпечної експлуатації об’єктів підвищеної 

небезпеки; притягувати у межах компетенції до адміністративної 

відповідальності посадових осіб, працівників і громадян за порушення 

законодавства; притягувати за порушення законодавства про охорону праці, 

невиконання розпоряджень посадових осіб юридичних та фізичних осіб, які 

відповідно до законодавства використовують найману працю, до сплати 

штрафу. Згідно з Порядком організації та проведення особистого прийому 

громадян у Держгірпромнагляду України [67] посадові особи Комітету 

повинні проводити особистий прийом громадян з питань, що входять до його 
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компетенції, але які жодним чином не стосуються відшкодування моральної 

шкоди працівнику. 

Таким чином, закономірно виникає питання: «Як органи державного 

нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства можуть 

допомогти у питанні захисту права працівника на відшкодування моральної 

шкоди, завданої у трудових відносинах?» На нашу думку, із вищезазначеного 

виходить, що контроль і нагляд, зокрема і Держгірпромнагляду України, не 

допомагає працівнику захистити своє право на відшкодування моральної 

шкоди, яку йому завдав роботодавець, тому така форма захисту незастосовна 

у даному контексті; 

б) судова форма захисту права працівника на відшкодування моральної 

шкоди. На сьогоднішній день працівники, права яких порушено, все частіше 

звертаються з метою захисту наданих їм прав до суду. І саме така форма 

захисту трудових прав, на думку І.Г. Козуб, є найбільш ефективною [68, 

с. 19]. При цьому, з нашої точки зору, така ефективність, у першу чергу, 

пов’язана з природою судового процесу та компетенцією, функціями суду, 

юридичною силою рішення суду та обов’язковістю його виконання. Так, слід 

зазначити, що основні функції судової влади виявляються в правосудді, яке 

здійснюється в сфері державної діяльності і громадського життя. Саме в 

діяльності судової влади найбільш яскраво втілюються  ідеї правової 

держави. У правовій державі суд захищає загальнолюдські цінності: життя, 

здоров’я, честь, гідність, соціально-економічні, політичні та інші права 

особи. Саме у сфері здійснення правосуддя мають послідовно 

реалізовуватися такі важливі правові принципи, як можливість звернення до 

суду за судовим захистом, презумпція невинуватості, право обвинуваченого 

на захист, недоторканність особи і особистого життя громадян [69, с. 535]. 

Незважаючи на те, що комісії по трудових спорах є обов’язковими 

органами, що розглядають трудові спори (якщо такі на підприємствах 

створені), їхня обов’язковість з моменту набуття чинності Основним Законом 

України, яким кожному гарантоване право на звернення до суду за захистом 
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своїх прав та законних інтересів, є суто умовною. Так, оминаючи процедури 

комісії по трудових спорах, працівник за захистом своїх трудових прав може 

звернутись до суду у випадках, коли: таке передбачено ч. 1 ст. 232 КЗпП 

України (в судах розглядаються трудові спори за заявами працівників 

підприємств, установ, організацій, де комісії по трудових спорах не 

обираються); звернутись до суду без попереднього звернення до комісії по 

трудових спорах вирішив сам працівник-позивач.  

Що стосується питання судового захисту права на відшкодування 

моральної шкоди, завданої у трудових відносинах, то слід зауважити, що в 

п. 6 постанови Пленуму ВСУ від 31 березня 1995 року № 4 [33] прямо 

встановлюється правило, відповідно до якого при застосуванні норм КЗпП 

України щодо порядку розгляду трудових спорів у справах про 

відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові у зв’язку з 

виконанням трудових обов’язків, суди повинні виходити з того, що за 

змістом ст. 124 Конституції України потерпілий має право звернутися з 

такими вимогами безпосередньо до суду, а суддя, в свою чергу, не вправі 

відмовити особі у прийнятті заяви з такими вимогами лише з тієї підстави, 

що вона не розглядалася комісією по трудових спорах. 

Слід також зауважити, що відповідно до п. 26 постанови Пленуму ВСУ 

від 27 березня 1992 року № 6, вирішуючи справи про відшкодування шкоди, 

суди повинні виявляти, ретельно з’ясовувати причини правопорушень, 

особливо виробничого і іншого травматизму, порушень правил техніки 

безпеки і виробничої санітарії, у необхідних випадках реагувати на них 

окремими ухвалами або поданнями, при наявності для того підстав ставити 

питання про притягнення винних осіб до встановленої відповідальності. 

Безумовно, вирішення усіх цих питань, незважаючи на завантаженість судів 

загальної юрисдикції загалом, є тією обставиною, що затягує процес 

судового захисту. Такий практичний стан оперативності здійснення захисту в 

рамках судової форми захисту права працівника на відшкодування моральної 

шкоди є сумнівним і не відповідає потребам потерпілого. про що вже 
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неодноразово відзначалось у спеціальній літературі [див., напр.: 71, с. 24; 72, 

с. 176]; 

2) квазіюрисдикційні форми захисту. Чинним законодавством України 

передбачається ряд форм захисту, які в силу своєї природи і юридичного 

змісту не можуть бути віднесені до юрисдикційних чи неюрисдикційних 

форм захисту. Використовуючи такі форми захисту, працівник звертається до 

певних органів, котрі не належать до органів державної влади (за 

визначенням юрисдикційних форм захисту такі форми визначає 

правозахисна діяльність певних органів державної влади), проте формально 

вважаються органами недержавної влади з певною компетенцією, котра в 

окремих випадках передбачається на законодавчому рівні. Відповідно, до 

юрисдикційних такі форми віднести неможливо, так само як і до 

неюрисдикційних. Хоча окремі вчені, як правило, такі форми захисту 

відносять до неюрисдикційних. Зокрема Г.В. Терела вважає, що до 

неюрисдикційних форм захисту належать: примирно-третейські процедури, 

які застосовуються при вирішенні колективних трудових спорів; 

громадський захист, який здійснюють виборні профспілкові органи, а також 

самозахист [65]. Однак хіба можна вважати звернення за захистом до органів, 

що здійснюють примирно-третейські процедури, або ж звернення до 

профспілки як дії працівників із захисту прав та інтересів, що здійснюються 

ними самостійно, без звернення до відповідних юрисдикційних органів? 

Вважаємо, що така позиція є відверто помилковою. 

На підставі наведеного ми прийшли висновку про існування в 

трудовому праві форм захисту, подібних до юрисдикційних, – 

квазіюрисдикційних форм захисту трудових прав працівників, до яких 

належать наступні: 

а) захист на підставі рішення комісії по трудових спорах (суспільна 

форма). В питанні, яке ми розглядаємо, змістом суспільної форми є 

діяльність третьої особи (комісії по трудових спорах) з метою надання 

допомоги сторонам спору з приводу відшкодування заподіяної порушенням 
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трудових прав моральної шкоди у зменшенні суперечностей і досягненні 

взаємної угоди між працівником та власником або уповноваженим ним 

органом щодо відшкодування цієї шкоди [35, с. 11]. Така сутність даної 

комісії розкривається через її основне призначення – забезпечення 

позасудового захисту трудових прав працівників від можливих зловживань 

чи порушень з боку роботодавця. І саме тому, як зазначають П.А. Бущенко, 

А.М. Слюсар та Н.М. Швець, законодавець надає право звертатися із заявою 

до комісії по трудових спорах лише працівникові, роботодавець, відповідно, 

такого права не має, оскільки він наділений по відношенню до працівника 

лише владними повноваженнями [73, с. 25]. 

Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами 

(конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації з 

числом працюючих не менш як 15 осіб за процедурою, в кількості (кількість 

робітників у складі комісії по трудових спорах підприємства повинна бути не 

менше половини її складу) та на строк, що визначаються загальними зборами 

(конференцією) такого трудового колективу (ст. 223 КЗпП України).  

Відповідно до ст. 221 КЗпП України трудові спори розглядаються, 

серед іншого, і комісіями по трудових спорах, які є обов’язковими 

первинними органом із розгляду трудових спорів, що виникають на 

підприємствах, в установах, організаціях, за винятком спорів, зазначених у 

статтях 222, 232 КЗпП України, за умови, що такий працівник самостійно або 

за участю профспілкової організації (якщо такий працівник є членом цієї 

організації), що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності в ході 

безпосередніх переговорів із власником або уповноваженим ним органом.  

Таким чином, відповідним засобом захисту права працівника на 

відшкодування моральної шкоди буде його звернення із заявою (підлягає 

обов’язковій реєстрації) до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з 

дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися, що йому була завдана 

моральна шкода (зважаючи на те, що моральна шкода не завжди адекватно 

оцінюється працівником, не завжди одразу усвідомлюється ним) або із 
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заявою та клопотанням про поновлення строку подачі заяви, коли такий 

строк був пропущений з поважних причин. 

Окрім того, слід відзначити, що важливість такої форми захисту 

виражається не лише в прискореній (у порівнянні із судовою формою 

захисту) процедурі вирішення трудового спору, а також і в наступному: 

юридичній силі рішення комісії (зважаючи на зміст ст. 229 КЗпП України 

рішення комісії підлягає виконанню власником або уповноваженим ним 

органом у триденний строк після закінчення десяти днів, передбачених на 

його оскарження (ст. 228 КЗпП України), за винятком випадків, 

передбачених ч. 5 ст. 235 КЗпП України); юридичній силі посвідчення 

комісії, виданого працівнику (у разі невиконання власником або 

уповноваженим ним органом рішення комісії у встановлений термін, комісія 

видає працівникові посвідчення, що має силу виконавчого листа, яке 

передається не пізніше тримісячного строку до районного, міського (міста 

обласного значення), районного у місті відділу Державної виконавчої 

служби, де відповідно до ч. 1 п. 1 ст. 3 Закону України «Про виконавче 

провадження» від 02.06.2016 року № 1404-VIII [74] підлягає виконанню 

державним виконавцем у примусовому порядку). 

Таким чином, звертаючись до такої досудової квазіюрисдикційної 

форми захисту права на відшкодування моральної шкоди, завданої у 

трудових відносинах, як комісія по трудових спорах, працівник використовує 

інструменти оперативного відшкодування шкоди, оскільки комісія, з одного 

боку, має захистити порушені трудові права працівника, з іншого – 

спростити й прискорити процедуру вирішення спору між працівником і 

роботодавцем, іноді доволі складну й обтяжливу для обох сторін у разі 

звернення до судових органів [75]. Рішення КТС не є вичерпним, так як воно 

може бути оскаржене працівником у судовому порядку в десятиденний 

строк. Водночас працівник повинен врахувати правовий нігілізм осіб, які 

можуть засідати в комісії, рівень їх юридичної обізнаності та фактичної 

залежності від роботодавця чи органу, який представляє роботодавця. Так, 
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працівник може опинитись перед ризиком безрезультатної витрати часу на 

розгляд комісією його питання про захист порушеного роботодавцем права 

на відшкодування моральної шкоди, завданої у трудових відносинах, який 

він міг би виграти, звертаючись одразу до судової форми захисту зазначеного 

права; 

б) захист права працівника на відшкодування моральної шкоди, 

завданої у трудових відносинах, органом, що створюється сторонами 

трудового спору на паритетному принципі. Такий орган є тимчасовим, він 

створюється сторонами, які спорять з приводу трудового права, на 

паритетних засадах. Зазначений орган може бути сформований в разі, якщо 

спроба врегулювати розбіжність виявиться безуспішною, наприклад 

роботодавець не погодився із фактом завдання працівнику моральної шкоди 

чи глибини такої шкоди.  

Як зазначає І.О. Костян, склад цього органу повинен визначатися 

сторонами, які вправі запрошувати до вирішення індивідуального трудового 

спору представників організацій роботодавців, адміністрації, представників 

профспілкових та інших органів – з боку працівника.  Також до складу 

сторін, які здійснюють процес вирішення індивідуального трудового спору, 

можуть входити професійні юристи, психологи, соціологи. При цьому 

необхідно дотримуватися умови про принцип рівності сторін, тобто кількість 

представників адміністрації має відповідати кількості представників 

працівника. Така умова має важливе значення, оскільки рішення цього 

органу має бути підставою для відшкодування моральної шкоди працівнику 

[76, с. 224]; 

в) захист права працівника на відшкодування моральної шкоди, 

завданої у трудових відносинах, профспілками. Згідно із ст. 37 Закону 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 

профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх 

структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх 

трудові, соціально-економічні права та інтереси.  
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Що стосується правового статусу профспілок, то слід зазначити, що 

вони є громадськими організаціями, на що прямо вказано у ч. 3 ст. 36 

Конституції України. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 

березня 2012 року № 4572-VI [77] також поширює свою дію на професійні 

спілки, хоча особливості правового регулювання діяльності профспілок 

визначаються Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV [78] (ч. 1 ст. 4 Закону). 

Отже, профспілки є громадськими організаціями, що створюються з 

метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-

економічних прав та інтересів членів профспілки. Відповідно до ст. 26 

Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», 

профспілки, їх об’єднання мають право представляти інтереси працівників в 

органах, що розглядають індивідуальні трудові спори.  

Таким чином, захист права працівника на компенсацію моральної 

шкоди, завданої у трудових відносинах, буде відбуватись профспілкою 

шляхом представництва працівника та прямого захисту його права на 

відшкодування шкоди. Такі способи захисту в рамках цієї форми захисту в 

сучасному суспільстві важко розглядати в якості правозахисних, тому 

досліджувану квазіюрисдикційну форму захисту ще називають органом 

квазіправозахисної діяльності, що не слід трактувати як синонім 

неефективності захисту трудових прав працівників. На думку Т.І. Пашука, у 

такій громадській квазіправозахисній діяльності можна виділити дві групи 

засобів, за допомогою яких вдається впливати на державно-юридичний 

захист прав людини: юридичні засоби впливу (представництво інтересів 

людини у судових провадженнях з метою захисту її прав при розгляді справи 

по суті; юридична допомога в оскарженні судових та інших рішень, які 

порушують права людини, до вищих інстанцій; юридична допомога у 

зверненні до міжнародних установ за захистом прав людини); неюридичні 

(громадські) засоби впливу [79, с. 59-60]; 
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3) позаюрисдикційні (неюрисдикційні) форми захисту. В доктрині 

трудового права під поняттям «неюрисдикційні форми захисту» розуміють 

дії працівників або їх представників із захисту прав та інтересів, які 

здійснюються ними самостійно, без звернення до відповідних 

юрисдикційних органів [65]. Однак у сучасній науці трудового права також 

зустрічаються визначення, коли до неюрисдикційних форм захисту відносять 

також і квазіюрисдикційні форми. Зокрема А.Л. Юріна зазначає, що 

неюрисдикційна форма захисту охоплює дії громадян і організацій щодо 

захисту цивільних прав та інтересів, які охороняються законом, що 

здійснюються ними самостійно, без звернення за допомогою до державних та 

інших уповноважених органів [80, c. 105]. 

До неюрисдикційних форм захисту права працівника на відшкодування 

моральної шкоди, завданої у трудових відносинах роботодавцем, слід 

відносити наступні форми: 

а) договірна форма захисту права працівника на відшкодування 

моральної шкоди в рамках трудового права (на підставі угоди сторін). У тих 

випадках, коли працівник не бажає звертатись до юрисдикційних чи 

квазіюрисдикційних форм захисту свого права на відшкодування шкоди, а 

роботодавець погоджується відшкодувати таку шкоду після врегулювання 

розміру такої шкоди без звернення до суду, профспілки тощо (це не 

виключає можливості залучення фахівців: психіатрів, терапевтів, 

дерматологів, сексопатологів тощо), ці суб’єкти можуть врегулювати спірне 

питання в досудовому порядку, без залучення державних чи громадських 

органів та створення відповідних примирно-третейських органів. Проте задля 

наповнення змістом таких дій сторін та отримання відповідних юридичних 

гарантій працівник та роботодавець повинні укласти угоду про вирішення 

такого спору за угодою сторін. Зазначені дії не забороняє ні трудове, ні 

цивільне законодавство. Зокрема відсутні застереження щодо такої форми 

вирішення трудового спору і в ст. 23 ЦК України, яка не встановлює 
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обмеження щодо визначення умов відшкодування моральної шкоди в 

договірному порядку. 

Найкращою ж практикою захисту права працівника на відшкодування 

моральної шкоди та, відповідно, закріплення умов виконання обов’язку щодо 

такої компенсації роботодавцем є встановлення правил та стандартів щодо 

цього в умовах трудового договору, посилаючись на які працівник може 

пред’явити вимогу про відшкодування заподіяної моральної шкоди власнику 

або уповноваженому ним органу без звернення з позовом до суду чи іншого 

органу або не вдаючись до самозахисту.  

Слід погодитись із В.Д. Чернадчуком, який вважає, що метою такої 

угоди є позасудове врегулювання індивідуального трудового спору та 

припинення зобов’язань з відшкодування працівникові моральної шкоди в 

судовому порядку [35, с. 11]. Тобто така форма захисту є найбільш 

оптимальним інструментом відшкодування моральної шкоди, хоча досить 

спірною виглядає оптимальність такої форми захисту як варіанту захисту 

права працівника на відшкодування моральної шкоди, оскільки закономірно, 

що працівник буде весь час завищувати розмір моральної шкоди, яку 

потрібно відшкодувати, а роботодавець – занижувати. Тому при 

використанні цієї форми захисту все залежить від суб’єктивних факторів, 

таких як чесність і об’єктивність працівника та роботодавця, їх правова та 

професійна обізнаність тощо.  

Вбачається можливим внесення таких правил та стандартів в якості 

змін до трудового договору (лише тоді, коли вони не передбачені в чинному 

трудовому договорі; внесення змін до вже існуючих умов відшкодування 

моральної шкоди в чинному трудовому договорі повинно бути заборонено) в 

передбаченому закон порядку або укладання із працівником (за згодою 

працівника) таких правил і стандартів у формі додаткового документа, який 

приєднується до чинного трудового договору і вважається його частиною 

(якщо такі правила і стандарти не передбачені в чинному трудовому 

договорі; якщо наявні правила й стандарти вважаються неповними, їх можна 
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деталізувати в окремому документі за описаною процедурою, але якщо із 

такою деталізацією погоджується працівник); 

б) самозахист. У доктрині трудового права поняття «самозахист 

працівником своїх трудових прав» трактується по-різному. Його, як правило, 

розглядають в якості: форми захисту трудових прав [81; 51, с. 6-7, 10; 82, 

с. 168; 83; 84, с. 149; 85, с. 45]; способу забезпечення реалізації трудових прав 

[86, с. 419; 87, с. 14-17; 88, с. 85; 89, с. 68; 90, с. 54]; засобу захисту трудових 

прав [55, с. 41]; і форми, і засобу захисту трудових прав [91].  

Водночас, аналізуючи поняття «спосіб захисту» і «форма захисту» і 

співставляючи різні законодавчі положення про самозахист, можна 

погодитись із Є.Б. Козаковою, яка вважає, що самозахист – це форма захисту 

з притаманними їй способами [51, с. 10], якими вважаються конкретні дії 

(бездіяльність) чи система дій (бездіяльності), здійснюваних людиною для 

відображення, припинення правопорушення або відновлення становища, яке 

існувало до правопорушення [92, с. 8]. 

Поняття «самозахист» розуміють в якості позаюрисдикційної форми 

захисту трудових прав працівника, яка складається, зокрема, із сукупності 

дозволених, визнаних або не заборонених державою дій самої людини, 

спрямованих на обґрунтоване і законне попередження, припинення і 

відображення порушень, а також відновлення порушених (оспорюваних) 

суб’єктивних прав, свобод і законних інтересів, без звернення за допомогою 

до компетентних органів [92, с. 7].  

При цьому самозахист є можливим за наявності сукупності наступних 

умов [51, с. 7, 15]: є порушення права або спроба його порушення (в аспекті 

нашого питання – спроби уникнення роботодавцем відповідальності за 

моральну шкоду, завдану працівнику, чи відкрите ігнорування такого 

обов’язку); існує необхідність припинення (попередження) порушення 

(працівник відмовляється від виконання своїх трудових функцій на період, 

доки моральна шкода, яку йому завдав роботодавець і не бажає її 

відшкодовувати, не буде відшкодована, тому що працівник потребує 
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компенсаційних коштів, які він використає, наприклад, на фахову 

психологічну допомогу лікаря); слід застосувати заходи, що відповідають 

характеру і змісту правопорушення (не зовсім буде правомірним самозахист 

коли працівник, якому було завдано роботодавцем моральну шкоду, буде 

розкривати «секрет фірми» роботодавця, розповсюджувати відомості 

фінансової звітності роботодавця тощо; не буде вважатись самозахистом 

права на відшкодування моральної шкоди працівником і використання 

способів самозахисту, які завдають роботодавцю більшої шкоди, ніж розмір 

завданої шкоди працівнику – якщо працівнику завдано моральну шкоду в 

умовному розмірі 10000 грн, то невихід його на роботу протягом місяця, що 

завдає роботодавцю шкоди більше 10000 грн., теоретично вважається 

неприйнятним, а такий «самозахист» розцінюється в якості неправомірного 

самозахисту, тобто самоуправства). 

Водночас слід зауважити, що зазначена форма захисту трудових прав 

характеризується певними ознаками, основними з яких є наступні [93, с. 157-

158; 94, с. 19]: захист носить правоохоронний характер (підставою 

застосування такого захисту є правопорушення, в іншому випадку такі дії 

можуть бути розцінені як самоуправство); захист має характер односторонніх 

дій (у разі активного самозахисту) або бездіяльності (у разі неактивного 

самозахисту), тобто невихід на роботу, невиконання на робочому місці 

робочих функцій тощо, суб’єкта трудових правовідносин; самозахист як 

форма захисту дозволяє застосовувати способи захисту (їх застосування є 

правом особи і відбувається в позаюрисдикційному порядку). 

З цього випливає, що значення права на самозахист для людини та й 

для суспільства достатньо велике, зокрема тому, що інтереси особи 

поважаються в тому випадку, якщо вона здатна і схильна захищати їх. 

Бездіяльність заінтересованої особи призводить до поширення 

правопорушень та безкарності, що, в свою чергу, знижує загальний рівень 

особистої безпеки людини. Чим активніше людина буде здійснювати 

діяльність із самостійного захисту своїх прав, свобод і законних інтересів, 
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тим менше буде приводів до порушень її прав [92, с. 4]. Однак існують 

випадки, коли трудове право працівника може порушитись, незважаючи на 

активність поведінки такого працівника, хоча він і не зобов’язаний постійно 

контролювати роботодавця з метою унеможливлення порушення власних 

трудових та інших прав і законних інтересів. Увага працівника повинна бути 

зосереджена на виконанні власних трудових обов’язків, а про непорушність 

його трудових прав має турбуватись як безпосередньо роботодавець, так і 

профспілка (якщо така створена на підприємстві і такий працівник є членом 

цього об’єднання). 

Таким чином, під поняттям самозахисту як форми захисту права 

працівника на компенсацію моральної шкоди, заподіяної роботодавцем в 

рамках трудових правовідносин, слід вважати самостійну неюрисдикційну 

форму захисту означеного права працівника, способами якої є самостійні 

правомірні дії (бездіяльність) працівника, що здійснюються з метою 

найбільш оптимального припинення відповідної протиправної поведінки 

порушника (припиняється одразу після відшкодування роботодавцем 

моральної шкоди працівнику) без застосування примусових заходів держави, 

для досягнення чого працівник звертається до засобів самозахисту, якими є 

певні знаряддя, предмети, що можуть бути правомірно використані 

працівником для самостійного захисту порушеного права. 
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Висновки до розділу 1 

1. Інститут моральної шкоди має довгий та поступовий шлях 

становлення і розвитку, який сягає своїм корінням у Стародавні часи. 

Пам’ятки стародавнього законодавства, такі як Закони ХІІ таблиць та Закони 

Хаммурапі, що частково збереглися до наших часів, свідчать, зокрема, про 

зародження цього правового інституту. На етнічній території сучасної 

України виникнення прототипу інституту моральної шкоди пов’язується з Х 

сторіччям. У ті часи була запроваджена сплата грошового еквіваленту за 

спричинену немайнову шкоду. При цьому метою такого відшкодування було 

витіснення кровної помсти. У різних редакціях «Руської правди» 

передбачалися норми про відшкодування шкоди за «образу», що в сучасному 

розумінні є аналогом спричинення моральної або немайнової шкоди. 

 2. Положення про відшкодування шкоди за образу мали місце в 

Судебнику 1497 року та Судебнику 1550. Ці джерела права закріплювали 

положення про відшкодування завданої немайнової шкоди, що вказує на 

еволюцію інституту моральної шкоди. На продовження розвитку інституту 

моральної шкоди вказує встановлення норм, які передбачали 

відповідальність за образу та безчестя, у Соборному 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». 

3. Історичним кроком у розвитку інституту моральної шкоди став 

проект Закону Російської імперії «Про зобов’язальне право», який 

передбачав відшкодування моральної шкоди в разі нанесення тілесних 

ушкоджень, незаконного позбавлення волі, невиконання боржником 

зобов’язань за умови наявності умислу або необережності. Однак 

революційні події 1917 року унеможливили прийняття цього законодавчого 

акта. Доктрина радянської держави не припускала можливості 

відшкодування моральної шкоди. Водночас окремі положення законодавства 
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нової держави передбачали можливість пред’явлення вимог щодо 

відшкодування моральної шкоди. Проте судові органи позови про 

відшкодування немайнової шкоди шляхом стягнення грошових сум не 

задовольняли.  

4. Тривалий час радянське законодавство заперечувало можливість  

існування інституту моральної шкоди з огляду на її буржуазну сутність, яка є 

неприйнятною для соціалістичної правосвідомості. ко Введення в дію 1961 

року Кримінально-процесуального кодексу, який містив в собі термін 

«моральна шкода», стало переломним у розвитку інституту моральної шкоди 

в Радянському Союзі. Протягом наступних тридцяти років поняття 

«моральна шкода» повільно закріплювалось в радянському законодавстві. 

5. Наразі право на відшкодування моральної шкоди передбачається 

великою кількістю нормативно-правових актів, однак законодавець у 

жодному із них не наводить уніфікованої дефініції поняття «моральна 

шкода», обмежившись визначенням найбільш загальних характеристик 

моральної шкоди. Юридична наука також не виробила однозначного підходу 

до трактування моральної шкоди.  

6. Юридичний зміст поняття «компенсація» (заснований на принципі 

адекватності розміру шкоди; якщо розмір компенсації не може бути 

еквівалентним розміру шкоди в силу специфіки цієї шкоди, то він повинен 

хоча б відповідати розміру такої шкоди) в контексті моральної шкоди істотно 

відрізняється від терміна «відшкодування» (основним принципом 

відшкодування є повнота, що більшою мірою можливе в процесі 

відшкодування матеріальних збитків/шкоди і що прямо не застосовне до 

таких явищ, як моральна шкода, психічні страждання тощо), який також 

може застосовуватися в цьому сенсі. І хоча поняття «компенсація» найбільш 

прийнятне для термінологічного позначення цього процесу (зважаючи на 

сутнісну природу такого процесу), обидва терміни в цьому контексті 

використовуються умовно. Тому, доки законодавець використовує з приводу 

зазначеного процесу поняття «відшкодування моральної шкоди» (хоча з 
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чинного законодавства випливає, що зміст поняття «відшкодування» 

наповнений фактичним змістом поняття «компенсація»), досліджуючи й 

аналізуючи зазначений процес в нашій державі, не буде помилковим 

рівнозначне використання понять «компенсація» та «відшкодування», 

зокрема у такій формі: відшкодування (компенсація) моральної шкоди чи, 

наприклад, навпаки. 

7. Ототожнення понять «моральна шкода» та «немайнова шкода» в 

доктрині права та в законодавстві є певною мірою помилковим, особливо 

щодо застосування цих термінів в рамках доктрини трудового права: якщо 

термін «моральна шкода» слід застосовувати виключно щодо фізичної особи 

(працівника), то 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 «нематеріальної» шкоди, а лише 

«моральної» (психічної), хоча така, серед іншого, у приватному праві 

охоплюється поняттям нематеріальної шкоди, яке, як вище зазначалося, в 

цивілістиці більш застосовне в сенсі відшкодування шкоди юридичним 

особам. 

8. Комплекс підстав відшкодування моральної шкоди в трудовому 

праві складається з наступних обов’язкових елементів: 1) порушення 

трудового права та інтересу працівника (порушив право на працю шляхом 

укладення трудового договору; на відпочинок; на здорові i безпечні умови 

праці; на об’єднання в професійні спілки; на участь в управлінні 

підприємством); 2) у результаті правопорушення працівник зазнав моральних 

страждань (в результаті сексуального домагання роботодавцем працівника, 

останній може переживати психічні страждання, вираженні у стресі, депресії 

тощо); 3) причинний зв’язок між порушенням та моральною шкодою 

(наприклад, коли йде мова про відшкодування моральної шкоди, завданої в 

результаті порушення трудового права працівника на відпочинок, то така 

шкода повинна бути фактичним наслідком такої протиправної поведінки 
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роботодавця, а не, зокрема, результатом притягнення роботодавцем 

працівника до дисциплінарної відповідальності в результаті появи 

працівника в робочий час на робочому місці в нетверезому стані). 

9. Основними (загальними) умовами відповідальності роботодавця за 

заподіяну моральну шкоду працівнику є: 1) пряма чи похідна протиправність 

поведінки заподіювача шкоди щодо працівника (поведінка роботодавця, в 

результаті якої порушується норма законодавства про працю чи положення 

конкретного трудового договору); 2) наявність моральної шкоди 

(протиправна поведінка роботодавця повинна завдати моральну шкоду 

працівнику); 3) наявність причинного зв’язку між протиправною поведінкою 

заподіювача і виникненням моральної шкоди (причинний зв’язок завжди є 

об’єктивною умовою, який доводиться шляхом встановлення наступних 

фактів: протиправна дії або бездіяльність роботодавця передувала настанню 

шкідливих наслідків; шкідливі наслідки є результатом протиправної 

поведінки); 4) наявність вини заподіювача шкоди (психічне ставлення 

роботодавця до здійснюваного порушення трудових прав працівника, що 

може виражатись на практиці у формах умислу, необережності та 

необізнаності). 

10. Другорядними умовами відповідальності роботодавця за заподіяну 

моральну шкоду працівнику, які або випливають із суті основних умов 

відповідальності, або зумовлені самою природою такої відповідальності і 

заподіяної шкоди, є наступні: 1) питання про відповідальність піднімається 

не з моменту появи такої шкоди, а з моменту оголошення про наявність такої 

(питання про відшкодування моральної шкоди не буде розглядатись, 

незважаючи на можливу наявність матеріальної шкоди чи збитків, 

відшкодування яких відбувається паралельно і незалежно від моральної 

шкоди, доки про наявність моральної шкоди не заявить сам працівник-

потерпілий); 2) доведено вчинення порушення трудових прав та інтересів 

працівника, які зумовили його моральні страждання (здійснення фактичних 

компенсаційних заходів у процесі відшкодування моральної шкоди може 
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розпочатись лише після того, коли вина роботодавця щодо завдання 

працівнику моральної шкоди доведена і не оскаржена ним чи він вже 

вичерпав усі інструменти оскарження таких рішень); 3) суб’єкт 

правопорушення та постраждалий знаходяться в трудоправових відносинах 

(вбачається логічно неможливим несення роботодавцем відповідальності за 

моральну шкоду в рамках трудового права, коли таку шкоду він завдасть 

особі, яка не є найманим ним працівником, так само як не буле стосуватись 

нашого питання витребування компенсації за моральну шкоду працівником у 

роботодавця L, коли він працює у роботодавця F, за умови, що роботодавець 

L не має ніякого відношення до такого працівника); 4) відповідальність несе 

винний роботодавець (моральна шкода, завдана працівнику неправомірною 

поведінкою роботодавця, відшкодовується роботодавцем, який її завдав, за 

наявності його вини); 5) відповідальність несуть винні суб’єкти делікту у 

межах ступеня вини кожного (в тому разі, коли заподіювачами моральної 

шкоди працівнику є декілька осіб, кожен з них у міру глибини вини у 

заподіянні моральної шкоди повинен нести відповідну тяжкість 

відповідальності, що виражається у відповідній дольовій участі в 

компенсаційних заходах).  

11. Формами захисту прав працівника на відшкодування моральної 

шкоди, яку йому заподіяв роботодавець, є: вид юридичної діяльності, в якій 

протікають охоронні правовідносини з приводу права працівника на 

відшкодування йому моральної шкоди в рамках трудового права; комплекс 

заходів з відшкодування працівнику моральної шкоди, завданої 

роботодавцем, що включає в себе порядок захисту, способи захисту та засоби 

захисту. 

12. Заходи захисту права працівника на відшкодування моральної 

шкоди, завданої у трудових відносинах, являють собою комплекс дій, за 

допомогою яких працівники, що зазнали шкоди, можуть вимагати здійснення 

заходів захисту від інших суб’єктів (позов,  скарга). 
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13. Способами захисту прав працівника на відшкодування моральної 

шкоди, яку йому заподіяв роботодавець, є сама компенсація моральної 

шкоди, завданої працівнику роботодавцем. 

14. Засобами захисту прав працівника на відшкодування моральної 

шкоди, яку йому заподіяв роботодавець, є незаборонені чинним 

законодавством предмети або об’єкти, за допомогою яких здійснюється 

захист. 

15. Форми, способи та засоби захисту в доктрині права досить часто 

ототожнюють, хоча ці поняття, будучи взаємопов’язаними, не є однорідними, 

синонімічними, оскільки форма захисту охоплює і визначає способи захисту, 

які досягаються певними засобами захисту. Так, якщо судовий захист права 

працівника на відшкодування моральної шкоди буде формою захисту, то 

способом захисту в цьому випадку виступатиме саме відшкодування 

моральної шкоди, завданої працівнику у трудових відносинах, а подання ним 

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконним 

звільненням, до суду – засобом захисту зазначеного права працівника. 

16. Форми захисту права працівника на відшкодування моральної 

шкоди, завданої у трудових відносинах поділяються на:  

1) юрисдикційні форми захисту права на відшкодування моральної 

шкоди (правозахисна діяльність уповноважених державою державних 

органів влади щодо захисту права працівника на відшкодування моральної 

шкоди), які включають: форми захисту, що можуть бути використані в 

досудовому (в рамках дослідження найбільш підходящою є наглядова та 

контрольна діяльність прокуратури, до якої працівник також може 

звернутись із відповідною скаргою) та судовому (правозахисна діяльність 

суду, що здійснюється в порядку ЦПК України із урахуванням окремих норм 

КЗпП України) порядку захисту права на відшкодування моральної шкоди 

працівника; 

2) квазіюрисдикційні форми захисту права на відшкодування моральної 

шкоди (правозахисна діяльність недержавних органів влади щодо захисту 
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права працівника на відшкодування моральної шкоди), до яких входять: 

процедури комісії по трудових спорах; діяльність органів, що створюються 

сторонами трудового спору на паритетному принципі; правозахисна 

діяльність профспілок; 

3) позаюрисдикційні (неюрисдикційні) форми захисту права на 

відшкодування моральної шкоди (діяльність працівників або їх 

представників або сумісна діяльність працівників і роботодавців), які 

здійснюються працівниками самостійно, без звернення до відповідних 

юрисдикційних органів, що представлені самозахистом та договірною 

формою захисту права працівника на відшкодування моральної шкоди в 

рамках трудового права (на підставі угоди сторін). 
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РОЗДІЛ 2 

 ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ 

В ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

2.1 Умови відповідальності за заподіяну моральну шкоду 

Причини і умови заподіяння моральної шкоди – це система негативних 

для трудових правовідносин явищ, що детермінують порушення трудових 

прав як свій наслідок, а також ті явища, які, перебуваючи у подвійному 

зв’язку, породжують і відтворюють ці порушення і заподіяну ними моральну 

шкоду як закономірний наслідок [35, с. 9]. При цьому, якщо підстави для 

відповідальності за заподіяну моральну шкоду є причинами, достатнім 

приводом для такого відшкодування, то умовами такої відповідальності є 

набір всіх елементів, що робить можливим таку відповідальність, що 

визначає собою таку відповідальність.  

З приводу «набору» чи «каталогу» зазначених елементів у доктрині 

трудового права переважно відсутні розбіжності. Наприклад, Ю.В. Пожаров 

зауважує, що відшкодування моральної шкоди працівнику безпосередньо 

роботодавцем відбувається, якщо наявні такі умови: 1) факт порушення 

роботодавцем законних прав працівника (у цьому разі законним правом 

визнається будь-яке суб’єктивне право працівника, що виникло на підставі 

закону, підзаконного акта, угоди, трудового договору, іншої угоди, укладеної 

між роботодавцем і його працівником як сторонами трудових відносин); 

2) працівникові завдано моральних страждань або він втратив нормальні 

життєві зв’язки, або в нього виникла потреба докласти додаткових зусиль для 

організації свого життя; 3) причинний зв’язок між другою та першою 

умовами (тобто моральні страждання працівника або втрата ним нормальних 

життєвих зв’язків, або виникнення потреби в працівника докласти 

додаткових зусиль для організації свого життя спричинені внаслідок 

порушення роботодавцем законних прав працівника) [95]. Подібну думку 

висловлює і Н.П. Бааджи. На думку вченого, умовами відшкодування 
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моральної шкоди працівнику є: 1) шкода; 2) протиправність поведінки 

заподіювача шкоди; 3) наявність причинного зв’язку між протиправною 

поведінкою правопорушника і її результатом – шкодою; 4) вина заподіювача 

шкоди [44, с. 185]. 

Відповідальність за заподіяну працівникові моральну шкоду, на думку 

В.Д. Чернадчука, настає за наявності наступних умов: 1) заподіяння 

(наявність) моральної шкоди; протиправність дій власника або 

уповноваженого ним органу; 2) наявність причинного зв’язку між 

протиправним діянням заподіювача шкоди і моральною шкодою, що настала; 

3) вина власника або уповноваженого ним органу. Ці умови, вважає вчений, є 

загальними і їх наявність обов’язкова для настання відповідальності в усіх 

випадках заподіяння моральної шкоди [35, с. 7]. 

Отже, можна зробити висновок, що основними (загальними) умовами 

настання відповідальності роботодавця за заподіяну моральну шкоду 

працівнику є наступні:  

1. Протиправність поведінки заподіювача шкоди щодо працівника (як 

пряма, так і похідна). При цьому законодавець надає учасникам трудових 

правовідносин право на врегулювання окремих питань, що не регламентовані 

законодавством чи регламентовані не в достатній мірі, в рамках договірних 

норм таким чином, щоб такі норми не суперечили загальним і спеціальним 

нормам чинного законодавства. Тобто правопорушення може бути наслідком 

протиправної поведінки роботодавця як на основі порушення норм 

законодавства, так і на основі окремих норм трудового договору чи актів-

додатків до трудового договору (за їх наявності). 

На безпосереднього роботодавця або на уповноважений ним орган 

покладається активний обов’язок (вчинення певних дій, передбачених 

чинним трудовим законодавством) і пасивний обов’язок (не порушувати 

трудові права працівників). У трудовому праві протиправне діяння 

розглядається також як порушення власником або уповноваженим ним 

органом обов’язку щодо забезпечення безпечних умов праці і нездійснення 
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ним усіх залежних від нього заходів стосовно охорони праці працівників. 

Характер і кількість цих заходів визначається існуючим рівнем техніки, 

технології виробництва, техніки безпеки, виробничої санітарії. А тому автор 

вважає, що протиправні діяння власника або уповноваженого ним органу не 

мають місця і, відповідно, він не повинен нести відповідальності тоді, коли 

ушкодження здоров’я працівника є результатом тривалої дії на його організм 

шкідливих умов виробництва, які не можна усунути при існуючому рівні 

техніки безпеки, але за умови попередження про це працівника [35, с. 8].  

Тобто протиправній дії як формі протиправної поведінки відповідає 

юридичний обов’язок утримуватися від здійснення посягань на встановлені 

нормами права заборони та на охоронювані законом суб’єктивні права інших 

осіб. При зазначеній формі протиправної поведінки особа здійснює саме ту 

дію, яку не повинна була здійснювати. Цією дією порушується обов’язок, 

встановлений правовою забороною [44, с. 187]. При цьому такий елемент 

комплексу основних умов відповідальності за заподіяну моральну шкоду в 

доктрині права, як правило, розглядається і в якості однієї з основних умов 

настання приватноправової відповідальності, і в якості однієї з основних 

умов відшкодування моральної шкоди [див., напр.: 96, с. 91-94; 97, с. 475-

479].  

Отже, в об’єктивній стороні порушення роботодавцем трудового права 

працівника відображається беззаперечний факт невідповідності поведінки 

роботодавця нормам чинного законодавства про працю чи відповідним 

чинному законодавству договірним нормам, в результаті чого працівник 

зазнає матеріальної та/або моральної шкоди. Змоделюємо в якості прикладу 

таку ситуацію: 

1) роботодавець не створив на підприємстві для працівника безпечні 

умови виконання ним трудових обов’язків. Зокрема на верстаті з 

виготовлення цвяхів всі деталі, що перебувають під напругою, не були 

ізольовані, а штепсельна вилка не мала заземлювального контакту; 
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2) дотримуючись вимог і стандартів безпечного виконання трудових 

функцій у процесі виконання своїх трудових обов’язків за верстатом з 

виготовлення цвяхів, працівник був уражений електричною напругою в 

результаті того, що штепсельна вилка не мала заземлювального контакту; 

3) після ураження електричною напругою з вини роботодавця 

працівник, незалежно від того, отримав він опіки чи ні, паралельно 

переживає стрес (або ж психічні страждання в інший спосіб). 

2. Наявність моральної шкоди. Як уже зазначалось у нашому 

дослідженні, моральна шкода (пряма – коли трудові права працівника 

порушуються безпосередньо, а непряма є вже наслідком порушення інших 

прав особи, зокрема вона спричиняється ушкодженням здоров’я, вчиненням 

протиправних дій щодо фізичної особи, членів її сім’ї, близьких родичів, а 

також порушенням майнових прав, які призводять до можливих проявів 

моральної шкоди) у трудовому праві характеризується також тим, що вона 

спричиняється порушенням трудових прав, приблизний перелік яких 

наведений у постанові Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 

1995 року № 4. Мова йде, зокрема, про незаконне звільнення або 

переведення, невиплату належних йому грошових сум, виконання робіт у 

небезпечних для життя і здоров’я умовах. Зазначений перелік не є вичерпним 

та може бути продовжений за рахунок інших порушень трудових прав 

працівників. Таким чином, за чинним на даний час трудовим законодавством 

моральна шкода у трудовому праві може мати місце при порушенні саме 

трудових прав та за наявності наслідків, визначених ст. 237-1 Кодексу 

законів про працю України.  

Шкода як загальна умова виникнення зобов’язання з її відшкодування 

визнається такою тому, що в разі її відсутності питання про її відшкодування 

не виникне. Мабуть у зв’язку з цим деякі вчені визнають шкоду як підставу 

деліктної відповідальності, оскільки, якщо очевидна наявність шкоди, то 

некоректно говорити, що вона (шкода) є умовою відповідальності за неї. 

Шкода виступає однією з умов виникнення обов’язку з її відшкодування; її 
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слід трактувати як сукупність несприятливих для особи, якій вона завдана, 

особистих немайнових, а також майнових наслідків, що виникли в разі 

порушення суб’єктивних цивільних прав фізичної або юридичної особи [44, 

с. 186-187]; 

3. Причинний зв’язок між протиправною поведінкою заподіювача і 

виникненням моральної шкоди.. Юридична ж суть причинного зв’язку 

розкривається в самому законі, і вона полягає в тому, що неправомірно 

завдану майнову та моральну шкоду відшкодовує особа, яка її завдала. Отже, 

саме від правильної відповіді на це питання залежатиме визначення суб’єкта 

права, на якого тільки й може бути покладений обов’язок з відшкодування 

завданої його поведінкою шкоди (якщо таких заподіювачів шкоди декілька, 

то вони відшкодовують шкоду відповідно до ступеня заподіяння шкоди). 

Тому зв’язок між протиправною поведінкою заподіювача і шкодою має бути 

юридично значущим. Таким він може стати тільки тоді, коли вказуватиме на 

причетність до появи шкоди на боці потерпілого дієздатного конкретного 

суб’єкта права [44, с. 188]. Такої ж думки дотримується і О.В. Кузнєцова, яка 

наголошує на тому, що такий зв’язок може вважатися юридично значимим, 

якщо поведінка заподіювача перетворила можливість настання шкідливого 

результату в дійсність або зумовила конкретну можливість його настання [38, 

с. 17]. 

Таким чином, виходячи із вищезазначеного та із того, що причинний 

зв’язок є об’єктивною умовою, за наявності якої (в сукупності з іншими 

умовами) можливе стягнення з відповідача відшкодування моральної шкоди, 

можемо зробити висновок: для того, щоб встановити наявність причинного 

зв’язку між протиправною дією (бездіяльністю) роботодавця та моральною 

шкодою, яку зазнав в результаті такої протиправної поведінки роботодавця 

працівник, слід довести наступне: 

1) протиправна дія або бездіяльність роботодавця передувала настанню 

шкідливих наслідків. Наприклад, для того, щоб працівник зазнав моральної 

шкоди у зв’язку із несвоєчасною виплатою належної йому заробітної плати, 
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потрібно, щоб попередньо роботодавець не виплатив працівнику таку плату. 

При цьому можливі ситуації, коли роботодавець ще за певний час до 

моменту, коли він зобов’язаний видати працівникам заробітну плату, 

повідомляє його про те, що така видача не відбудеться вчасно. З моменту 

отримання такої інформації працівник може переживати психологічні 

страждання, оскільки, наприклад, день отримання ним заробітної плати 

пов’язаний із днем погашення його кредиту чи орендної плати за 

помешкання, в якому проживає працівник. Однак у цьому питанні виникає 

проблема:  

a) якщо роботодавець повідомив, що заробітна плата протиправно не 

буде вчасно видана, працівник у зв’язку із цим переживає моральні 

страждання, а в день виплати заробітної плати вона видається, то не можна 

говорити, що працівник зазнав шкоди у зв’язку із невиплатою заробітної 

платні вчасно, проте, безумовно, він зазнав психологічних страждань;  

b) якщо роботодавець повідомив, що заробітна плата протиправно не 

буде вчасно видана, працівник у зв’язку із цим переживає моральні 

страждання, і в день виплати заробітної плати вона не видається, то 

працівник переживає моральні страждання у зв’язку із несвоєчасною 

видачею заробітної платні, хоча початок такого страждання відбувся ще до 

моменту порушення. 

На нашу думку, в першому випадку можна говорити про те, що 

роботодавець не порушив правило щодо вчасної видачі заробітної плати, 

однак своїм припущенням завдав моральної шкоди працівнику, яка виходить 

за межі трудового права (слід зазначити, що підставою таких страждань є 

суб’єктивне ставлення працівника до ймовірностей порушення його прав 

загалом або ж суб’єктивне ставлення до ймовірного вчинення такого 

порушення його роботодавцем, зважаючи на те, що його роботодавець 

постійно або час від часу не виконує правило щодо вчасної видачі заробітної 

плати). Що стосується другого випадку, то слід зауважити, що 

відповідальність роботодавця за моральну шкоду, завдану працівнику в сенсі 
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трудового права, виникає з моменту несвоєчасної видачі заробітної платні та 

виникнення морального страждання працівника у зв’язку із таким 

порушенням, а не стражданнями щодо здійснення чи не здійснення такого;  

2) шкідливі наслідки є результатом протиправної поведінки. Моральна 

шкода працівника у трудовому праві повинна бути зумовлена самим 

порушенням його трудових прав. Таким чином, відповідальність роботодавця 

за заподіяну моральну шкоду працівнику має місце не тоді, коли, наприклад, 

роботодавець купив за кошти підприємства новий автомобіль, а тоді, коли 

роботодавець не виплачує працівнику заробітну плату, посилаючись на 

відсутність грошей у підприємства, а в той час витрачає гроші підприємства 

на купівлю автомобіля. За цих обставин моральна шкода завдається у зв’язку 

із невиплатою працівнику заробітної платні, а купівля автомобіля 

роботодавцем є тим фактором, що підсилює страждання працівника.  

4. Вина заподіювача шкоди. Вина як одна із основних умов виникнення 

обов’язку з відшкодування шкоди є елементом, що має суб’єктивне значення. 

При цьому, якщо вина в рамках кримінального права розглядається як 

психічне ставлення особи до протиправної дії (бездіяльності) та її наслідків, 

що виражене у формі умислу чи необережності (ст. 23 КК України [98]) [99, 

с. 60; 100, с. 201], і, відповідно, суб’єкт вважається невинуватим у вчиненні 

злочину і не може притягуватись до кримінальної відповідальності доти, 

доки його вину не буде доведено в передбаченому законом порядку та доки 

така вина не буде зафіксована в обвинувальному вироку, що набрав законної 

сили, то цивільний процес будується на презумпції вини, яка полягає в тому, 

що особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона 

доведе, що шкоди завдано не з її вини. Невинуватою ж особа визнається тоді, 

коли вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного 

виконання зобов’язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка завдала 

шкоди. На відміну від кримінального права, мірою цивільного обов’язку з 

відшкодування завданої шкоди є розмір цієї шкоди, а не характер і ступінь 

вини боржника [44, с. 188-189].  
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У цивільному праві, зважаючи на зміст ч. 1 ст. 614 ЦК України [101], 

особа, яка порушила зобов’язання, несе відповідальність за наявності її вини 

(умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або 

законом, за умови, що в рамках цієї галузі права винятково передбачається 

також настання так званої «безвинної відповідальності» [102, с. 590] або ж 

так званої «добросовісної вини». Так, наприклад, зважаючи на абзац 2 п. 2 

постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами цивільних справ за 

позовами про відшкодування шкоди» від 27 березня 1992 року № 6 [103], 

можна зробити висновок, що при заподіянні шкоди джерелом підвищеної 

небезпеки на його володільця не може бути покладено обов’язок по її 

відшкодуванню, якщо вона виникла внаслідок непереборної сили або умислу 

потерпілого, а у випадках, передбачених спеціальним законом, – тільки 

умислу потерпілого; якщо груба необережність потерпілого сприяла 

виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини 

потерпілого, коли іншого не встановлено законом, розмір належного з 

володільця джерела підвищеної небезпеки відшкодування має бути 

зменшений або у відшкодуванні шкоди має бути відмовлено. При цьому 

можна говорити про те, що правила ЦК України про зменшення розміру 

відшкодування або відмову у відшкодуванні шкоди з урахуванням ступеня 

вини потерпілого застосовуються і в інших випадках заподіяння шкоди 

майну, а також особі громадянина, однак у кожному разі підставою для цього 

може бути груба необережність потерпілого (знаходження в нетверезому 

стані, нехтування правилами безпеки руху тощо), а не проста необачність. 

Правила цієї норми Закону про можливість зменшення розміру 

відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, залежно від його майнового 

стану застосовуються у виняткових випадках, коли стягнення шкоди у 

повному розмірі неможливе або поставить відповідача в дуже тяжке 

становище. 

У сенсі трудового права вина власника або безпосереднього 

роботодавця – це його психічне ставлення до здійснюваного порушення 
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трудових прав працівника, яке може мати свій вияв у формах умислу, 

необережності (простої та грубої), а також необізнаності. Така вина має 

подвійне значення: при наявності вини настає відповідальність за заподіяну 

працівникові моральну шкоду, а її форма та ступінь впливають на визначення 

розміру відшкодування; формою вини власника або уповноваженого ним 

органу буде вважатись окреслене в законі поєднання певних ознак 

(елементів) його свідомості та волі, в якому відображається психічне 

ставлення до свого протиправного діяння та його негативних наслідків [35, 

с. 9]. 

Як уже раніше зазначалося нами в дослідженні з приводу наявності 

вини у порушника щодо вчинення ним моральної шкоди працівнику, 

вітчизняні вчені розглядають презумпцію вини моральної шкоди, відповідно 

до якої моральна шкода вважається заподіяною внаслідок порушення 

трудових прав, визначених чинним трудовим законодавством, якщо 

власником або уповноваженим ним органом не доведено інше [35, с. 8]. 

Однак чинне законодавство не передбачає в цьому контексті ні презумпції 

вини моральної шкоди, ні застосування суто цивілістичної презумпції вини, 

що вже випливає з цивільного законодавства. На думку В.М. Примака, 

важливо повсякчас наголошувати на тому, що притаманне відносинам з 

відшкодування моральної шкоди спеціальне акцентування уваги на вині 

пояснюється не лише браком інших ефективних критеріїв визначення 

розміру відповідальності правопорушника, а й виразно корелює з 

міркуваннями справедливості, без урахування яких неможливо говорити про 

встановлення належного балансу інтересів сторін цього різновиду деліктних 

зобов’язань[123]. 

При цьому окремі вчені відверто негативно ставляться до 

запровадження презумпції вини моральної шкоди в рамках національного 

законодавства. Наприклад, К.О. Федін негативно оцінює правозастосовну 

діяльність, яка передбачає перехід вини з категорії предмета доказування в 

категорію юридичної презумпції, коли вина замість самостійного елемента 
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складу правопорушення і, як наслідок, самостійного предмета доказування, 

перетворюється на похідний предмет доказування, тобто правозастосовець, 

довівши наявність об’єктивної сторони делікту (діяння, наслідки, причинний 

зв’язок між ними), фактично тим самим вважає і доведеною вину особи 

[104]. 

Водночас, оскільки в національному законодавстві така презумпція 

фактично не закріплена, то актуальності у цьому питанні набуває принцип 

змагальності приватного процесу та розподілу тягаря доказування 

(роботодавець не зобов’язаний доказувати свою невинуватість, обов’язок 

доказування вини роботодавця лягає на працівника), а також обов’язок суду, 

який регламентований абзацом 2 п. 5 постанови Пленуму ВСУ від 31 березня 

1995 року № 4, в якому зазначається, що суд, зокрема, повинен з’ясувати, 

чим підтверджується факт заподіяння потерпілому моральних чи фізичних 

страждань або втрат психічного характеру, за яких обставин чи якими діями 

(бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній 

формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому 

виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору. 

Окрім того, на нашу думку, слід також вказати і на другорядні умови 

відповідальності роботодавця за заподіяну моральну шкоду працівнику, які 

або випливають із суті основних умов відповідальності, або зумовлені самою 

природою такої відповідальності. До таких умов слід віднести наступні: 

1. Питання про відповідальність піднімається не з моменту появи такої 

шкоди, а з моменту оголошення про її наявність. Безумовно, ми 

погоджуємось із вченими, які вважають, що будь-яка фізична особа, щодо 

якої вчинено неправомірне діяння (дія або бездіяльність), визнається такою, 

що зазнала моральної шкоди, якщо суб’єкт правопорушення не доведе 

зворотне [105, с. 16-17]. Однак при цьому ми схиляємось до того, що в 

результаті порушення роботодавцем трудових прав працівника не може йти 

мова про завдання роботодавцем моральної шкоди, якщо про наявність такої 

не заявить сам працівник.  
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У будь-якому разі моральна шкода є суб’єктивним явищем і розуміння 

впливу на вчинення одного й того ж самого правопорушення роботодавця 

двома різними особами може бути різним: одна особа може бути ображеною 

виконанням робіт у небезпечних для життя і здоров’я умовах, відчувати 

приниження власної гідності, а інша особа – радіти отриманню роботи як 

такої, незважаючи на суттєві умови такої праці. Тому відповідальність 

працівника за матеріальну шкоду може наставати лише тоді, коли про неї  

заявить сам працівник-потерпілий. 

Водночас слід також звернути увагу й на іншу обставину: роботодавець 

не несе відповідальності за заподіяну моральну шкоду працівнику, якщо той 

про таку не заявить, а, як правило, про таку шкоду не оголошується через 

недостатню юридичну грамотність населення. Погоджуємось із 

О.В. Кузнєцовою, яка припускає, що в багатьох випадках правопорушник 

уникає відповідальності за заподіяння моральної шкоди лише тому, що 

потерпілий не в змозі кваліфікувати те, що сталося, як правопорушення і не 

пред’являє відповідний позов [38, с. 16].  

Отже, уникнення несення роботодавцем-порушником відповідальності 

за моральну шкоду, завдану працівнику-потерпілому, пов’язане не лише із 

оціночним ставленням самого працівника до такої шкоди, але і з незнанням 

потерпілим своїх законних прав [106]. 

2. Доведено вчинення порушення трудових прав та інтересів 

працівника, які зумовили його моральні страждання. В передбаченому 

законом порядку повинно бути доведено, що роботодавець вчинив проти 

трудових прав працівника дію чи утримався від дії, яка регламентована 

законодавством, в результаті чого було не лише порушено трудове право 

працівника, але й завдано йому моральної шкоди. Наприклад, умовою 

відшкодування моральної шкоди працівникові роботодавцем у разі 

незаконного переведення працівника на іншу роботу є факт незаконного 

переведення працівника на іншу роботу, внаслідок якого працівникові 

завдано моральних страждань або він втратив нормальні життєві зв’язки, або 
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в нього виникла потреба докласти додаткових зусиль для організації свого 

життя [61, с. 201]. 

Така умова також поєднана із умовою загального правила про розподіл 

тягаря доказування, що міститься в ст. 60 ЦПК України, відповідно до якого 

тягар аргументації та формування доказової бази заподіяння моральної 

шкоди і її розміру лягає на працівника, якому така шкода була заподіяна 

[107]. 

3. Суб’єкт правопорушення та постраждалий знаходяться в 

трудоправових відносинах. Важливою умовою відповідальності за заподіяну 

моральну шкоду у трудовому праві є факт трудових правовідносин між 

порушником (роботодавцем) та потерпілим (працівником). Такі 

правовідносини можуть бути підтверджені трудовим договором чи 

контрактом, копією наказу про прийом на роботу і призначення на посаду чи 

відповідним записом у трудовій книжці потерпілого працівника.  

Водночас варто звернути увагу на те, що в сучасних умовах на 

українському ринку праці має місце великий відсоток працівників, що 

працюють без трудових договорів, тобто неофіційно (зокрема кожен п’ятий 

мешканець Кіровоградщини працює неофіційно [108]). Відповідно, виникає 

питання: «Чи можуть такі неоформлені в передбаченому законом порядку 

працівники вимагати відшкодування моральної шкоди?»  

По-перше, слід відзначити, що відмова роботодавця у праві працівника 

працювати на законних підставах вже є порушенням його трудових прав, яке 

може, серед іншого, і зумовити моральну шкоду. Якщо неоформлений 

працівник зазнав додатково іншого порушення трудового законодавства, в 

результаті якого він пережив моральні страждання, і він бажає 

відшкодування шкоди не лише за першій епізод, але й за другий (або лише за 

другий), то в цьому випадку постраждалий повинен довести сам факт 

існування трудових правовідносин, а вже потім заявляти про завдану йому 

роботодавцем моральну шкоду.  
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При цьому слід зауважити, що національна судова практика знає ряд 

позитивних рішень у цих питаннях. Наприклад, позивач-працівник, 

спираючись на ч. 1 ст. 172 КК України [109] (криміналізація грубого 

порушення законодавства про працю), звертаються до держави за захистом, а 

суд, у свою чергу, часто постановляє вироки, якими визнає роботодавця 

винним у вчиненні злочину, передбаченого зазначеною статтею 

кримінального закону, а саме: вчинення такого грубого порушення трудового 

законодавства, як ігнорування правила щодо оформлення трудових відносин 

з найманими працівниками [див., напр.: 110; 111; 112; 113]. 

4. Відповідальність несе винний суб’єкт делікту. Незважаючи на той 

факт, що умовами відповідальності охоплюється встановлення вини 

заподіювача, така умова не може вважатись змістовно повною, оскільки, 

окрім встановлення вини заподіювача, слід довести, що саме він заподіював і 

повинен нести означену відповідальність (що випливає із законодавства). 

Зокрема відповідно до ч. 1 ст. 1167 ЦК України та інших норм законодавства, 

що регулюють ці правовідносини, моральна шкода, завдана фізичній чи 

юридичній особі неправомірною поведінкою, відшкодовується особою, яка її 

завдала, за наявності її вини. Так, згідно із ст. 237-1 КЗпП України та п. 13 

постанови Пленуму ВСУ від 31 березня 1995 року № 4 за наявності 

порушення прав працівника у сфері трудових відносин (незаконного 

звільнення або переведення, невиплати належних йому грошових сум, 

виконання робіт у небезпечних для життя і здоров’я умовах тощо), яке 

призвело до його моральних страждань, втрати нормальних життєвих 

зв’язків і вимагає від нього додаткових зусиль для організації свого життя, 

обов’язок по відшкодуванню моральної (немайнової) шкоди покладається на 

власника або уповноважений ним орган незалежно від форми власності, виду 

діяльності чи галузевої належності.  

5. Відповідальність несуть винні суб’єкти делікту у межах ступеня 

вини кожного. У тому разі, коли заподіювачами моральної шкоди працівнику 

є декілька осіб, кожен з них відповідно до ступеня вини у заподіянні 
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моральної шкоди повинен нести відповідну тяжкість відповідальності, що 

виражається у відповідній дольовій участі в компенсаційних заходах. Про це, 

зокрема, йдеться в п. 10 постанови Пленуму ВСУ від 31 березня 1995 року 

№  4 та в п. 6.2 Листа Мін’юсту від 13 травня 2004 року № 35-13/797, в яких 

дається вказівка судам і правозастосовцям, щоб вони мали на увазі, що у разі 

заподіяння особі моральної шкоди неправомірно вчиненими діями кількох 

осіб, розмір відшкодування повинен визначатись з урахуванням ступеня вини 

кожної з них, а саме за наступним принципом: 

1) солідарна відповідальність по відшкодуванню завданої моральної 

шкоди покладається на осіб, які заподіяли моральну шкоду спільно, тобто 

взаємопов’язаними, сукупними діями або діями з єдиним наміром; 

2) при заподіянні особі моральної шкоди обов’язок по її 

відшкодуванню покладається на винних осіб незалежно від того, чи була 

заподіяна потерпілому майнова шкода та чи відшкодована вона [50]; 

3) розмір відшкодування моральної шкоди може бути зменшений 

судом з урахуванням ступеня вини заподіювача і потерпілого та майнового 

стану відповідача (громадянина). 

Водночас не потрібно ігнорувати й того факту, що звинувачений у 

вчиненні моральної шкоди роботодавець може бути звільнений від несення 

зазначеної відповідальності. Загальними підставами для звільнення власника 

або уповноваженого ним органу від такої відповідальності є:  

1) випадок, коли працівникові заподіяно шкоду з причин, що не 

залежали від волі й свідомості власника [35, с. 9]. Однак слід звернути увагу 

на те, що роботодавець може нести відповідальність і незалежно від його 

вини. Спеціальний невичерпний перелік таких випадків закріплюється у ч. 2 

ст. 1167 ЦК України, який, зокрема, включає заподіяння моральної шкоди 

шляхом каліцтва, інших ушкоджень здоров’я або смерть працівника 

внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки;  

2) доведення роботодавцем у визначеному законом порядку своєї 

невинуватості у вчиненні моральної шкоди. 
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2.2 Методики оцінки розміру відшкодування моральної шкоди 

Особливістю відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівнику, 

є те, що суд відповідно до ст. 23 ЦК України, незалежно від інших обставин 

справи і від предмета спору на власний розсуд визначає факт заподіяння 

моральної шкоди та розмір належного відшкодування. Шкали, яка б 

визначала розміри відшкодування залежно від особливостей ситуації, не 

існує, тобто в кожному конкретному випадку дуже багато залежить 

безпосередньо від судді, який розглядає справу [36, с. 197].  

Однак не потрібно ігнорувати того факту, що, наприклад, у п. 9 

постанови Пленуму ВСУ від 31 березня 1995 року № 4 та в п. 6 «Розмір 

шкоди» Листа Мін’юсту від 13 травня 2004 року № 35-13/797 [47] 

зазначається, що відповідно до чинного законодавства моральна шкода 

відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб за умови, що 

розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом.  При 

цьому враховуються такі фактори: стан здоров’я потерпілого; тяжкість 

вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках; ступінь зниження 

престижу, ділової репутації; трудовий стаж працівника; рівень кваліфікації 

працівника; тривалість роботи на даній посаді; час та зусилля, необхідні для 

відновлення попереднього стану; матеріальне становище роботодавця і 

працівника. Також у процесі визначення розміру відшкодування мають 

враховуватися вимоги розумності і справедливості, які можна трактувати як 

те, що розмір компенсації при аналогічних обставинах не повинен суттєво 

відрізнятися. Якщо по більшості розглянутих справ суди присуджують 

однаково низькі суми компенсації, то твердження про несправедливість 

розміру відшкодування будуть логічно неспроможними. Водночас у кожній 

справі, яка все ж таки не може бути однаковою, типовою, зважаючи на те, що 

з приводу одного й того ж порушення різні особи будуть відчувати різні за 

своєю глибиною страждання, характер фізичних і душевних страждань 

повинні оцінюватись судом із врахуванням фактичних обставин, за яких була 
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завдана моральна шкода, та індивідуальних особливостей потерпілого, його 

вік та стан його здоров’я [41, с. 18; 37, с. 220; 38, с. 42; 114, с. 153]. 

Відшкодування моральної шкоди, як уже згадувалося, не переслідує 

мети відновлення попереднього становища потерпілого, оскільки це 

неможливо, тому що зменшилась немайнова сфера громадянина і немає (і не 

може бути) точних критеріїв майнового виразу душевного болю, спокою, 

честі, гідності особи. Крім того, кожна людина – це індивідуальність, що має 

лише їй властиві емоції, переживання, радощі, страждання й інші психічні 

процеси. [41, с. 18-19]. Тому, зважаючи на те, що чинне законодавство не 

містить методики чи способів обчислення моральної шкоди, вважаємо, що 

суди повинні використовувати критерій індивідуальних особливостей 

потерпілого при визначенні відшкодування моральної шкоди. Однак такий 

критерій буде об’єктивнішим у тому разі, коли в процесі оцінки міри 

фізичних і душевних страждань будуть застосовуватись спеціальні, 

психологічні, медичні та інші знання [115, с. 15-16]. Такої точки зору 

дотримується і Т.Є. Крисань, яка вважає, що для визначення сум морального 

відшкодування потрібні спеціальні знання, оскільки кожен випадок має свої 

відмінні риси [37, с. 221]. 

Слід зауважити, що в сучасній доктрині права міститься низка підходів 

вчених до визначення розміру відшкодування моральної шкоди. Більшість 

науковців вказують на те, що при визначенні розміру відшкодування 

моральної шкоди необхідно враховувати різні критерії, насамперед 

об’єктивні (вік потерпілого, тяжкість травми та її наслідки для працівника) та 

суб’єктивні (суб’єктивна оцінка потерпілого щодо порушених роботодавцем 

його благ, глибина його страждань) фактори. При цьому оцінка розміру 

відшкодування повинна обов’язково будуватись на принципі гармонії 

об’єктивних і суб’єктивних факторів, оскільки «вартість» болю неможливо 

визначити в грошовій формі, особливо коли мова йде не про фізичний а 

духовний біль. Тому погоджуємось із позицією з цього приводу вчених, які 

вважають, що людям притаманно часто переоцінювати свої страждання та, в 
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свою чергу, недооцінювати страждання інших осіб [38, c. 49-50] та 

наголошуємо на тому, що моральна шкода повинна бути обґрунтована 

об’єктивним чином, якщо таке можливо (як вже вище зазначалось, доказами 

моральної шкоди та її розміру можуть виступати, наприклад, довідка з 

лікарні про погіршення стану здоров’я у зв’язку з перенесеними 

стражданнями (фізичними, психічними), виписка з історії хвороби (епікриз), 

яку переніс позивач у зв’язку із спричиненням йому страждань внаслідок 

незаконних дій відповідача, довідка про відсутність у сім’ї позивача інших 

осіб із самостійним заробітком при наявності неповнолітніх дітей або інших 

осіб на утриманні) [50]. 

Методика визначення розміру відшкодування моральної шкоди 

відповідно до критеріїв суспільної та суб’єктивної оцінки розміру такої 

шкоди розроблена П.М. Рабіновичем та О.В. Грищук. Вона передбачає, що 

визначення розміру компенсації моральної шкоди повинно відбуватись, 

зважаючи на такі критерії: 1) суспільну оцінку фактичних обставин справи; 

2) суб’єктивну оцінку потерпілим фактичних обставин справи, а також 

глибини, тривалості психологічних страждань, які виникли в результаті 

протиправного діяння; 3) комплексний підхід, котрий полягає у поєднанні 

двох попередніх. При цьому вчені вказують на те, що більш якісно це 

питання буде вирішено в рамках методики виокремлення найбільш загальних 

і в той же час достатньо конкретних критеріїв визначення розміру згаданої 

компенсації [116, с. 105, 112-113]. 

На нашу думку, така методика виокремлення найбільш загальних і в 

той же час достатньо конкретних критеріїв визначення розміру моральної 

шкоди відображена в дисертаційному дослідженні В.Д. Чернадчука 

«Відшкодування моральної шкоди при порушенні трудових прав», в якому 

вчений наголошує, що при визначенні розміру відшкодування моральної 

шкоди повинні враховуватись: 1) загальні критерії (суть позовних вимог, 

форма і ступінь вини власника або уповноваженого ним органу, розумність і 

справедливість, ступінь та характер фізичних і моральних страждань 
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працівника, тяжкість ушкодження його здоров’я, характер і тривалість 

страждань працівника); 2) окремі критерії (індивідуальні особливості 

потерпілого, спосіб одержання працівником інформації, ступінь втрати ним 

працездатності, ступінь порушення нормальних життєвих зв’язків 

працівника, ступінь докладання ним додаткових зусиль для організації свого 

життя, ступінь погіршення або позбавлення можливостей реалізації 

працівником своїх звичок та бажань, ступінь погіршення стосунків з 

оточуючими, вік працівника, можливість збереження специфічних якостей, 

можливість продовження працівником роботи за спеціальністю); 3) критерії, 

що зменшують розмір відшкодування (наявність вини працівника, критерій 

часу (в деяких випадках), добровільне відшкодування заподіяної 

працівникові моральної шкоди або здійснення інших дій власником або 

уповноваженим ним органом, спрямованих на усунення негативних наслідків 

заподіяної моральної шкоди); 4) критерії, що збільшують розмір 

відшкодування (заподіяння декількох видів моральної шкоди (наявність 

складної моральної шкоди), особливості подолання наслідків, що мають 

місце внаслідок заподіяної працівникові моральної шкоди, особливе психічне 

сприйняття працівником факту порушення його трудових прав) [35, с. 9-10]. 

Водночас повністю незрозумілою є практична корисність методики 

визначення розміру моральної шкоди відповідно до запропонованих 

критеріїв. Так, зважаючи на методику застосування даних критеріїв, суд чи 

комісія по трудових спорах можуть зробити загальний висновок щодо 

глибини моральної шкоди, проте яким чином вони зможуть визначити розмір 

компенсації за завдану шкоду працівнику, враховуючи лише глибину такої 

шкоди, яка не може бути оцінена в матеріальному аспекті? Така методика 

була б корисною при умові закріплення в нашому законодавстві стандарту 

мінімального розміру компенсації моральної шкоди працівнику або навіть 

стандарту мінімального та максимального розміру компенсації такої шкоди.  

Слід зазначити, що в окремих випадках мінімальний та максимальний 

розмір компенсації за моральну шкоду передбачається Законом України 
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«Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 

діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів 

досудового розслідування, прокуратури і суду» від 01.03.2016 та наказом 

Міністерство юстиції України, Генеральна Прокуратура України, 

Міністерство фінансів України «Про затвердження Положення про 

застосування Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями  органів дізнання, попереднього слідства, 

прокуратури і суду» [117] (питання про відшкодування моральної шкоди за 

заявою громадянина вирішується судом відповідно до чинного законодавства 

в ухвалі, що приймається згідно з частиною першою статті. Розмір моральної 

шкоди визначається з урахуванням обставин справи в межах, встановлених 

цивільним законодавством. Відшкодування моральної шкоди за час 

перебування під слідством чи судом провадиться, виходячи з розміру не 

менше одного мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць 

перебування під слідством чи судом.), а також Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності» від 23 вересня 1999 року [118] (відшкодування  Фондом  

соціального  страхування  від нещасних випадків  моральної  (немайнової)  

шкоди застрахованим і членам їх сімей незалежно від часу настання 

страхового випадку  припиняється з 01 січня 2008 року). 

Однак, незважаючи на те, що методика застосування характеризуючих 

критеріїв для визначення розміру компенсації моральної шкоди була б 

корисною, якщо б у нашому законодавстві містився стандарт мінімального та 

максимального розміру компенсації такої шкоди, сам такий стандарт не був 

би корисним для працівників (наша позиція не стосується стандарту 

мінімального розміру компенсації, запровадження якої було б значним 

кроком держави до реального захисту права працівника на відшкодування 

моральної шкоди). Тому погоджуємось із позицією судді Конституційного 

Суду України П.М. Ткачука, яку він висловив в Окремій думці [119] по 
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справі про відшкодування моральної шкоди Фондом соціального 

страхування. В своїй Окремій думці суддя розкритикував Рішення КСУ по 

зазначеній справі, в якому Судом була сформульована правова позиція, 

згідно з якою передбачене ст. 237-1 КЗпП України і ст. 1167 ЦК України 

відшкодування моральної шкоди як один із способів захисту особистих 

немайнових прав громадян, що відшкодовується особою, яка заподіяла 

шкоду, або власником та уповноваженим ним органом, не застосовується до 

осіб, що підлягають обов’язковому соціальному страхуванню відповідно до 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV 

[120], ці норми регламентують відшкодування моральної шкоди всім іншим 

особам, які не є суб’єктами страхування і на яких не поширюється дія 

зазначеного Закону, в тому числі працівникам, що виконують роботу не на 

основі трудового договору (контракту), а на інших підставах. В Окремій 

думці суддя зауважив, що такий висновок КСУ може призвести до 

дискримінації працівників у разі відшкодування їм моральної шкоди, 

завданої умовами виробництва, адже згідно з ч. 3 ст. 34 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності» сума страхової виплати за моральну шкоду, що виплачується 

Фондом, не може перевищувати 200 розмірів мінімальної заробітної плати, 

тоді як у ст. 23 ЦК України розмір грошового відшкодування моральної 

шкоди не обмежено. Тобто виникає нерівність громадян щодо відшкодування 

їм моральної шкоди, заподіяної умовами виробництва, в повному обсязі, 

залежно від того, застраховані вони від нещасних випадків чи ні. При цьому 

такої дискримінації можуть зазнати саме застраховані працівники. 

Окремі вчені обґрунтовують створення тарифної системи визначення 

розміру моральної шкоди, як це передбачено у Великобританії. Так, 

наприклад, зазначається, що тарифна система створюватиме реальну 
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можливість працювати у даній сфері правовідносин лише на підґрунті 

закону, ставитиме учасників процесу у певні правові рамки. Чітко визначені 

критерії сприятимуть утвердженню засад змагальності учасників процесу, 

рішення суддів будуть прогнозованими [121]. 

Л.А. Чіканова вказує на метод визначення моральної шкоди, який 

робить залежною умовну «втрачену вигоду» від мінімального розміру такої 

шкоди. Так, базуючись на прикладі визначення розміру компенсації 

моральної шкоди у разі необґрунтованої відмови роботодавця в прийомі на 

роботу, вчена зауважує, що в таких випадках мінімальний розмір даної 

компенсації не повинен бути меншим тієї суми, яку працівник отримав би, 

виконуючи свої трудові функції, в яких йому було відмовлено, за весь час з 

дня відмови в прийомі на роботу і до винесення судом відповідного рішення, 

але не більше ніж за один рік [122, с. 57]. При цьому, незважаючи на цікаву 

пропозицію щодо вирахування мінімального порогу розміру моральної 

шкоди, слід зауважити, що такий метод розрахунку все ж таки не є 

універсальним і не завжди може застосовуватись до інших ситуацій, коли 

моральна шкода була завдана іншим порушенням трудового права 

працівника.  

У доктрині права існують також позиції вчених щодо визначення вини 

заподіювача моральної шкоди як основного мірила розміру моральної шкоди. 

Так, наприклад, В.М. Примак зазначає, що часто лише оцінка суб’єктивної 

сторони поведінки правопорушника дозволяє дійти справедливого висновку 

одночасно щодо трьох взаємопов’язаних моментів: 1) визначення того, які 

вияви моральної шкоди є розумно очікуваними за даних обставин (це 

пояснюється тим, що уявлення суб’єкта правозастосування про немайнові 

втрати потерпілої особи формується за зразком будь-якої інтелектуально-

вольової діяльності, яка включає, зокрема, усвідомлення та передбачення 

певних обставин і причинно-наслідкових зв’язків, тож алгоритм оціночної 

діяльності суду у справі про відшкодування моральної шкоди суто 

схематично цілком відповідатиме структурі тієї чи іншої характеристики 
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інтелектуального моменту суб’єктивної сторони поведінки умовно    винного 

правопорушника); 2) за які саме негативні зміни у немайновій сфері 

потерпілого має відповідати суб’єкт відповідальності (передбачається, що 

вина правопорушника охоплює адекватні вчиненому правопорушенню 

причинно-наслідкові закономірності); 3) якою за розміром має бути належна 

суб’єкту права вимоги справедлива (зокрема й тому, що враховує ступінь 

вини заподіювача шкоди) компенсація. Однак у цьому аспекті вина, хоч і є 

важливим, проте ніяк не самодостатнім чи непохитним орієнтиром, оскільки 

її врахування має на меті лише сприяння визначенню справедливого балансу 

інтересів суб’єкта відповідальності та потерпілої сторони, тоді як аналогічні 

завдання можуть виконувати й інші правові засоби, з чим і погоджується 

В.М. Примак. Тому за недоступності (через граничну невизначеність ступеня 

вини) чи неприйнятності використання цього критерію суд на підставі оцінки 

всіх обставин справи зберігає достатні можливості сформувати власне 

уявлення про ймовірно завдані кредиторові немайнові втрати та відповідну 

їм належну з погляду справедливості й розумності компенсацію. Ефективним 

способом визначення її розміру в даному випадку може бути формування 

судом конкретної ситуаційної моделі адекватних вчиненому 

правопорушенню безпосередніх причинних зв’язків, а ключовою 

процесуальною гарантією справедливості покладеного на суб’єкта 

відповідальності майнового тягаря слугує те своєрідне співставлення 

поглядів на справедливість і розумність присудженої компенсації, яке 

відбувається при апеляційному і касаційному оскарженні судових рішень про 

відшкодування моральної шкоди [123]. 

Також у доктрині права існує тенденція до створення методики 

визначення розміру моральної шкоди шляхом розробки певної формули, в 

якій використовуються ті чи інші показники, які, на думку розробників цих 

формул, прямо впливають на розмір такої шкоди. Так, наприклад, російським 

вченим Є.С. Климовичем пропонується використовувати для оцінки 

грошової компенсації моральної шкоди повний розрахунковий час, 



92 

92 
 

витрачений позивачем на судовий захист своїх прав (Трасч), який може бути 

визначено за формулою: 

Трасч = Тфакт×Ксл , де: 

Тфакт – фактичний загальний час, реально витрачений громадянином, 

чиї права порушені, на реалізацію судового захисту своїх прав на всіх етапах 

цього процесу від першого звернення до повної реалізації позовної заяви; 

загальний час, витрачений позивачем на участь в судових засіданнях різних 

рівнів, що включає в себе час очікування кожного судового розгляду; час, 

витрачений позивачем на збір та підготовку необхідних документів для 

проведення досудових дій; час, витрачений позивачем на звернення до 

служби судових приставів і здійснення необхідної взаємодії з цією службою; 

час, витрачений позивачем на транспорт;  

Ксл – коефіцієнт складності ситуації, що враховує нервовий і стресовий 

стан людини при реалізації судового захисту своїх прав [ цит. 38, с. 52]. 

Проте не повністю зрозуміло, яким чином визначення часу, 

витраченого працівником-позивачем, якому завдали моральної шкоди, на 

судовий захист своїх прав впливає на розмір моральної шкоди, коли не 

враховуються інші показники, які, на відміну від цього (додаткового), дійсно 

впливають на розмір моральної шкоди. 

Водночас найбільш відповідною, на нашу думку, 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 на базі співвідношень максимальних санкцій кримінального закону, 

що передбачають відповідальність за посягання на аналогічні права людини; 

4) розробленні формули, за допомогою якої можна визначити розмір 
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компенсації та яка враховує критерії, на які повинен зважати суд у процесі 

вирішенні відповідного питання [42, с. 19]. 

При цьому зазначена формула для обчислення відшкодування завданої 

моральної шкоди, яку розробив А.М. Ерделевський (формула 

Ерделевського), має такий вигляд [42, с. 19; 124, с. 214]: 

D = d×fv×i×c×(1-fs)×p, де: 

D (damage) – розмір компенсації дійсної моральної шкоди; 

d (damage) – розмір компенсації можливої моральної шкоди; 

           fv (fault та violator) – міра вини особи, що спричинила шкоду (за умови, 

що: 0 ≤ fv ≤ 1; беручи до уваги, що fv дорівнює: a) 0,25 – для простої 

необережності; b) 0,5 – для грубої необережності; c) 0,5 – для непрямого 

умислу; d) 1,0 – для прямого умислу. 

Міра вини роботодавця рівнозначна ступеню його вини, яка є 

оціночною, кількісною категорією, що багато в чому визначає тяжкість 

вчиненого ним діяння і впливає на визначення розміру відшкодування 

заподіяної працівникові моральної шкоди [35, с. 9]. 

При цьому слід звернути увагу на те, що ступінь вини визначається не 

тільки формою вини, а й особливостями психічної діяльності особи в процесі 

здійснення правопорушення, цілями і мотивами її поведінки, особистісними 

особливостями тощо. Крім форм і видів вини, на її ступінь впливають 

особливості змісту інтелектуального та вольового процесів, що відбуваються 

в психіці винного. Обсяг і визначеність свідомості, характер передбачення, 

навмисність, наполегливість в досягненні мети можуть істотно вплинути на 

ступінь вини при намірі. Ступінь легковажності в оцінці обстановки, ступінь 

самовпевненості при побудові розрахунку уникнути настання наслідків, 

характер обов’язку передбачати і причини непередбачених наслідків можуть 

підвищити або знизити ступінь необережної провини [104]; 

і (individual) – коефіцієнт індивідуальних особливостей потерпілого (за 

умови, що 0 ≤ і ≤ 2); 
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 с (circumstances) – коефіцієнт обліку обставин, що заслуговують на 

увагу (за умови, що 0 ≤ с ≤ 2); 

 fs (fault та survivor) – міра вини потерпілого (за умови, що 0 ≤ fs ≤1); 

 р (property) – коефіцієнт майнового становища заподіювача шкоди, 

який повинен братися до уваги при вчиненні правопорушення з 

необережності (в межах від 0,5 до 1 включно) [125, с. 77-78]. 

Так, зважаючи на те, що на законодавчому рівні питання визначення 

розміру моральної шкоди залишається не вирішеним, вбачається за доцільне, 

щоб національні суди, яких законодавець уповноважив на власний розсуд 

визначати розмір моральної шкоди, не встановлювали такий розмір, 

керуючись емоціями чи настроєм, а використовували методики, які існують в 

доктрині права, зокрема методику визначення розміру моральної шкоди, 

завданої працівнику, А.М. Ерделевського (враховуючи і його формулу). 

 

2.3 Порядок, форми та види відшкодування моральної шкоди, 

завданої порушенням трудових прав 

Згідно з ч. 2 ст. 237-1 КЗпП України порядок відшкодування моральної 

шкоди визначається чинним законодавством, проте в ньому відсутній 

конкретний спеціальний закон, який би регламентував це питання. Більше 

того, досліджуючи наявні норми законодавства, що регулюють питання 

порядку відшкодування моральної шкоди, можна зробити висновок, що воно 

переважно упорядковується нормами, які непрямо вказують на порядок 

такого відшкодування стосовно працівників. 

Не існує однозначного підходу до порядку та форм відшкодування 

моральної шкоди працівнику. Варто звернути увагу на те, що в спеціальній 

юридичній літературі часто способи та порядок захисту помилково 

ототожнюються, хоча, як правильно зазначають А.Л. Юріна та Г.В. Терела, ці 

поняття є об’єктивно відмінними [80, c. 106, 107-108; 65]. Водночас слід 

зазначити, що термін «порядок відшкодування моральної шкоди» є аналогом 
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поняття «порядок захисту», оскільки відшкодування часто розглядають у 

доктрині права і в сенсі захисту, про що вже вище вказувалось.  

Так, розглядаючи питання порядку відшкодування моральної шкоди в 

якості порядку захисту відповідного права працівника, слід зазначити, що 

така категорія є категорією процесуального права, яка відповідає на питання: 

«Яким чином особа бажає захистити свої права (самостійно або шляхом 

звернення до компетентних органів)?» Якщо особа вирішує самостійно 

захищати свої права, то вона не повинна перевищувати меж самозахисту, 

якщо ж вона вирішує звернутися до суду чи іншого органу, то повинна 

дотримуватися регламентованих відповідними нормами процесуальних 

процедур, починаючи з подачі скарги або позовної заяви і закінчуючи 

вирішенням справи по суті [51, с. 13]. 

При цьому, зважаючи на окремі наявні в доктрині дослідження з цього 

питання, можна зробити висновок, що порядок захисту, як правило, 

поділяється на загальний (судовий порядок захисту, який застосовується у 

більшості випадків і передбачає звернення особи, права якої порушені, з 

позовом до суду) та спеціальний (адміністративний порядок захисту, який 

застосовується в приватному праві у вигляді винятку із загального правила, 

тобто тільки у прямо вказаних у законі випадках) [80, c. 106, 107-108; 65]. 

Необхідно також зауважити, що порядок відшкодування моральної 

шкоди, завданої порушенням трудових прав, прямо пов’язаний із способами 

вирішення конфлікту між працівником та роботодавцем, що регламентовані 

трудовим законодавством (теоретично можуть поділятись на юрисдикційні, 

квазіюрисдикційні, неюрисдикційні форми такого порядку), хоча все ж таки 

більш прийнятно в доктрині розглядати такий порядок за методом його 

поділу на спеціальний і загальний.  

Отже, виходячи із цього, можна зробити висновок, що відшкодування 

моральної шкоди працівнику відбувається в наступних формах: 
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1. Спеціальна форма відшкодування моральної шкоди. Така форма, 

головним чином, виражається в  процедурах вирішення трудового конфлікту 

комісією по трудових спорах.  

Особливістю розгляду трудового спору в комісії по трудових спорах є 

те, що такий спір відповідно до ч. 2 ст. 224 КЗпП України підлягає розглядові 

в комісії по трудових спорах лише за умови, коли працівник самостійно (або 

з участю профспілкової організації, яка представляє його інтереси) не 

врегулював розбіжності під час безпосередніх переговорів з власником чи 

уповноваженим ним органом. Іншими словами, працівник, перш ніж 

звернутися в комісію по трудових спорах, зобов’язаний ужити відповідних 

заходів з урегулювання розбіжностей, що виникли, безпосередньо 

обговоривши ситуацію з роботодавцем. Якщо працівник таких заходів не 

вжив, комісія вправі відмовити йому в прийнятті та розгляді його заяви. 

Однак і в такому випадку, як зазначають П.А. Бущенко, А.М. Слюсар та 

Н.М. Швець, працівник може звернутися із заявою про розв’язання 

трудового спору безпосередньо до суду, оскільки там жодних попередніх 

процедур для врегулювання трудових спорів законодавством не передбачено 

[73, с. 24]. 

Отже, для того щоб реалізувати своє право на відшкодування 

моральної шкоди у порядку вирішення такого спору комісією по трудових 

спорах, працівник-потерпілий повинен спершу подати до комісії відповідну 

заяву. Слід зазначити, що чинне законодавство про працю не містить певних 

стандартів та правил стосовно змісту і форми такої заяви, однак, зважаючи на 

ч. 3 ст. 225 КЗпП України, де зазначено, що заява працівника, яка надійшла 

до комісії, підлягає обов’язковій реєстрації, можна зробити висновок, що 

вона має бути оформлена письмово. За своїм змістом, на думку 

П.А. Бущенко, А.М. Слюсар та Н.М. Швець, заява повинна відповідати 

загальним вимогам щодо документів такого роду і містити наступне: назву 

комісії по трудових спорах; дані про працівника, що подає заяву (прізвище, 

ім’я, по батькові, посада, домашня адреса, номер телефону); відомості про 
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представника, якщо таку заяву подає представник; зміст вимог та викладення 

обставин, якими працівник обґрунтовує вимоги із зазначенням доказів, що 

підтверджують ці обставини; перелік документів, що додаються до заяви [73, 

с. 25-26]. 

Виходячи із цього, вважаємо, що заява до комісії по трудових спорах 

повинна містити наступні відомості: 1) повне найменування отримувача 

заяви (відповідно до найменування підприємства чи структурного підрозділу, 

наприклад: «Комісії по трудових спорах товариства з обмеженою 

відповідальністю N»); 2) прізвище, ім’я, по батькові працівника-заявника; 

3) повну домашню адресу працівника-заявника (доцільним буде зазначення 

адреси, де працівник зареєстрований, та фактичного місця його проживання); 

4) контактний телефон працівника-заявника чи свого представника; 5) назву 

підприємства, цеху тощо, де працює працівник-потерпілий (таку інформацію 

можна зазначити в тексті заяви, наприклад: «Я, NKB, працюю на посаді 

менеджера по роботі з персоналом на підприємстві N у відділі кадрів); 

6) короткий опис історії та сутті трудового конфлікту (в рамках нашого 

дослідження – розповідь про те, як, коли і яким чином роботодавець завдав 

моральної шкоди працівнику, як працівник оцінює глибину такої моральної 

шкоди, які психічні страждання він переживає; зазначається також реакція 

роботодавця на претензії працівника та його ставлення до виконання 

обов’язку щодо відшкодування завданої працівнику моральної шкоди); 

7) правову аргументацію позиції (потрібно зазначити норми, які вказують на: 

право працівника звернутись за захистом до комісії; порушення 

роботодавцем норм матеріального трудового права, в результаті якого 

працівник зазнав моральної шкоди; норми законодавства про працю, що 

регламентують сутність моральної шкоди та право працівника на 

відшкодування такої шкоди; інші норми, що будуть характерними для 

конкретної ситуації); 8) прохання до комісії зобов’язати роботодавця вчинити 

конкретні дії, в результаті яких право працівника буде відновлено, а шкода – 

компенсована (в нашому випадку – відшкодувати відповідну суму, яку 
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працівник вважає такою, що може «компенсувати» його психологічні 

страждання); 9) підпис працівника-заявника та дату подання заяви; 

10) перелік додатків до заяви (докази завдання моральної шкоди: епікризи, 

чеки за ліки тощо). 

Перед поданням заяв до комісії по трудових спорах працівник повинен 

встановити, чи не пропустив він строки звернення до комісії. Так, слід мати 

на увазі, що відповідно до чинного законодавства комісії уповноважені 

розглядати трудові спори щодо захисту трудових прав працівників, які 

звернулися не пізніше трьох місяців з дня, в який їм стало відомо або вони 

повинні були дізнатися про порушення свого права (крім спорів про виплату 

належної їм заробітної плати, які не обмежуються в часі). Тобто, якщо 

працівник має бажання звернутись до порядку захисту свого трудового права 

на відшкодування моральної шкоди шляхом процедури вирішення трудового 

конфлікту комісією по трудових спорах, то таке звернення у формі заяви не 

повинне бути поданим пізніше трьох місяців після того, як працівник 

дізнався чи повинен був дізнатись про порушення роботодавцем його 

відповідного трудового права. 

Водночас слід зауважити, що український законодавець припускає 

можливість, що працівник не завжди може виконати таке правило, тому в 

ст. 225 КЗпП України закріплена норма, відповідно до якої йому надається 

право на звернення до комісії по трудових спорах з клопотанням про 

поновлення строку, якщо він був пропущений з поважної причини. Особливо 

цінним це застереження є саме в питанні пропущення строків на подання 

заяви у справах щодо відшкодування шкоди. Оскільки працівник звертається 

за захистом з метою компенсації моральної шкоди й пошуку справедливості, 

можемо припустити, що він ймовірно зазнав моральної шкоди. При цьому, 

якщо працівник зазнав моральної шкоди, він пережив (чи досі переживає) 

моральні страждання, а в такому стані (депресія, апатія, розлад психіки, 

зокрема у вигляді «нервового зриву» тощо) такий працівник навряд чи може 

адекватно оцінювати навколишнє середовище, стан речей і зміст подій. 
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Перебуваючи у психічних стражданнях, він навіть не завжди може 

проаналізувати той факт, що знаходиться в такому стані, тому між подією 

порушення його права і усвідомленням, що таке порушення йому завдало 

моральної шкоди, може пройти більше трьох місяців, і така обставина 

повинна розглядатися в якості безумовно поважної причини.  

Водночас на практиці можуть мати місце випадки, коли об’єктивно 

відомо, що працівник усвідомив, що йому було завдано моральної шкоди, і 

при цьому він більше трьох місяців з моменту усвідомлення не звертається 

до комісії. Наприклад, 12 грудня 2014 року роботодавець відмовив 

працівнику у приведенні його робочого місця до санітарних правил і 

стандартів на підставі того, що той відмовлявся вступати з ним у сексуальні 

відносини; 26 грудня 2014 року працівник усвідомив, що депресія, в якій він 

знаходиться, є результатом сексуальних домагань з боку роботодавця та 

здійснення тиску на нього (через його відмову на протиправну пропозицію 

роботодавця до сексуальних відносин) шляхом порушенням трудового права 

працівника на відповідні законодавству умови праці; починаючи із 26 грудня 

2014 року у працівника поглиблюється депресія і він одноразово чи 

періодично з цього дня «погрожує» роботодавцю розповісти відповідним 

державним органам про сексуальні домагання, шантаж та невідповідні умови 

праці, що сукупно йому завдає глибокої моральної шкоди; 04 квітня 2015 

року працівник вирішив звернутись до комісії по трудових спорах з метою 

відшкодування моральної шкоди, яку йому завдав роботодавець. 

Розглядаючи цей приклад об’єктивно, можна зробити висновок, що 

працівник у будь-якому разі пропустив строки подання заяви до комісії. 

Однак при цьому не потрібно ігнорувати того факту, що моральна шкода є 

суб’єктивною категорією, її глибина не може бути об’єктивно вираженою чи 

зрозумілою іншій особі (працівник може «погрожувати» роботодавцю, що 

дає підстави говорити про те, що він почав усвідомлювати наявність 

моральної шкоди, проте в силу психологічного стану, в якому він 

знаходиться, не здатен усвідомлювати, що він дійсно має право на захист, 
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тобто усвідомлювати те, що він міг би усвідомити, якби він не перебував у 

зазначеному стані). Відповідно, вважаємо, що у справах про відшкодування 

моральної шкоди комісія повинна толерантніше розглядати клопотання про 

поновлення строку подання заяви, проте це не означає, що працівник може 

порушувати принцип розумності і добросовісності вирішення трудових 

спорів (звернення працівника із заявою про відшкодування моральної шкоди 

до комісії, наприклад, після року з моменту, коли він дізнався чи повинен був 

дізнатись про таке порушення, не буде виправданим і розцінюватись як 

зловживання правом на звернення до комісії по трудових спорах із 

відповідною заявою). 

Що ж стосується безпосереднього порядку і строків розгляду трудового 

спору в комісії по трудових спорах, то слід зауважити, що такий порядок 

характеризується помітною оперативністю вирішення трудового спору, а 

саме: після того як комісія отримала відповідну заяву працівник-заявника, 

вона зобов’язана у десятиденний строк з дня її подання розглянути трудовий 

спір з приводу захисту права працівника на відшкодування моральної шкоди.  

Такі спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав 

заяву (розгляд за його відсутності допускається лише за письмовою заявою 

заявника), представника працівника (якщо заявник бажає, щоб його інтереси 

в спорі представляв представник профспілкового органу, правозахисник, 

адвокат чи інша особа із спеціальними знаннями; незважаючи на те, 

присутній сам працівник чи ні, такого представника зобов’язані допустити до 

процедури вирішення спору), а також представників власника або 

уповноваженого ним органу. 

Якщо працівник або його представник не з’явився на засідання комісії, 

розгляд заяви відкладається до наступного засідання, але і в цьому випадку 

комісія зобов’язана додержуватися десятиденного терміну, встановленого 

для розгляду заяв працівників. Як зазначають П.А. Бущенко, А.М. Слюсар та 

Н.М. Швець, такий висновок випливає із змісту ч. 1 ст. 226 КЗпП України, 

яка зобов’язує комісію розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня 
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подання заяви і не передбачає жодних винятків. Водночас вчені акцентують 

увагу на тому, що на практиці розгляд заяви у десятиденний строк не завжди 

можливий і часто порушується, наприклад, через відкладення засідань 

комісії, відсутність кворуму, а також через те, що члени комісії по трудових 

спорах найчастіше не є професійними юристами і їм потрібно значно більше 

часу, щоб з’ясувати суть спору та вивчити положення законодавства, які 

застосовуються для його вирішення. Проте через порушення комісією по 

трудових спорах установленого терміну розгляду заяв не можна ставити під 

сумнів правомірність ухваленого цією комісією рішення. Якщо працівник без 

поважних причин повторно не з’явився і не подав відповідної заяви про 

розгляд справи за його відсутності, комісія може винести рішення про зняття 

цієї заяви з розгляду, але це не позбавляє працівника права подати її знову в 

межах тримісячного строку з дня, коли він дізнався або повинен був 

дізнатися про порушення свого права [73, с. 27-28]. 

Процедура розгляду справи комісією законодавчо неврегульована, 

проте на практиці вона зовні нагадує спрощений судовий процес, який має 

місце в судах загальної юрисдикції: комісія може викликати свідків (неявка 

свідків, як і відмова від показань чи дання неправдивих показів, не тягне за 

собою ніякої відповідальності для них), доручати фахівцям проводити фахові 

перевірки, вимагати від власника надати комісії необхідні документи 

(ігнорування роботодавцем таких вимог комісії не зумовлює його 

відповідальність); працівник і роботодавець можуть заявляти мотивований 

відвід будь-якому члену комісії, що вирішується більшістю голосів членів 

комісії, присутніх на засіданні; здійснюється ведення протоколу засідання 

комісії (порядок ведення такого протоколу не врегульовано законодавством), 

який, як правило, веде секретар комісії.  

Що стосується порядку розгляду трудового конфлікту комісією по 

трудових спорах, то він складається з наступних двох стадій [35, с. 11]:  

1) встановлення факту заподіяння моральної шкоди. У процесі 

підготовки та розгляду спору комісія, зважаючи на зміст ч. 3 ст. 226 КЗпП 
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України, уповноважена здійснювати всі законні дії, необхідні для всебічного 

та об’єктивного розгляду і вирішення спору. Так, як уже зазначалось, комісія 

може: викликати на засідання свідків, доручати спеціалістам проведення 

технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від власника або 

уповноваженого ним органу необхідні розрахунки й документи; 

2) визначення розміру і строків відшкодування в рішенні комісії. 

Визначення розміру моральної шкоди відбувається в залежності від глибини 

завданої моральної шкоди, яку можуть охарактеризувати не лише працівник-

заявник та його свідки, але й фахівці-медики. При цьому, надаючи своїм 

висновкам по суті справи юридичної сили, комісія оформлює їх в якості 

підсумкового документу – рішення комісії. Так, зважаючи на зміст ст. 227 

КЗпП України, можемо зробити висновок, що комісія приймає рішення по 

справі більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У такому 

підсумковому документі зазначається: a) повне найменування комісії по 

трудових спорах (виходячи із найменування підприємства чи структурного 

підрозділу); b) прізвище, ім’я та по батькові працівника-заявника та його 

представника (за наявності); c) дата звернення до комісії й дата розгляду 

спору; d) коротка суть спору; e) прізвища членів комісії, головуючого та 

секретаря комісії; f) прізвище власника або представників уповноваженого 

ним органу; g) результати голосування комісії; h) мотивоване рішення 

комісії. 

Після того, як комісія прийняла власне рішення по справі, вона 

зобов’язана вручити у триденний строк копії такого рішення працівникові-

заявнику та власникові або уповноваженому ним органу.  

Що стосується питання строків відшкодування моральної шкоди 

працівнику, то слід звернути увагу на те, що за загальним правилом, яке 

міститься в ст. 229 КЗпП України, рішення комісії підлягає виконанню 

власником або уповноваженим ним органом у триденний строк після 

закінчення десяти днів, передбачених на його оскарження. При цьому 

законодавець передбачає й винятки з цього правила, однак вони не 
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стосуються питання відшкодування моральної шкоди, завданої працівнику 

роботодавцем у рамках трудового права (виняток: поновлення на роботі 

незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника повинно 

відбуватись негайно). 

Слід звернути увагу на те, що в тих випадках, коли роботодавець 

ігнорує рішення комісії по трудових спорах, в яких його зобов’язують 

відшкодувати працівнику завдану ним моральну шкоду у визначеному в 

рішенні розмірі, і не виконує таке рішення у встановлений термін, комісія 

видає працівникові посвідчення, що має силу виконавчого листа. 

Одержавши таке посвідчення, працівник, який бажає отримати 

компенсацію моральної шкоди, яку йому завдав роботодавець, повинен не 

пізніше тримісячного строку передати такий документ до районного 

(міського (міста обласного значення), районного у місті) відділу Державної 

виконавчої служби, в якому вже на підставі п. 4 ст. 3 Закону України «Про 

виконавче провадження» від 02.06.2016 року № 1404-VIII [74] таке 

посвідчення підлягає виконанню державним виконавцем у примусовому 

порядку. 

Окрім того, слід вказати, що рішення комісії по трудових спорах може 

бути оскаржене працівником або власником чи уповноваженим ним органом 

в суді у десятиденний строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання 

комісії чи його копії. Пропущення зазначеного строку допускається через 

поважні причини, за наявності яких суд може поновити строк і розглянути 

спір по суті (що стосується працівника, якому завдали моральної шкоди, то 

пропущення ним строку повинно розцінюватись відповідним органом за 

принципом пом’якшеного ставлення до пропущення строку на подання 

працівником заяви до комісії по трудових спорах, про що вже вище йшла 

мова). Проте, якщо суд дійде висновку, що поновлення строку неможливе 

(через неповажність причини пропуску строку), він на підставі ст. 228 КЗпП 

України може залишити заяву без розгляду, хоча при цьому рішення комісії 

по трудових спорах залишиться чинним. 
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Виходячи із цього, відзначимо, що у випадках, коли працівник, якому 

роботодавець завдав моральної шкоди, не погоджується із рішенням комісії 

по суті цієї справи загалом чи в частині, він обов’язково повинен оскаржити 

такий документ у судовому порядку. Варто також мати на увазі, що коли 

комісія ухвалила рішення по справі, в якому розмір моральної шкоди 

(заявленої в заяві працівником) було зменшено (законодавство не завжди 

встановлює дозволену межу мінімуму щодо розміру відшкодування 

моральної шкоди, тому комісія може її зменшити й до 1% з 100% заявленої 

суми компенсації) або ж взагалі не кваліфікує дії роботодавця як такі, що 

нанесли моральну шкоду працівнику, відсутність дій працівника з приводу 

оскарження такого документа буде означати погодження із таким 

вирішенням трудового спору. Відповідно, якщо працівник вчасно подасть до 

суду позов про вирішення трудового спору з приводу відшкодування 

моральної шкоди, окрім того, що у такого працівника з’явиться низка 

процесуальних прав і гарантій як позивача, такі дії будуть означати 

автоматичне недопущення: 1) імовірного виконання роботодавцем вигідного 

для порушника рішення (коли моральна шкода не визнається або розмір 

шкоди є мізерним); 2) можливої видачі роботодавцю невигідного для 

працівника посвідчення. 

Таким чином, до переваг, що характеризують порядок розгляду 

трудових спорів у комісіях по трудових спорах, можуть бути віднесені: 

розгляд трудових спорів безпосередньо за місцем їх виникнення; доступність 

звернення працівників; безпосередня участь працівників у вирішенні 

трудових спорів; законодавче визначення порядку провадження по трудових 

спорах; законодавче регулювання виконання рішень комісії по трудових 

спорах [73, с. 32]. 

2. Загальна форма 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 (районними, районними у місті, 
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міськими чи міськрайонними судами) індивідуальних трудових спорів, що 

регламентується КЗпП України [126] і Цивільним процесуальним кодексом 

України [127]. Додатково суди виходять із різних постанов та рекомендацій 

Пленуму ВСУ, в яких судам даються рекомендації щодо найбільш 

ефективного вирішення таких трудових конфліктів.  

Що стосується питання права працівника, якому завдали моральної 

шкоди, на позов, то слід зазначити, що, зважаючи на зміст ч 1 ст. 224 КЗпП 

України, не суд, а комісія по трудових спорах визнається обов’язковим 

первинним органом із розгляду трудових спорів, що виникають на 

підприємствах. Таким чином, на підприємствах, де створено таку комісію, у 

разі виникнення трудового спору з приводу відшкодування моральної шкоди 

працівнику, він може подати відповідну заяву спершу до комісії по трудових 

спорах, де її розглядають. І лише після того, як комісія винесла рішення по 

суті такого спору, яке не задовольняє заявника, працівник може звернутись 

до суду. Однак, на нашу думку, таке правило залишилось нам у спадок від 

законодавства колишнього СРСР і не відповідає демократичним засадам 

захисту працівників у демократичній державі. 

Слід відзначити, що, незважаючи на імперативне формулювання 

зазначеної статті, на сьогодні це правило носить диспозитивний характер, 

оскільки відповідно до статей 55 і 124 Основного Закону України будь-яка 

особа має право на звернення безпосередньо до суду, коли порушено її права 

та законні інтереси. Тобто і в тих випадках, коли на підприємстві створена 

комісія по трудових спорах, працівник може не звертатись до цієї форми 

захисту і одразу подавати позов до суду. Отже, звернення за захистом свого 

права на відшкодування моральної шкоди із завою до комісії нині 

розцінюється в якості додаткового інструменту відшкодування моральної 

шкоди, звернувшись до якого працівник не вичерпує своє право на захист 

(як, наприклад, після проходження апеляцій та касацій в рамках національної 

правової системи) і може звернутись із відповідною позовною заявою до 

відповідного суду. Про це, зокрема, йдеться і в п. 8 постанови Пленуму ВСУ 
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«Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01 

листопада 1996 року № 9 [128], у якій Пленум роз’яснив, що суд не вправі 

відмовити особі в прийнятті позовної заяви лише з тієї підстави, що її вимогу 

може бути розглянуто в передбаченому законом досудовому порядку.  

Окрім того, перед тим, як подати до суду позовну заяву, працівник-

потерпілий повинен зважити також і на питання позовної давності на 

звернення до суду, тобто строк, у межах якого особа може звернутися до 

суду з вимогою про захист свого права або інтересу. Відповідно до ст. 268 

ЦК України [101] на вимоги, що випливають з порушення особистих 

немайнових прав, позовна давність не поширюється, але винятком з цього 

правила є правовідносини щодо відшкодування моральної шкоди. Зокрема 

строк позовної давності в один рік, зважаючи на ст. 258 ЦК України, буде 

застосовуватись у тих випадках, коли позов подається для відшкодування 

моральної шкоди, заподіяної поширенням недостовірної інформації, 

поміщеної у засобах масової інформації (позовна давність в такому разі 

обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах масової 

інформації або від дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці 

відомості). По-іншому дивиться законодавець на тривалість строку позовної 

давності у випадках подання позову про відшкодування моральної шкоди 

працівнику, завданої роботодавцем в межах трудових правовідносин. Згідно 

із ст. 233 КЗпП України, якщо порушення трудових прав працівника 

призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і 

вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя, 

застосовується тримісячний строк позовної давності.[47] Таким чином, 

український законодавець вважає, що більше потребують  захисту особи, 

яким завдали моральної шкоди в результаті опублікування у засобах масової 

інформації неправдивих щодо них відомостей, ніж працівники, які 

переживають психічні страждання в результаті сексуальних домагань або ж 

нестворення роботодавцем для них безпечних умов праці, ненадання їм 
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законних відпусток чи вихідних днів або ж створення кабальних умов праці 

тощо. 

Питання про строки позовної давності також розглядалось і в 

Конституційному Суді України. Висновки щодо нього знайшли 

відображення в Рішенні № 4-рп/2012 від 22 лютого 2012 року у справі за 

конституційним зверненням громадянина Стріхаря Володимира Васильовича 

стосовно офіційного тлумачення положень статті 233 Кодексу законів про 

працю України у взаємозв’язку з положеннями статей 117, 237-1 цього 

Кодексу [129]. Однак особливу цінність для нашого дослідження має не так 

це Рішення Суду, як Окрема думка судді Конституційного Суду України 

А.А. Стрижака [130]. В Окремій думці суддя Стрижак А.А. зазначає, що 

ст. 237-1 КЗпП України встановлює, що відшкодування власником або 

уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику провадиться у 

разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, 

втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових 

зусиль для організації свого життя, а порядок відшкодування моральної 

шкоди визначається законодавством. Суддя звертає увагу на те, що, оскільки 

Кодекс не врегульовує питань, пов’язаних з відшкодуванням моральної 

шкоди, та не встановлює спеціальну позовну давність щодо вимог про її 

відшкодування, застосуванню підлягають положення ЦК України як 

основного акта цивільного законодавства. Таким чином, суддя приходить до 

висновку, що у випадку звернення працівника до суду з вимогою про 

відшкодування моральної шкоди, завданої затримкою розрахунку при 

звільненні, повинна застосовуватися загальна позовна давність – три роки, 

якщо інше не встановлено законом. Відповідно, суддя А.А. Стрижак 

критикує зазначене Рішення Конституційного Суду України та вказує, що 

таким рішенням КСУ не лише фактично скоротив цей строк, а й доповнив 

положення КЗпП України, встановивши строк для звернення до суду за 

відшкодуванням моральної шкоди – три місяці, що є повноваженням 

законодавця. Варто вказати, що Конституційний Суд України, по суті, лише 
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підтвердив те, що визначено законодавцем у ст. 233 КЗпП України, тобто, що 

працівник має право звернутися до суду про вирішення трудового спору в 

тримісячний строк, який обчислюється з дня, коли він дізнався або повинен 

був дізнатися про порушення свого права. 

Дотримуючись вимоги законодавства щодо строків позовної давності, 

працівник повинен також виконати правила щодо подачі до суду позовної 

заяви та її форми і змісту.  Позовна заява повинна містити таку інформацію: 

найменування суду, до якого подається заява (наприклад: Шевченківській 

районний суд м. Києва, Гайворонський районний суд, Кіровоградський 

міський суд); ім’я (прізвище, ім’я, по батькові) позивача, а також відповідача 

та представника позивача (якщо позовну заяву подає представник, яким може 

бути і адвокат, і профспілковий орган), їх місце проживання або 

місцезнаходження, поштовий індекс, контактні телефони, якщо такі відомі; 

зміст позовних вимог; ціна позову щодо майнових вимог; викладення 

обставин, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги; зазначення 

доказів, що підтверджують обставини, наявність підстав для звільнення від 

доказування; перелік документів, що додаються до позовної заяви. Важливим 

питанням у цьому аспекті є сплата працівником-позивачем державного мита, 

без якої прийняття позовної заяви буде неможливим.  

Так, коли працівник, дотримуючись строків позовної давності 

(пропустив такі строки і подав позовну заяву разом із клопотанням про 

поновлення цих строків, зважаючи на конкретні обставини, які суд може 

розцінити в якості поважних причин, хоча в цих категоріях справ, як ми вже 

зазначали, орган, до якого звертається із таким клопотанням працівник, 

якому було завдано моральну шкоду, повинен зважити на характер цих 

страждань і поновити строки, коли таке не буде розцінюватись як відверте 

зловживання працівником своїми процесуальними правами), склав 

відповідно до передбачених ЦК України правил і стандартів позовну заяву і 

подав її згідно із встановленим порядком до суду, суддя, отримавши такий 

позов, вирішує питання про прийняття його до провадження. 
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Так, зокрема, в п. 1-1 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду 

судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 27 

березня 1992 року № 6 [103] зазначається, що, вирішуючи питання про 

прийняття до провадження заяв про відшкодування шкоди, заподіяної 

працівникові ушкодженням його здоров’я, пов’язаним із виконанням 

трудових обов’язків, суди повинні враховувати, що спори між потерпілим 

працівником та роботодавцем (незалежно від форм власності та виду 

діяльності) щодо права на відшкодування зазначеної шкоди підлягають 

судовому розгляду в порядку, встановленому для вирішення трудових спорів 

(гл. XV КЗпП України). Водночас суд може й відмовити у прийнятті позовної 

заяви, однак лише за наступних підстав: вже є рішення суду, яке набрало 

законної сили, по тому ж спору; питання про спір не підсудне взагалі суду 

або даний спір територіально не підсудний цьому суду. 

Після цього з метою забезпечення своєчасного і правильного 

вирішення справи суддя повинен роз’яснити сторонам, що вони мають 

надати такі документи: акт про нещасний випадок на виробництві або 

спеціальне розслідування професійного захворювання (отруєння) чи 

нещасного випадку невиробничого характеру; копії протоколу та постанови 

про адміністративне правопорушення або вироку суду, що стосуються 

нещасного випадку; висновку МСЕК (у відповідних випадках – судово-

медичної експертизи) про втрату працездатності, її ступінь і строк, про 

необхідність у сторонньому догляді, інших видах допомоги, що зумовлюють 

додаткові витрати; висновок обласного (АР Крим, міст Києва, Севастополя) 

спеціаліста з профпатології й відповідного лікувально-профілактичного 

закладу, перелік яких визначено Міністерством охорони здоров’я України, 

щодо діагнозу захворювання потерпілого та зв’язку цього захворювання з 

умовами праці; довідку про середню заробітну плату (дохід) потерпілого 

перед ушкодженням здоров’я, а у визначених законодавством випадках – про 

його тарифну ставку (посадовий оклад), середній заробіток або тарифну 

ставку (посадовий оклад) відповідного працівника на підприємстві (у цеху, 
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на дільниці), де працював потерпілий; довідку про підвищення розміру 

мінімальної заробітної плати, зростання в попередньому календарному році 

середньої заробітної плати в галузі національної економіки; довідку про 

розмір призначеної й фактично одержуваної пенсії або тієї, що могла бути 

призначена по інвалідності у зв’язку з цим нещасним випадком 

(невиробничого характеру) і про рівень зростання цін на споживчі товари й 

послуги за час затримки виплати відшкодування; довідку про склад сім’ї та 

утриманців потерпілого; інші необхідні докази, а також провести ретельну 

підготовку її до розгляду. Зокрема в строки, встановлені ст. 146 ЦПК 

України, суддя зобов’язаний вчинити всі необхідні підготовчі дії, 

передбачені ст. 143 цього ж Кодексу, залежно від конкретних обставин 

справи, витребувати від позивача подання доказів про порушення його 

законних прав і заподіяну моральну шкоду, надіслати відповідачу копії 

позовної заяви та доданих до неї документів і зажадати від нього письмових 

пояснень щодо заявленого позову, а за наявності заперечень проти нього – 

подання доказів, що їх підтверджують (п. 25 постанови Пленуму ВСУ від 27 

березня 1992 року № 6 та п. 17 постанови від 31 березня 1995 року № 4). 

[103] 

Під час судового розгляду справи відбувається врегулювання 

трудового спору відповідно до норм цивільного процесуального 

законодавства із урахуванням положень статей 235-241-1 КЗпП України. 

Тому такий розгляд може бути завершеним і мировою угодою сторін, умови 

якої перед її затвердженням досліджуються судом. При розгляді справ про 

відшкодування моральної шкоди працівнику суди також мають виявляти і 

всебічно з’ясовувати причини й умови, що призводять до порушення прав 

фізичних і юридичних осіб та заподіяння їм моральної шкоди, і реагувати на 

них окремими ухвалами. 

Слід також звернути увагу й на те, що в процесі такого врегулювання 

питання відшкодування моральної шкоди працівнику сторони трудового 

конфлікту отримують ряд процесуальних прав і обов’язків, основними з яких 
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є наступні: надання належних доказів (у тих випадках, коли працівник, 

наприклад, не може надати таких доказів, оскільки їх не надає йому 

роботодавець, він може звернутися до суду з клопотанням про витребування 

таких доказів); заяви про відвід тощо. 

Коли суддя дослідив усі надані йому докази, показання сторін і свідків 

(за наявності), він іде до нарадчої кімнати, з якої повертається уже із 

рішенням, в якому вказує, які вимоги, на якій підставі, в якому розмірі і 

відносно якого відповідача, якщо таких кілька, підлягають задоволенню або в 

задоволенні яких вимог відмовлено. 

Якщо таке судове рішення повністю чи в окремій частині не 

задовольняє працівника-позивача чи роботодавця-відповідача, воно 

оскаржується в апеляційній інстанції, а потім і в касаційній (у разі 

дотримання правил і стандартів на подання петиції й за умови її правильного 

формулювання, остаточне рішення національного суду може бути оскаржене 

у Європейському суді з прав людини). Якщо ж у встановлений термін 

рішення суду не було оскаржене, воно підлягає безумовному виконанню. 

У тих випадках, коли роботодавець ухиляється від виконання рішення 

суду і не відшкодовує завдану працівникові шкоду у розмірі, спосіб і в 

порядку, передбаченому в зазначеному процесуальному акті, його виконання 

можливе у примусовому порядку за правилами, встановленими Закону 

України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 року № 1404-VIII [74]. 

Що стосується питання видів відшкодування моральної шкоди, 

завданої порушенням трудових прав, то слід відзначити, що, виходячи із 

самої юридичної природи й майнового змісту компенсації моральної шкоди 

працівнику роботодавцем, який її завдав, можна зробити висновок, що така 

шкода може поділятись на такі види: 

1) нематеріальне відшкодування моральної шкоди, завданої 

порушенням трудових прав працівника, яке виражається у немайновій вимозі 

працівника. Наприклад, працівник, якому завдали моральної шкоди, може 

звернутись до суду із вимогою визнати сам факт завдання йому моральної 
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шкоди, не вимагаючи при цьому її відшкодування у виді компенсації або ж 

вимоги немайнового характеру, яка не буде пов’язана із неправомірним 

обмеженням прав і свобод роботодавця-заподіювача шкоди; 

2) матеріальне відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням 

трудових прав працівника, яке виходить із майнової вимоги працівника щодо 

компенсації завданої йому роботодавцем шкоди (відшкодування моральної 

шкоди грішми чи іншим майном, тобто речами).  

Слід відзначити, що, незважаючи на особливість цього питання, на 

законодавчому рівні більш врегульованим є питання матеріальної 

відповідальності працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю. Це пов’язано 

з тим, що в період існування СРСР вважалося, що честь і гідність не можна 

компенсувати грошима, а сама ідея визначалася як неприйнятна для 

соціалістичної правосвідомості, оскільки вона, на думку радянського 

законодавця і вчених, принижувала гідність людини [131, с. 1465-1466; 132, 

с. 33]. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Питання визначення розміру моральної шкоди до сьогодні не 

вирішено на законодавчому рівні. Встановлювати розміру такої шкоди щодо 

кожного конкретного трудового конфлікту законодавець уповноважив 

суддів, які розглядають відповідні справи. 

Паралельно в доктрині права вчені розробили низку методів 

визначення розміру моральної шкоди. Це, головним чином, методики, які 

передбачають визначення розміру відшкодування моральної шкоди: 

1) відповідно до критеріїв суспільної та суб’єктивної оцінки розміру 

зазначеної шкоди; 2) шляхом застосування усіх критеріїв, які  

характеризують таку шкоду; 3) шляхом застосування тарифної системи 

визначення розміру зазначеної шкоди; 4) через залежність матеріального 

виразу умовної «втраченої вигоди», яка є наслідком порушення 

роботодавцем трудових прав працівника, та мінімального розміру такої 
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шкоди; 5) через оцінку вини заподіювача моральної шкоди як основного 

мірила розміру зазначеної шкоди; 6) шляхом застосування певної формули, в 

якій використовуються математичні дії щодо певних показників, які прямо 

впливають на розмір такої шкоди. При цьому найбільш прийнятною є 

методика та формула розрахунку розміру відшкодування моральної шкоди, 

завданої працівнику роботодавцем, яку розробив А.М. Ерделевський і яка 

може широко використовуватись у процесі встановлення розміру такої 

шкоди в судовому порядку. 

2. Порядок відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням 

трудових прав, – це категорія процесуального (у разі судового порядку 

відшкодування) та процедурного (якщо йдеться про порядок відшкодування 

шляхом процедур комісії по трудових спорах) права, яка вказує на те, яким 

чином, за допомогою якої форми захисту працівник вирішить питання 

відшкодування моральної шкоди. 

3. Відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням трудових 

прав, здійснюється відповідно до встановленого порядку, який виражений в 

таких формах:  

1) спеціальній формі – розкривається в процедурах вирішення 

трудового конфлікту комісією по трудових спорах, що відбувається за 

заявою працівника, яка була вчасно подана (подана працівником із 

клопотанням про поновлення строку на звернення до комісії, зважаючи на 

поважні причини, хоча, враховуючи характер таких справ, самі по собі 

психічні страждання працівника в результаті порушення роботодавцем його 

прав, вже є поважними причинами, якщо вони дійсно були причинами 

(апатія, сильна депресія, розпач тощо) невчасного подання заяви до комісії, 

про що в клопотанні може зазначити працівник) працівником до комісії після 

невдалого врегулювання розбіжності під час безпосередніх переговорів з 

власником (уповноваженим ним органом) і прийнята комісією. 

Комісія по трудових спорах мусить протягом десяти днів з моменту 

прийняття заяви до розгляду вирішити справу. У цей період вона може 
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викликати свідків (неявка свідків, як і відмова від показань чи надання 

неправдивих показів, не тягне за собою ніякої відповідальності для них), 

доручати фахівцям проводити фахові перевірки, вимагати від власника 

надати комісії необхідні документи (ігнорування роботодавцем таких вимог 

комісії не зумовлює його відповідальності), а працівник і роботодавець, в 

свою чергу, можуть заявляти мотивований відвід будь-якому члену комісії, 

що вирішується більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. 

На десятий день чи раніше комісія по трудових спорах приймає 

рішення щодо відшкодування моральної шкоди працівнику, в якому 

закріплюється факт заподіяння роботодавцем працівнику моральної шкоди та 

визначається розмір і строки її відшкодування (якщо комісія дійшла до 

висновку про наявність заявленої шкоди). Якщо працівник чи роботодавець 

не оскаржують таке рішення, це значить, що вони погоджуються з ним і 

повинні його виконувати. В тих випадках, коли роботодавець не відшкодовує 

працівнику моральну шкоду у розмірі та в спосіб, що закріплені в рішенні, за 

працівнику видається посвідчення, що має силу виконавчого листа, який 

подається працівником до виконавчої служби для примусового 

відшкодування моральної шкоди.; 

2) загальній формі, що представлена судовим порядком захисту, яким 

може скористатись працівник, коли він, дотримуючись строків позовної 

давності (або пропустив їх і подав позовну заяву разом із клопотанням про 

поновлення цих строків, зважаючи на конкретні обставини, які суд може 

розцінити в якості поважних причин, хоча в цих категоріях справ, суд, до 

якого звертається із таким клопотанням працівник, якому було завдано 

моральну шкоду, повинен врахувати характер цих страждань і поновити 

строки, коли таке не буде розцінюватись як відверте зловживання 

працівником своїми процесуальними правами), склав відповідно до 

передбачених ЦК України правил і стандартів, позовну заяву і подав її згідно 

із встановленим порядком до суду.  
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Суд вирішує питання про прийняття її до провадження (про відмову у 

прийнятті заяви з таких підстав: уже є рішення суду, яке набрало законної 

сили по тому ж спору; питання про спір не підсудне взагалі суду або даний 

спір територіально не підсудний цьому суду), а прийнявши позитивне 

рішення з цього приводу, з метою забезпечення своєчасного і правильного 

вирішення справи проводить її ретельну підготовку до розгляду, після чого 

питання відшкодування моральної шкоди працівнику вирішується в рамках 

судового розгляду справи (в процесі врегулювання спору сторони можуть 

надавати суду докази, витребувати через суд докази, заявляти відвід судді, 

укладати мирову угоду тощо), яке завершується прийняттям суддею судового 

рішення, у якому він вказує, які вимоги, на якій підставі, в якому розмірі і 

стосовно якого відповідача, якщо таких кілька, підлягають задоволенню або 

в задоволенні яких вимог відмовлено.  

Рішення суду першої інстанції може бути оскаржене в апеляційному 

порядку, а постанова апеляційної інстанції – в касаційному, підсумковий 

документ касації – лише в ЄСПЛ. Якщо сторони не оскаржують відповідні 

процесуальні документи суду, значить вони погоджуються із їх змістом і, 

відповідно, повинні виконувати. Невиконання роботодавцем рішення суду і 

невідшкодування завданої працівникові шкоди у розмірі, у спосіб і в 

порядку, що передбачений у зазначеному процесуальному акті, тягне за 

собою його виконання у примусовому порядку за правилами, встановленими 

чинним законодавством. 

4. Відшкодування моральної шкоди, завданої працівнику 

роботодавцем, у рамках трудового права може поділятись на наступні види: 

1) нематеріальне відшкодування моральної шкоди (виражається у 

немайновій вимозі працівника); 

2) матеріальне відшкодування моральної шкоди (виходить із майнової 

вимоги працівника щодо компенсації завданої йому роботодавцем шкоди, 

зокрема відшкодування моральної шкоди грішми чи іншим майном, тобто 

речами). 
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РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО 

ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ 

ПОРУШЕННЯМ ТРУДОВИХ ПРАВ 

 

3.1 Позов як засіб реалізації права на відшкодування моральної 

шкоди, завданої порушенням трудових прав 

Поняття позову і права на позов мало місце ще в римському праві. 

Термін «позов» (actio) являв собою єдність матеріального і процесуального 

елементів, був основою системи римського права. Та ж категорія «позов» 

визначала і поняття права на позов, яке істотно залежало від особливості 

класичного римського цивільного процесу, що полягала в діленні його на дві 

стадії: in iure (вирішувалося питання допустимості позову шляхом пошуку 

для матеріально-правового прагнення позивача відповідної акційної 

(позовної) форми) та in iudicio (позов розглядався по суті) [133, с. 11-12]. 

На сьогоднішній день державою гарантовано, що будь-яка зацікавлена 

особа має право в порядку, встановленому законодавством про цивільне 

судочинство, звернутися до суду за захистом порушених або оспорюваних 

прав, свобод чи законних інтересів, у тому числі з вимогою про присудження 

їй компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або 

права на виконання судової постанови в розумний строк[171].  

Таким чином, поняття права на позов пов’язано з поняттям позову як 

засобу захисту порушених чи оскаржених прав або охоронюваних законом 

інтересів. Однак подання позову до суду в доктрині права розуміють по-

різному: одні вченні вважають, що це форма захисту, інші – спосіб захисту. 

Однак, на нашу думку, неправильно вважати подання позову до суду в якості 

форми захисту права працівника, оскільки не звернення, а сам суд є формою 

захисту. Ми не погоджуємося і з тим, що подання позову – це спосіб захисту, 

так як способом захисту буде те, на захист чого подається позов (наприклад, 

відшкодування моральної шкоди).  
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Так, слід зауважити, що пред’явлення позову – це, по-перше, захист 

суб’єктивного матеріального права, здійснюваний у спеціально передбаченій 

процесуальній формі, по-друге, процесуальна дія, яка має імперативно 

встановлену законом форму та зміст, по-третє, юридичний факт як 

матеріального, так і процесуального права [134, с. 108]. Отже, можна зробити 

висновок, що подання позову до суду є засобом захисту, оскільки саме за 

допомогою такого засобу працівник може звернутись за захистом до такої 

форми захисту, як суд. 

Не існує в доктрині права також єдиного підходу до тлумачення 

поняття «позовна заява» («позов»). Зокрема С.М. Абрамов, М.О. Гурвіч та 

К.С. Юдельсон розуміють його в якості звернення зацікавленої особи до 

юрисдикційних органів за захистом [135, с. 158; 136, с. 5-6; 137, с. 199]. 

Проте із цим визначенням важко погодитись, зважаючи на те, що «дія» 

позову не припиняється до моменту набрання чинності рішенням суду по цій 

справі. Подібну думку висловлює і Г.Л. Осокіна, яка вважає, що позов як 

засіб судового захисту суб’єктивних прав і законних інтересів вичерпує себе 

лише тоді, коли позивач отримає повне і реальне задоволення, що можливо 

тільки в разі виконання судового рішення, яке містить висновок про захист 

порушеного права або інтересу [138, с. 27].  

Однак не можна повною мірою погодитись із Г.Л. Осокіною у зв’язку 

із тим, що позивач не завжди отримує повне і реальне задоволення, так як це 

можливо тільки в разі виконання судового рішення, оскільки:  

a) в окремих випадках, особливо, коли мова йде про компенсацію 

моральної шкоди, суд частково задовольняє позовні вимоги позивача-

працівника, присуджуючи значно меншу суму компенсації, ніж просив 

позивач. Чи отримає в такому разі позивач «повне і реальне задоволення»? 

Питання риторичне. Отже, ми стикаємось із суб’єктивізмом зазначеного 

критерію Г.Л. Осокіної, який не завжди може мати місце у вказаному вченою 

форматі, однак завжди на конкретному етапі позов все ж таки вичерпується, 

не дивлячись на те, задоволений таким сам позивач чи ні; 
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b) не завжди позовні вимоги позивача можуть бути задоволені судом, 

що також стосується і відшкодування моральної шкоди. Суд може дійти 

висновку про те, що роботодавець не вчинив порушення трудового права 

працівника (і тут вже не можна говорити про відшкодування моральної 

шкоди), або ж не вбачати результатом правопорушення завдання моральної 

шкоди. У такому випадку ми стикаємося вже із об’єктивним фактором, у 

результаті якого позивач не буде відчувати «повне і реальне задоволення», а 

позов сам по собі себе вичерпає.  

Ми приходимо до цієї думки тому, що працівник-позивач, 

незадоволений таким судовим рішенням, може подати апеляцію, а в 

подальшому – касацію, в якій буде підтверджувати і право на позов, і право 

на компенсацію моральної шкоди, якщо він вимагає саме це в позові. Певним 

чином можна все ж таки погодитись із тим, що позов не в повній мірі себе 

вичерпує і в процесі касаційного перегляду справи, однак підставою для 

перегляду справи вже буде не позов, а скарга. При цьому позовні вимоги 

можуть бути не задоволені і після остаточного перегляду справи, відповідно, 

у працівника виникне право на подання петиції до ЄСПЛ, в якій буде мати 

місце не позов, а згадування про нього. Тому, дотримуючись «золотої 

середини», можемо зробити висновок, що позов є і засобом звернення до 

суду, в результаті чого виникають цивільні процесуальні правовідносини, і 

інструментом, в якому будуть зафіксовані основні обставини спору, позовні 

вимоги тощо, що надаються позивачем, та який вичерпує себе після 

остаточного вирішення справи в рамках національної правової системи. 

У свою чергу, К. І. Малишев вважає, що позовом є вимога про 

визнання і примусове задоволення права за допомогою суду або ж про 

подолання існуючого стану, що суперечить праву [139, с. 128-132, 262-263]. 

Таким чином, вчений сплутав поняття «позов» та «позовна вимога». 

Незважаючи на важливість позовної вимоги в позові, сам позов не можна 

визначити винятково одним його елементом, оскільки таке поняття не 

враховує суб’єктів, один з яких заявляє, а інший – відповідає (чи є позивач 
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таким, що позивається правомірно, чи є відповідач належним відповідачем 

тощо). 

Іншу думку висловлює В.Я. Бурак, який вважає, що позов – це звернена 

через суд вимога позивача щодо захисту порушеного або оспорюваного 

суб’єктивного права чи охоронюваного законом інтересу, яка здійснюється у 

визначеній законом процесуальній формі, а саме в порядку ЦПК України та 

окремих норм КЗпП України, що стосуються позовів на підставі порушеного 

трудового права працівника [140, с. 71]. Подібну думку висловлює М.Ю. 

Нєпряхін, який вважає, що позов – це адресована суду вимога про державний 

примус, яка має спеціально передбачену законом форму позовної заяви, що 

містить власну матеріально-правову вимогу зацікавленої особи, звернену до 

особи, яка притягується до відповіді [134, с. 108, 110]. Проте такі визначення 

також переважно сплутані із поняттям «позовна вимога».  

Так, залежно від того, в якій площині (матеріально-правовій або ж 

процесуально-правовій) розглядається поняття «позовна заява», слід 

погодитись із вченими, які дійшли висновку, що під цим терміном слід 

розуміти: a) самостійний інститут процесуального права, тобто сукупність 

норм, що регулюють відносини, які виникають у процесі позовного 

провадження; b) засіб захисту суб’єктивних прав і охоронюваних законом 

інтересів; c) саму процесуальну дію – звернення до суду шляхом подання 

позовної заяви як юридичний факт, який породжує охоронні правовідносини; 

d) матеріально-правову вимогу позивача до відповідача (при цьому дана 

вимога також виступає в двох різновидах: як реквізит позовної заяви і як 

«якість ознаки спору, цивільної справи, яка використовується для їх 

індивідуалізації») [141, с. 269]. 

Отже, під поняттям «позов працівника щодо відшкодування моральної 

шкоди, завданої роботодавцем» слід розуміти засіб захисту права працівника 

на компенсацію завданої йому моральної шкоди, який вчиняється 

процесуальною дією – зверненням до суду шляхом подання в передбаченому 

законодавством порядку і у формі позовної заяви, що містить матеріально-
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правову вимогу з приводу компенсації моральної шкоди у певний спосіб та 

розмірі, в результаті чого виникають цивільні процесуальні правовідносини. 

Також можемо зробити висновок, що позов працівника-позивача про 

відшкодування моральної шкоди, завданої роботодавцем, суттєво 

відрізняється від інших позовних заяв. Процесуальне законодавство 

визначилося з цим питанням і виділяє два елементи, які індивідуалізують 

позов, а саме: 1) предмет (матеріальна вимога в сукупності з об’єктом позову; 

2) підстави (включає в себе ті юридичні факти, на яких засновані позовні 

вимоги, що пред’являються). Однак, незважаючи на той факт, що зазначений 

позов відрізняється від інших, до нього також застосовуються окремі загальні 

правила. Водночас, незважаючи на те, що право на подання позовної заяви 

гарантоване Основним Законом і регламентоване цивільним процесуальним 

законодавством та законодавством про працю, реалізація цього права 

повинна відбуватись із дотриманням певних юридичних правил і стандартів. 

У першу чергу, це стосується позовної заяви та всіх її елементів.  

Так, необхідно зазначити, що позовна заява має подаватись до суду у 

певній формі. Відповідно до ч. 1 ст. 119 ЦПК України така заява подається в 

письмовій формі, тобто вона повинна бути викладеною на папері. При цьому 

якісні характеристики паперу, на якому викладено позовну заяву, не 

врегульовані законом, однак, виходячи із наявної практики подачі такої заяви 

до суду, можна дійти висновку, що, як правило, вона: 

1) подається на аркушах формату А4. У зв’язку із тим, що формат 

паперу не регламентовано правилами подачі позовної заяви, працівник-

позивач може подавати позовну заяву, викладену на папері і формату А2, і 

будь-якого іншого формату. Тобто суд не може відмовити позивачу у 

прийнятті позову, зважаючи на недотримання ним формату паперів, на яких 

викладено текст позову. 

Практика дотримання позивачами формату А4 є негласною і 

обумовленою тим, що всі процесуальні документи суду викладаються саме 

на паперах цього формату. Отже, різний формат документів, що 
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підшиваються судом у том справи, ускладнював би оптимальність 

функціонального користування судом матеріалами справи. Тому задля 

уникнення зазначених і супутніх проблем склалась практика викладення 

позовної заяви саме на папері формату А4; 

2) викладається на папері із застосування технічних засобів 

(надрукований текст позовної заяви) або без їх використання (текст позовної 

заяви викладається від руки). Незважаючи на той факт, що на сьогодні 

позовні заяви подаються, як правило, в друкованій формі, залишається 

можливим подання їх і шляхом викладення від руки, при цьому текст 

позовної заяви, викладеної від руки, повинен бути розбірливим, хоча така 

вимога й не регламентована законодавством. Неписане правило щодо 

розбірливості рукописного викладення позовної заяви повинно 

дотримуватись працівником-позивачем у його ж інтересах, якщо він бажає, 

щоб суд міг правильно зрозуміти його позовні вимоги. Так, наприклад, 

І.Ш. Рєзєпов та М.О. Шитова зазначають, що при прочитанні рукописної 

позовної заяви вона по-різному може сприйматись суддею, створювати різне 

емоційне забарвлення, а неточне прочитання змісту позову може навіть 

змінити його сенс. Крім того, судді при прочитанні машинописного позову, 

на відміну від рукописного, знадобиться менше часу на його дослідження, а 

також він не буде змушений нервувати з приводу незрозумілостей у самому 

тексті поданого позивачем документа [142, с. 9]; 

3) може бути викладена літерами будь-якого кольору. Крім того, і 

розмір тексту позовної заяви може бути будь-яким, однак розбірливим. Якщо 

це друкований текст, то він повинен викладатися у форматі Times New 

Roman 12 чи 14 розміру шрифту і оформлятися чорним чи темно-синім 

кольором (не буде вважатись добросовісною подача позову, що викладений у 

форматі Times New Roman 5 розміру шрифту і має світло-сірий чи світло-

блакитний колір тексту). 

Особливим питанням складання позовної заяви є її мова. Слід звернути 

увагу на те, що відповідно до змісту ст. 10 Конституції України та Рішення 
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КСУ від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99 у справі № 1-6/99 про застосування 

української мови [143] можна зробити висновок, що державною (офіційною) 

мовою вважається мова, якій державою надано правовий статус 

обов’язкового засобу спілкування у публічних сферах суспільного життя. У 

нашій державі такою є саме українська мова, що повністю відповідає 

державотворчій ролі української нації, що зазначено у преамбулі Основного 

Закону України, нації, яка історично проживає на території України, складає 

абсолютну більшість її населення і дала офіційну назву державі.  

Публічними сферами, в яких застосовується державна мова, є, у першу 

чергу, сфери здійснення повноважень органами законодавчої, виконавчої та 

судової влади, іншими державними органами та органами місцевого 

самоврядування (мова роботи, актів, діловодства і документації, мова 

взаємовідносин цих органів тощо). До сфер застосування державної мови 

можуть бути віднесені також інші сфери, які відповідно до ч. 5 ст. 10 та п. 4 

ч. 1 ст. 92 Конституції України визначаються законами. 

Таким чином, можемо дійти висновку, що позовна заява в нашій 

державі повинна складатись українською мовою, що відповідає практиці 

інших розвинутих демократичних держав. Так, якщо особа не розуміє 

української, проте роботодавець порушив її трудові права і завдав моральної 

шкоди, такий працівник може звернутись за допомогою до фахівця в галузі 

права або до перекладача. 

Також варто зауважити, що позовна заява повинна відповідати вимогам 

статей 119 та 137 ЦПК України і за формальними правилами складатись із 

вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частини. Що стосується 

позовної заяви про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, то в ній, 

як і в інших позовах, має бути зазначено наступне:  

1) найменування суду, до якого подається заява. Найменування суду 

залежить від того, до якої судової системи, ланки він належить. При цьому 

найменування суду необхідно вказувати повністю, а перед ним слід зазначати 

прийменник «до», що позначає місце, куди позивач направляє позовну заяву, 
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наприклад: «До Гайворонського районного суду», «До Івано-Франківського 

міського суду», «До Подільського районного суду м. Києва» чи «До 

Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області»; 

2) ім’я позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, 

якщо позовна заява подається представником. Під ім’ям зазначених сторін 

трудового спору, що буде розглядатись і вирішуватись судом, слід розуміти 

прізвище, ім’я та по батькові працівника чи роботодавця, які чітко 

відповідають даним паспорта громадянина відповідної держави або іншого 

документа, що замінює його (наприклад, Корабельний Роман Семенович чи 

Умар ібн аль-Хаттаб). Якщо ж роботодавцем-відповідачем по справі 

виступає юридична особа, слід вказати її назву, організаційно-правову форму 

відповідно до установчих документів такої особи (наприклад, Підприємство з 

іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

«Гедеон Ріхтер Укрфарм»); 

3) місце проживання або місцезнаходження позивача і відповідача, а 

також представника позивача (якщо позовна заява подається представником), 

їх поштовий індекс, номери засобів зв’язку, електронні пошти, якщо такі 

відомі. Місцем проживання фізичної особи, зважаючи на ЦК України, є 

житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в 

ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому 

фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово. Контактною 

інформацією в цьому випадку можуть бути: повна інформація щодо адреси 

проживання працівника, враховуючи й індекс; домашній та/або мобільний, 

робочий номер телефону; електронна пошта. 

Що стосується роботодавця, то з приводу цього слід розглянути два 

випадки:  

а) відповідач-роботодавець є фізичною особою-підприємцем. У цьому 

випадку відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державна 

реєстрація фізичних осіб-підприємців на підставі документів, поданих у 
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паперовій та електронній формі, а також державна реєстрація юридичних 

осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на 

підставі документів, поданих в електронній формі, проводиться незалежно 

від їх місця знаходження, а також згідно з п. 5 ч. 4 ст. 9 Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» [144] за 

місцезнаходженням (адреса місця проживання, за якою здійснюється зв’язок 

з фізичною особою-підприємцем); 

б) відповідач-роботодавець є юридичною особою. Відповідно до ч. 2 

ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців» державна реєстрація юридичних осіб, громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, 

поданих у паперовій формі, проводиться в межах Автономної Республіки 

Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням юридичної 

особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи;  

4) зміст позовних вимог, тобто відповідь на питання: «У чому полягає 

моральна шкода?» Водночас це також певний спосіб захисту, який просить 

позивач від суду, – відшкодування моральної шкоди, завданої роботодавцем, 

що, по суті, є відображенням прохальної частини позовної заяви. Таким 

чином, у позовній заяві щонайперше відображається твердження про те, в 

чому полягає порушення прав, свобод або законних інтересів позивача та 

його вимоги. Позивач описує юридичний факт (дію, бездіяльність 

відповідача, наявність певних подій), які призвели до порушення прав, 

свобод чи законних інтересів позивача. Вимоги, викладені в позовній заяві 

юридичною мовою, називаються предметом позову (щодо захисту трудових 

прав та охоронюваних законом інтересів предметом позову є спірні трудові 

правовідносини між працівником і роботодавцем, тобто суб’єктивне право 

працівника, яке порушене, й обов’язок роботодавця щодо його реалізації 

[140, с. 72]), який найбільш важливий для позовної заяви та для судової 

справи в цілому і такий, що створює труднощі в його визначенні навіть у 

кваліфікованих юристів. Тому перед складанням позовної заяви позивач 
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ставить перед собою питання стосовно того, що він хоче від відповідача [142, 

с. 7]. 

При цьому позивач повинен звернути увагу на те, що текст позовної 

заяви не повинен містити емоцій, він має бути написаний сухою діловою 

мовою із зазначенням фактів, точних дат, норм права, які були, на думку 

позивача, порушеними. Фахівці зазначають, що позовна заява не є за жанром 

романом, вона не може писатись як, наприклад, твір «Війна і мир», позивач 

повинен враховувати, що судді дуже зайняті люди і в їх провадженні 

одночасно знаходиться дуже багато справ, тому читати «автобіографічні 

твори» їм зовсім не цікаво [145]. Особливо це стосується позивачів-

працівників, які звертаються із питанням відшкодування моральної шкоди. 

Складаючи позовну заяву, такі працівники ще можуть переживати моральні 

страждання і відноситись до обставин трудового конфлікту із надмірними 

емоціями, що, певна річ, природно для людини. Зазначені переживання 

можуть прямо відображатися в позовній заяві. Тому такі працівники, в першу 

чергу, повинні звертатись за фаховою допомогою до юристів, які могли б 

представити їх інтереси на належному рівні, починаючи із складання 

позовної заяви, від якості якої досить часто прямо залежить результат 

розгляду справи. 

Так, слід погодитись із О.Л. Серьогіною та Н.Ю. Філімоновою, які 

зазначають, що для того, щоб вимога особи, право якої порушено або 

оспорюється, отримала вичерпне, адекватне вираження, щоб юридичний 

текст містив точні, продумані формулювання обставин справи, посилання на 

потрібні для захисту правові норми, необхідне дотримання системи певних 

вимог, які офіційно, а часто і негласно пред’являються до такого правового 

документа, як позовна заява. Багатозначність, суперечливість, неточність 

формулювань, недостатнє володіння мовою законодавства як особливого 

різновиду літературного стилю – все це може призвести до спотворення 

сенсу документа. Іншими словами, при створенні будь-якого правового 

документа недостатньо працювати тільки над його сенсом, необхідно 
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враховувати механізми викладення правової інформації. Багато механізмів, 

що розробляються для правотворчості, застосовні також при складанні 

позовних заяв, які часто виступають основою для створення описової і 

мотивувальній частин судових рішень [146, с. 138]; 

5) ціна позову щодо вимог майнового характеру. У позовній заяві має 

бути зазначено розмір відшкодування моральної шкоди в грошовій або іншій 

матеріальній формі. Порядок визначення ціни позову передбачено ст. 80 

ЦПК України. Так, якщо відшкодування моральної шкоди відбувається в 

грошовому виразі, відповідно до ч. 1 зазначеної статті процесуального закону 

ціною позову буде сума, яка стягується. При цьому ціна позовної заяви 

повинна визначатись у гривнях, оскільки відповідно до ст. 3 Декрету 

Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та 

валютного контролю» від 19 лютого 1993 року № 15-93 національна грошова 

одиниця України є єдиним засобом платежу на території нашої держави, 

який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов’язань. 

Слід мати на увазі, що в тих випадках, коли моральна шкода була 

заподіяна з вини кількох відповідачів, у позовній заяві необхідно викласти 

зміст відповідних вимог щодо кожного з них; 

6) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, тобто 

обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги, якими саме неправомірними 

діями чи бездіяльністю завдана ця шкода. Цей пункт позовної заяви має 

досить важливе значення, зважаючи на постанову Пленуму ВСУ «Про 

застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді 

справ у суді першої інстанції» від 12 червня 2009 року № 2 [147], відповідно 

до якої суди мають звертати особливу увагу, зокрема, на те, що у позовній 

заяві повинні не лише міститися позовні вимоги, а й бути викладені 

обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, і зазначені докази, що 

підтверджують кожну обставину. 

Отже, якщо працівник подає позов про відшкодування моральної 

шкоди, заподіяної порушенням права працівника на отримання оплати праці, 
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то підставою в цьому випадку буде зобов’язання, що виникає внаслідок 

заподіяння такої шкоди працівнику;  

7) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність 

підстав для звільнення від доказування. Позивач повинен обґрунтовувати 

свої позовні вимоги наявними доказами та доказами, яких у нього немає, але 

які можна здобути шляхом звернення із відповідним клопотанням до суду. 

Так, слід звернути увагу на те, що відповідно до ст. 57 ЦПК України 

доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність 

або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та 

інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані 

встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, 

допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, 

зокрема звукозаписів і відеозаписів, висновків експертів.  

Підстави звільнення від доказування встановлені ст. 61 ЦПК України, 

згідно із якою не потребують доказування: обставини, визнані сторонами та 

іншими особами, які беруть участь у справі; обставини, визнані судом 

загальновідомими; обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, 

господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, якщо у 

цій справі беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці 

обставини; 

8) перелік документів, що додаються до позовної заяви. Зазначений 

перелік документів визначається позивачем, зважаючи на обсяг доказів, які 

він подає на підтвердження своєї правоти, та інші належні документи. При 

цьому, зважаючи на характер трудового спору, позивач-працівник може не 

виконувати вимоги, що закріплені в ч. 1 ст. 120 ЦПК України, які 

зобов’язують позивачів подавати до суду разом із позовом копії позовної 

заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості 

відповідачів і третіх осіб. 

Слід звернути особливу увагу на те, що працівник-позивач обов’язково 

повинен не лише вказати своє ім’я в позовній заяві, але й підписати її. В ч. 3 
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ст. 119 ЦПК України законодавець прямо передбачає вимогу, відповідно до 

якої позовна заява повинна бути підписана особою, яка її подає. Таким 

чином, можемо зробити висновок, що розгляд анонімних позовних заяв в 

українських національних судах не допускається.  

При цьому в позовній заяві також необхідно вказати дату подання 

такого позову, хоча скоріше це буде датою складання позову, а не його 

подання, оскільки датою подання позову є: дата, що проставляється на позові 

працівником канцелярії суду; дата, що вказана на конверті із позовом 

працівником пошти, якщо такий відправляється до суду поштою, що буде: 

a) вказувати на момент, який знаходиться в межах чи поза межами строку 

позовної давності; b) забезпечувати своєчасний розгляд позовної заяви 

відповідно до процесуальних строків.  

Важливо також звернути увагу на те, що у випадках, коли позовну 

заяву подає не працівник, а його представник, до такої заяв повинен 

додаватись документ, що підтверджує таке представництво (нотаріально 

завірену довіреність) і повноваження такого представника на звернення в 

інтересах довірителя до суду із позовом.  

Що ж стосується такої особливої вимоги до зазначеного засобу 

реалізації права на відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням 

трудових прав, як сплата судового збору за розгляд судом відповідної 

позовної заяви, то, на відміну від інших ситуацій, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 5 

Закону України «Про судовий збір» [148] за подання позовів про стягнення 

заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що 

випливають із трудових правовідносин, позивачі звільняються від сплати 

судового збору. При цьому відповідачі у даній категорії справ відповідно до 

Узагальнень судової практики розгляду спорів з приводу публічної служби 

[149], а також у тих випадках, коли суд задовольняє позовні вимоги позивача, 

а відповідач оскаржує відповідне рішення суду, при поданні апеляційних та 

касаційних скарг сплачується судовий збір відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону 

України «Про судовий збір». 



129 

129 
 

 

3.2 Судова практика національних судів щодо розгляду спорів про 

відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням трудових прав 

У постанові Пленуму ВСУ від 31 березня 1995 року № 4 [33] 

зауважується, що відповідно до статей 32, 56, 62 Конституції України та 

чинного законодавства фізичні та юридичні особи мають право на 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок 

порушення їх прав і свобод та законних інтересів.  

Так, можна погодитись із позицією з цього приводу Пленуму ВСУ, 

оскільки і наразі практику суду щодо вирішення питання відшкодування 

моральної шкоди не можна вважати досконалою. Як правило, розмір 

моральної шкоди присуджується абстрактно, фактично незважаючи на 

серйозність моральних страждань працівника, які він зазнав у результаті 

порушення роботодавцем його прав. Подібну думку також висловлює 

Т.Є. Крисань, яка наголошує на тому, що теоретично в судових рішеннях 

обов’язково повинні наводитися мотиви визначення розміру моральної 

шкоди, але вони, на жаль, нерідко відсутні. При цьому вчена, зважаючи на 

суб’єктивність критеріїв розумності та справедливості, вказує на те, що 

навряд чи реально стверджувати про правильність чи помилковість таких 

мотивів у разі їх наведення, тому їх роль дещо знівельовується [37, с. 220]. 

Наприклад, 12 серпня 2014 року Слов’янський міськрайонний суд 

Донецької області постановив рішення по справі №  243/1934/14 за позовом 

про стягнення заборгованості з заробітної плати та моральної шкоди до 

Костянтинівського державного хімічного заводу [150]. Суть спору полягає в 

тому, що при звільнені з підприємства відповідач не провів з працівником-

позивачем повного розрахунку, у результаті чого заборгованість 

підприємства перед позивачем склала 5766,46 грн (319,82 євро). Таке 

порушення, за свідченнями позивача, завдало йому суттєвої моральної 

шкоди, тому працівник поставив питання про стягнення з відповідача 

компенсації за моральну шкоду в сумі 2000 грн (110,92 євро). Суд, як 
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зазначено у його рішенні, визначаючи розмір суми, що підлягає стягненню на 

відшкодування моральної шкоди, враховував «конкретні обставини справи, 

характер та ступень моральних страждань позивача». Суд визнав, що 

невиплатою відповідачем належних позивачу коштів йому спричинена 

моральна шкода, яка полягає в порушенні його законних прав. Це призвело 

до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків, потреби 

докладання додаткових зусиль для організації свого життя. Водночас суд 

вважає, що вимоги позивача про відшкодування на його користь моральної 

шкоди хоча і ґрунтуються на діючому законодавстві України, але вони не 

можуть бути задоволені в повному обсязі, оскільки суд не може погодитись 

із запропонованим позивачем розміром відшкодування моральної шкоди 

(2000 грн). Тому, «беручи до уваги ті обставини, що позивач мав незручності 

з приводу порушення відносно нього законодавства, що обумовлюється тим, 

що позивач хвилювався, зазнав моральних страждань», «враховуючи вимоги 

розумності та справедливості, суд вважає, що буде доцільним та 

справедливим» стягнути з відповідача на користь позивача моральну шкоду у 

розмірі 700 грн (38,82 євро). Крім того, суд, зважаючи на вимоги 

законодавства, присудив стягнути з відповідача на користь держави судові 

витрати, а саме судовий збір в сумі 487,20 грн (27,02 євро). Відповідно, 

беручи до уваги розмір компенсації працівнику за психічні страждання, які 

йому завдав роботодавець (38,82 євро), та розмір судових витрат, які повинен 

сплатити роботодавець державі (27,02 євро), виникає питання щодо реальної 

сутності вимог розумності та справедливості: «На що спрямовані такі 

суб’єктивні вимоги, окрім наповнення Державного бюджету?»  

Погоджуємось із І.В. Лагутіною, яка вважає, що в судовій практиці 

склалися певні традиції вирішення питання компенсації моральної шкоди 

працівнику. По-перше, як правило, якщо основні вимоги працівника-

позивача судом задовольняються хоча б у певній частині, то компенсація 

моральної шкоди, хоч і символічна, стягується. Тому сенс вимагати в суді 

компенсації моральної шкоди є майже завжди. Слід також зазначити, що 
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схема «чим більше позивач вимагає, тим більше можуть стягнути» не 

працює, оскільки нерідко явно завищені вимоги працівників викликають у 

судді негативне ставлення, що згодом проявляється у прийнятому рішенні. 

По-друге, суди дуже рідко йдуть на присудження великих сум компенсації 

моральної шкоди, заподіяної працівникові порушеннями законодавства з 

боку роботодавця. По-третє, за наявності майнових вимог позивача до 

відповідача сума компенсації моральної шкоди майже ніколи не перевищує 

суми відшкодування шкоди майнової [36, с. 198]. 

Досліджуючи наявну судову практику про відшкодування моральної 

шкоди, можна зробити висновок, що найчастіше до суду за захистом у цьому 

аспекті звертаються працівники із наступними позовами: 

1) про стягнення моральної шкоди у зв’язку з ушкодженням здоров’я 

на виробництві. Прикладами таких справ є: 

а) Особа N подала позов про стягнення моральної шкоди у зв’язку з 

ушкодженням здоров’я на виробництві до ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», 

відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві і професійних захворювань України в м. Тернівці 

Дніпропетровської області (справа №  194/116/14-ц), який розглядався 

Тернівським міським судом Дніпропетровської області [151].  

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилається на те, що 

він тривалий час працював на підприємствах ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» 

і під час роботи на підприємстві в підземних, шкідливих умовах отримав 

виробничі травми. За висновком МСЕК від 05 лютого 2003 року йому 

вперше було встановлено втрату професійної працездатності у розмірі 5% по 

виробничий травмі, а за висновком МСЕК від 04 серпня 2008 року позивачу 

було встановлено втрату професійної працездатності у розмірі 65%, з яких 

60% по виробничій травмі, а 5% по попередній виробничий травмі, та 

встановлено третю групу інвалідності. Внаслідок втрати професійної 

працездатності позивач вважав, що у нього наявна моральна шкода, оскільки: 

він втратив професійну працездатність; став інвалідом, не може займатися 
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домашніми справами, що потребують навіть незначних фізичних зусиль; 

відчуває великі незручності при веденні домашнього господарства; став 

дратівливим; відчуває депресивний стан тощо. На підставі цього позивач 

просив стягнути з ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» моральну шкоду з 

урахуванням вищенаведених ним обставин у розмірі 6000 грн (332,77 євро), а 

з відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України в м. 

Тернівці Дніпропетровської області моральну шкоду з урахуванням 

вищенаведених ним обставин у розмірі 500 грн (27,73 євро). 

ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» заперечило проти позову, 

аргументуючи це тим, що «не доведено та не встановлено наявність факту 

спричинення моральної шкоди відповідачем позивачу, протиправність дій 

відповідача». На думку відповідача, позивач свідомо працював у шкідливих, 

важких та небезпечних умовах праці і вина відповідача в отриманні 

позивачем травми нічим не підтверджена, навпаки, виконуючи обов’язки, 

позивач порушив законодавство про охорону праці, внаслідок чого і отримав 

травму. 

Дослідивши матеріали справи та доводи сторін, суд дійшов такого 

висновку: 

          – з приводу реальної наявності моральної шкоди. Внаслідок втрати 

професійної працездатності у позивача наявна моральна шкода, оскільки він: 

частково втратив професійну працездатність, змушений регулярно проходити 

стаціонарне лікування тощо. Вказані обставини, які наявні у позивача, на 

думку суду, обумовлюють необхідність пристосування та організації свого 

повсякденного життя по-новому й свідчать про заподіяння позивачу 

моральної шкоди. Тобто в об’єктивній наявності моральної шкоди у 

працівника суд переконався через об’єктивні позбавлення у його 

функціонуванні; 

– з приводу вини роботодавця. Вирішуючи питання винуватості 

роботодавця у факті втрати професійної працездатності позивача, суд 
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звернувся до ст. 1167 ЦК України (моральна шкода, завдана фізичній або 

юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, 

відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, окрім винятків), 

ч. 2 ст. 153 КЗпП України, відповідно до якої забезпечення безпечних і 

нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним 

орган, та ст. 237-1 КЗпП України. Окрім того, суд зважив на вимоги Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов`язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 

лютого 2007 року [120], який зобов’язує роботодавця відшкодовувати 

робітнику моральну шкоду, завдану втратою працездатності, якщо 

роботодавець не створив безпечних умов праці. 

Виходячи із обставин справи, суд дійшов висновку, що вимоги 

позивача про стягнення моральної шкоди до Фонду є необґрунтованими, а з 

урахуванням ст. 11 ЦПК України вирішив вимогу про відшкодування 

моральної шкоди задовольнити частково, стягнувши з відповідача ПАТ 

«ДТЕК Павлоградвугілля» на користь позивача на відшкодування моральної 

шкоди у зв’язку з ушкодженням здоров’я на виробництві 6000 грн та 

відмовити в задоволенні позовних вимог до відділення виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і 

професійних захворювань України в м. Тернівці Дніпропетровської області 

про стягнення моральної шкоди у зв’язку з ушкодженням здоров’я на 

виробництві. При цьому суд зазначив, що при визначенні розміру моральної 

шкоди ним було враховано роз’яснення п. 9 постанови Пленуму ВСУ від 31 

березня 1995 року. 

б) Особа N подала позовну заяву про стягнення моральної шкоди до 

ПАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат», яку розглядав 

Волноваський районний суд Донецької області [152].  

В обґрунтування своїх вимог Особа N посилалася на те, що з березня 

1974 року до 26 жовтня 2008 року працювала на ПАТ «ВАВК» бігунщиком 
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змішувальних бігунів у вогнетривкому цеху, що супроводжується 

підвищеною небезпекою. Під час роботи вона отримала професійне 

захворювання, яке було вперше встановлено 05 червня 2014 року в обласній 

МСЕК м. Донецька, у виді 25% стійкої втрати працездатності (причиною 

втрати працездатності стало професійне захворювання). На цій підставі 

позивачка просила стягнути з відповідача на її користь одноразово 50000 грн 

(2773,09 євро) в порядку відшкодування моральної шкоди, завданої 

ушкодженням здоров’я при виконанні трудових обов’язків. 

У свою чергу, відповідач позов не визнав, посилаючись на те, що 

позивач добре знала, що її робота пов’язана з шкідливими умовами, але 

свідомо працювала, незважаючи на них; позивачу було заздалегідь відомо 

про погіршення здоров’я у майбутньому, тому твердження про моральні 

страждання внаслідок погіршення здоров’я у теперішньому стані є 

безпідставними. При проходженні лікарсько-експертної комісії на підставі 

виданого медичного висновку не було зафіксовано звернень до відповідних 

лікарів про наявність моральних страждань, хвилювань, стресів. У 

відповідному висновку зазначено, що за час лікування та обстеження стан 

хворої покращився, вона виписана у задовільному стані. У матеріалах справи 

є лише медичний висновок, що свідчить про наявність професійного 

захворювання, докази, які б свідчили про спричинення моральних страждань, 

позивачем до справи не додано. Тому твердження позивача про спричинення 

їй тяжких фізичних і моральних страждань, на думку відповідача, є 

перебільшеними. 

Дослідивши матеріали справи та доводи сторін, суд дійшов висновку, 

що позов підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:  

– з березня 1974 року до 26 жовтня 2008 року позивач працювала на 

ПАТ «ВАВК» бігунщиком змішувальних бігунів у вогнетривкому цеху, що 

супроводжувалося підвищеною небезпекою, незважаючи на те, що 

відповідно до ст. 43 Конституції України держава створює умови для 

повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості 
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у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми 

професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів 

відповідно до суспільних потреб. Кожен має право на належні, безпечні і 

здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. 

При цьому забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається 

на власника або уповноважений ним орган. Власник або уповноважений ним 

орган зобов’язаний вживати заходів щодо полегшення і оздоровлення умов 

праці працівників шляхом впровадження прогресивних технологій тощо 

(статті 153, 158 КЗпП України). 

При цьому в судовому засіданні суд встановив, що умови праці 

позивача в ПАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» не 

відповідали вимогам ст. 153 КЗпП України, що підтверджується актом 

розслідування хронічного професійного захворювання від 13 травня 2014 

року, у якому зазначено, що професійне захворювання позивача виникло в 

результаті тривалого контакту з шамотним та каолиновим порохом виключно 

фіброгенної дії, вміст якого в повітрі робочої зони складав 15,5 мг/м.куб. при 

ГДК 6.0 мг/м.куб, перепади температури в зимовий і літній періоди, 

швидкість руху повітря більше 0.3 м/с, відносна вологість 46% при 

нормативній – 75%. Зазначені умови праці стали причиною професійного 

захворювання позивача; 

– втрата працездатності та професійні захворювання завжди пов’язані 

із моральними стражданнями працівника. Так, відповідно до Рішення 

Конституційного Суду України від 27 січня 2004 року №  1-9 рп/2004 [153] 

моральна шкода потерпілого від нещасного випадку на виробництві чи 

професійного захворювання полягає, зокрема, у фізичному болі, фізичних та 

душевних стражданнях, яких він зазнає у зв’язку з каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров’я. Як наслідок, моральна шкода, заподіяна умовами 

виробництва, спричиняє порушення таких особистих немайнових прав, як 

право на життя, право на охорону здоров’я тощо. 
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Враховуючи глибину моральних та фізичних страждань позивачки з 

приводу пошкодження здоров’я внаслідок професійного захворювання, при 

визначенні розміру моральної шкоди, яка підлягає стягненню з відповідача 

на користь позивача, суд враховує тяжкість завданих ушкоджень здоров’ю 

позивача, ступінь втрати професійної працездатності в розмірі 25%, 

тривалість лікування, глибину душевних та фізичних страждань з приводу 

професійного захворювання, погіршення здібностей у побуті, вимушеної 

зміни складу життя, припинення трудової діяльності, і вважає розумним та 

справедливим відшкодування моральної шкоди в розмірі 25000 грн (1386,55 

євро), що буде еквівалентним її моральним стражданням. 

Таким чином, з наведених вище рішень у справах про стягнення 

моральної шкоди у зв’язку з ушкодженням здоров’я на виробництві можна 

дійти висновку:  

– моральна шкода у справах, пов’язаних із відшкодуванням шкоди 

працівнику на підставі втрати ним працездатності та наявності у нього 

професійних захворювань презюмується як однозначно завдана, що 

підтверджується посиланнями суду на Рішення КСУ від 27 січня 2004 року 

№  1-9 рп/2004 та на визначення моральної шкоди в чинному законодавстві; 

– порушення роботодавцем трудових прав працівника (за певних умов) 

є об’єктивністю. Незважаючи на те, що роботодавці повсякчас вказують, що 

у втраті працівниками працездатності та наявності у них професійних 

захворювань винні самі працівники, оскільки вони самостійно погодились 

працювати на таких умовах, суди виходять з того, що обов’язком держави є 

створення умов для повного здійснення громадянами права на працю. При 

цьому в зазначених категоріях справ суди підтверджують той факт, що 

працівники володіють правом на належні, безпечні і здорові умови праці, на 

заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, і забезпечення таких умов 

праці покладається саме на власника або уповноважений ним орган. Отже, 

власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вживати заходів щодо 

полегшення і оздоровлення умов праці працівників шляхом впровадження 
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прогресивних технологій тощо, тому наявність у працівників професійних 

захворювань та/або втрата ними працездатності (окрім тих випадків, коли 

самі працівники сприяють такому, наприклад, зловживаючи алкоголем чи 

вживаючи наркотичні й психотропні речовини), є прямою виною 

роботодавця.  

Така практика суду, на нашу думку, повністю співпадає із сучасними 

вимогами суспільства та станом національної економіки, оскільки в сучасних 

умовах люди часто вимушені влаштовуватись на роботу, на якій вони можуть 

зашкодити своєму здоров’ю чи навіть загинути (це такі люди усвідомлюють), 

через ряд причин, зокрема через відсутність вільних робочих місць у 

населеному пункті (часто в місті може знаходитись лише одне підприємство і 

умови праці на ньому можуть прямо суперечити вимогам законодавства). 

Економічні та соціальні умови змушують окремих людей до праці, на якій 

вони можуть зазнавати шкоди здоров’ю чи гідності, проте це не вказує на те, 

що такі особи винні в своїх стражданнях. Насправді винні ті, хто їх 

спричиняє. І такими відповідно до законодавства є роботодавці; 

– моральна шкода в таких справах об’єктивно виражається в наявних у 

позивача обставинах, що обумовлюють необхідність пристосовуватися та 

організовувати своє повсякденне життя по-новому й свідчать про заподіяння 

позивачу моральної шкоди.  

Водночас особливим питанням цієї категорії справ є розмір моральної 

шкоди працівнику. Цікавим в цьому аспекті видається аналіз судової 

практики у справах про відшкодування моральної шкоди, завданої у зв’язку з 

ушкодженням здоров’я під час виконання трудових обов’язків, 

підготовлений Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ [154]. У документі зазначається, що за результатами 

аналізу матеріалів, надісланих з апеляційних судів, листа Фонду соцстраху та 

судової практики Вищого спеціалізованого суду установлено, що є випадки, 

коли суди при однаковій втраті професійної працездатності та встановленні 

однакової групи інвалідності визначали різні розміри морального 
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відшкодування потерпілим: при 15% втрати працездатності мінімальний 

розмір морального відшкодування становив 1500 грн. (тобто 83,19 євро), а 

максимальний – 50000 грн. (тобто 2773,09 євро); при 50% втрати 

працездатності мінімальний розмір морального відшкодування становив 

2000 грн. (тобто 110,92 євро), а максимальний – 150000 грн. (тобто 8319,27 

євро); максимальний розмір морального відшкодування при 100% втраті 

працездатності становив 60000 грн. (тобто 3327,71 євро); 

2) про стягнення моральної шкоди у зв’язку з незаконним звільненням. 

Прикладами таких справ, зокрема є: 

а) Особа N подала позовну заяву про поновлення на роботі, стягнення 

середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування 

моральної шкоди до Івано-Франківського обласного державного об’єднання 

спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, яку слухала Колегія суддів 

судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду Івано-

Франківської області [155]. 

Заслухавши доповідача, пояснення апелянта та його представника, 

дослідивши матеріали справи, перевіривши відповідність висновків суду 

фактичним обставинам справи та правильність застосування судом норм 

матеріального і процесуального права у вирішенні даного спору, колегія 

суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга по справі підлягає частковому 

задоволенню з наступних підстав: 

– суд першої інстанції встановив порушення відповідачем трудового 

законодавства в частині звільнення відповідача у період його тимчасової 

непрацездатності, однак відмовив у задоволенні вимоги щодо компенсації 

моральної шкоди, завданої таким порушенням. При цьому, виходячи із 

змісту п. 13 постанови Пленуму ВСУ від 31 березня 1995 року №  4 (за 

наявності порушення прав працівника у сфері трудових відносин, яке 

призвело до його моральних страждань, втрати нормальних життєвих 

зв’язків чи вимагає від нього додаткових зусиль для організації свого життя, 

обов’язок по відшкодуванню моральної (немайнової) шкоди покладається на 
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власника або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду 

діяльності чи галузевої належності), Колегія суддів дійшла  висновку, що в 

даних правовідносинах діє презумпція вини заподіювача шкоди і саме 

відповідач, як роботодавець, має довести відсутність вини у заподіянні 

шкоди працівнику; 

– позивачем доведено вину відповідача щодо звільнення його у період 

тимчасової непрацездатності, неоплати листків непрацездатності, чим йому 

завдано моральну шкоду, яка виразилася у цих неправомірних діях. У зв’язку 

з цим позивач зазнав моральних страждань, вказавши, що повідомлення про 

його скорочення з роботи було фактом, який вплинув на його звичний спосіб 

життя, оскільки він один у сім’ї має самостійний заробіток і утримує сім’ю. 

Він змушений був витрачати час і кошти на пошуки іншої роботи, 

організацію свого життя та членів родини, позичати кошти. У нього також 

погіршилося самопочуття. 

На підставі встановленого Колегія суддів апеляційної інстанції 

вирішила ухвалити рішення про часткове задоволення позову Особи N в 

частині стягнення з Івано-Франківського обласного державного об’єднання 

спиртової та лікеро-горілчаної промисловості моральної шкоди в сумі 

1000 грн (55,46 євро); 

б) Особа N подала позов про визнання періоду часу вимушеним 

прогулом, визнання бездіяльності незаконною, визнання дій незаконними, 

скасування наказів, поновлення на роботі, зобов’язання вчинити певні дії, 

стягнення моральної шкоди (в ході судового розгляду Особа N неодноразово 

уточнювала позовні вимоги) до комунального закладу охорони здоров’я 

«Лозівська центральна районна лікарня», який розглядав Лозівський 

міськрайонний суд Харківської області та переглядався судовою колегією 

судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Харківської області 

[156] 

В остаточних позовних вимогах з приводу моральної шкоди позивачка 

просила суд: стягнути з відповідача моральну шкоду за пропозицію роботи, 
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яка не відповідає стану її здоров’я, в розмірі 2000 грн (110,92 євро) та 

зобов’язати відшкодувати їй моральну шкоду в розмірі 200000 грн (11092,37 

євро) за повторне незаконне звільнення. Обґрунтовуючи свої моральні 

страждання, позивачка зазначила, що вважає незаконною бездіяльність 

відповідача щодо непроведення її навчання та працевлаштування у 

відповідності з її індивідуальною програмою реабілітації інваліда, 

незаконними та такими, що завдали моральної шкоди дії відповідача, 

пов’язані з пропозицією роботи лікаря-статистика, незаконним та таким, що 

завдало моральної шкоди, повторне звільнення. 

Проаналізувавши правову аргументацію у справі позивачки, суд 

зазначив, що він не вважає обґрунтованими позовні вимоги стосовно 

визнання незаконною бездіяльності відповідача в особі головного лікаря 

КЗОЗ «ЛЦРЛ» щодо непроведення навчання та працевлаштування у 

відповідності з індивідуальною програмою реабілітації Особи N як інваліда 

3-ї групи та визнання незаконними дій щодо пропозиції роботи лікаря-

статистика, яка не визначена МСЕК як доступна їй за станом здоров’я, а, 

відповідно, і позовні вимоги про стягнення моральної шкоди за ці дії в 

розмірі 2000 грн.  

Так, враховуючи, що судовим розглядом не було встановлено факту 

порушення прав Особи N пропозицією відповідача роботи на посаді лікаря-

статистика та не встановлено порушень відповідачем трудового 

законодавства при звільненні останньої, суд відмовив у задоволенні позовної 

вимоги про стягнення моральної шкоди в розмірі 2000 грн та 200000 грн. 

Таким чином, зважаючи на наявні рішення по справах, наведених 

вище, що стосуються стягнення моральної шкоди у зв’язку з незаконним 

звільненням, можна зробити висновок, що для прийняття рішення, яким суд 

зобов’яже роботодавця відшкодувати працівнику моральну шкоду необхідно, 

щоб: 

– звільнення працівника було незаконним (розірвання трудового 

договору, яке означає припинення трудових правовідносин між працівником 
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та роботодавцем, відбулось у формі чи спосіб, що не передбачені 

законодавством; незаконним буде будь-яке звільнення, що відбулось 

всупереч законодавству про працю), а період з моменту такого його 

незаконного звільнення до винесення відповідного рішення суду визнавався 

вимушеним прогулом (час, протягом якого працівник з вини роботодавця був 

позбавлений можливості працювати, як того передбачає трудовий договір 

та/або законодавство про працю України); 

– 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. 

Наприклад, незаконне звільнення працівника, який самостійно виховує 

дитину, означає неочікувану втрату заробітку, зобов’язує до нового пошуку 

роботи, яка може вимагати витрати значного часу та зусиль, що, у свою 

чергу, може негативно відображатись на психіці такого працівника. Це і є 

підставо для того, щоб вважати, що моральна шкода працівнику завдана і 

вона повинна бути компенсована;  

3) про відшкодування моральної шкоди за несвоєчасну виплату 

заробітної плати. Прикладами цього можуть бути такі справи:  

а) Особа N подала позов про стягнення заборгованості по заробітній 

платі та відшкодування моральної шкоди за її несвоєчасну виплату до ДП   

ДАК «Хліб України» «Миргородського комбінату хлібопродуктів № 1», який 

розглядався Миргородським міськрайонним судом Полтавської області [157]. 

Позивачка звернулася до суду із позовом до ДП ДАК «Хліб України» 

«Миргородського комбінату хлібопродуктів № 1» про стягнення 

заборгованої їй (станом на 18 червня 2014 року) заробітної плати в сумі 

3505,55 грн (194,42 євро), яка не в повній мірі та нерегулярно виплачувалася 

їй в порушення ст. 115 КЗпП України, що призвело до її моральних 

страждань, а саме: із-за відсутності змоги придбавати речі повсякденного 

вжитку для себе та своєї новонародженої дитини, ліків, продуктів 

харчування; невиплата заробітної плати вимагала від неї додаткових зусиль 
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для організації свого життя. На цій підставі Особа N просила відшкодувати 

завдану їй моральну шкоду у сумі 2000 грн (110,92 євро). 

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що відповідачем 

порушені законні права позивача, в результаті чого суд вбачає за необхідне 

«задовольнити позовні вимоги в частині стягнення вказаної суми 

заборгованої заробітної плати». При цьому суд зазначив, що невиконанням 

роботодавцем позивачки вимог ст. 115 КЗпП України порушувалися трудові 

права Особи N, що і призвело її до моральних страждань із-за позбавлення 

можливості повноцінно планувати свій сімейний бюджет, купувати ліки, 

продукти харчування та засоби гігієни для себе і своєї малолітньої дитини, 

своєчасно оплачувати комунальні послуги. Отже, «для реалізації своїх звичок 

і бажань та для організації свого життя невиплата відповідачем заробітної 

плати вимагало від позивачки додаткових зусиль, що і призвело до 

заподіяння їй моральної шкоди». Завдану позивачці моральну шкоду суд, 

виходячи із розміру заборгованої заробітної плати, періоду, протягом якого 

порушувалися права позивачки, оцінює в розмірі 1200 грн (66,55 євро) і 

вважає необхідним стягнути їх з відповідача на користь позивачки, 

поновивши таким чином її порушенні права і в цій частині. 

Таким чином, слід зазначити, що суд, визначаючи розмір моральної 

шкоди, не виходив з глибини психічних страждань працівника, тривалості 

таких страждань, вини роботодавця, фінансового стану сторін спору тощо, а 

враховував саме розмір матеріальної шкоди.  

Отже, суд: 

 – прив’язав розмір моральної шкоди до розміру матеріальної шкоди, 

що прямо забороняється законом ( ч. 4 ст. 23 Цивільного кодексу України 

встановлене правило, відповідно до якого моральна шкода відшкодовується 

незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана 

з розміром цього відшкодування); залежність моральної шкоди суд визначив 

у співвідношенні сум за принципом 1 до 3, що може бути виражено у 

формулі: 
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Шпр/3 = МШпр., де: 

Шпр – загальний розмір доведеної в суді матеріальної шкоди, завданої 

працівнику; 

МШпр. – розмір моральної шкоди, завданої роботодавцем працівнику в 

результаті порушення ним трудових прав працівника.  

– не задовольнив мізерну суму, яку просила стягнути з відповідача 

позивачка в якості компенсації за моральну шкоду;  

б) Особа N подала позов про стягнення заборгованості по заробітній 

платі та моральної шкоди до ПАТ «Ніжинський механічний завод», який 

розглядався Ніжинським міськрайонним судом Чернігівської області [158].  

Позивач звернувся до суду із зазначеним позовом, в якому просить 

стягнути з відповідача на його користь заборгованість по заробітній платі в 

сумі 12418,08 грн (688,73 євро) та відшкодувати 1500 грн моральної шкоди 

(83,19 євро). В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилався на те, 

що він перебував у трудових відносинах з ПАТ «Ніжинський механічний 

завод» на посаді начальника механіко-заготівельного цеху №  30, а наказом 

№  209к від 10 грудня 2013 року його було звільнено з роботи за п. 1 ст. 36 

КЗпП України за згодою сторін, але всупереч вимогам ст. 116 КЗпП України 

відповідач не провів з ним розрахунку по заробітній платі у день звільнення, 

відповідно, виникла заборгованість по заробітній платі у сумі 12418 грн 08 

коп., чим йому завдано моральну шкоду, яку він оцінює в 1500 грн, так як 

відсутність грошей вимагала від нього додаткових зусиль для організації 

власного життя та життя його родини. 

Дослідивши усі докази по справі та оцінивши їх відповідно до ст. 212 

ЦПК України за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на 

всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні, суд 

дійшов висновку, що позов є законним, трудове право працівника було 

порушено, працівник зазнав моральних страждань, відповідно, має місце 

відшкодування моральної шкоди. При цьому, безпосередньо вирішуючи 

питання розміру такої компенсації, суд врахував, що позивачу заробітна 
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плата не виплачувалась протягом тривалого часу, чим порушувались його 

законні права і що призвело до моральних страждань, втрати нормальних 

зв’язків і вимагало від нього додаткових зусиль для організації його життя. 

Однак з урахуванням характеру правопорушення, вимог розумності і 

справедливості суд вважає за необхідне задовольнити позовні вимоги 

частково і стягнути з відповідача моральну шкоду в сумі 300 грн (16,64 євро) 

за умови, що на користь держави відповідач повинен сплатити судовий збір у 

сумі 243,60 грн (13,51євро). 

Таким чином, досліджуючи зазначені категорії справ, можна зробити 

висновок, що в окремих рішеннях суди, вирішуючи питання відшкодування 

моральної шкоди за несвоєчасну виплату заробітної платні та розміру такої 

компенсації, виходять із наступного: вираховування розміру моральної 

шкоди в залежності від розміру матеріальної шкоди; вимог розумності і 

справедливості, що, як правило, стають підставою для присудження мізерних 

компенсаційних сум, які, зважаючи на життєвий рівень у державі та характер 

страждань працівника, своїм розміром «принижують» гідність людини;  

4) про відшкодування моральної шкоди за затримку в розрахунку при 

звільненні. Прикладами цих справ можуть бути, зокрема, такі:  

а) Особа N подала позов про стягнення заборгованості по заробітній 

платі, середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні та 

моральної шкоди до ПАТ «Чернігівреставрація», який розглядався 

Деснянським районним судом міста Чернігова [159]. 

Позивач звернувся до суду з позовом, уточнивши згодом позовні 

вимоги. Він просив стягнути з ПАТ «Чернігівреставрація» заборгованість по 

заробітній платі в розмірі 4005,86 грн (222,17 євро), середній заробіток за час 

затримки розрахунку при звільненні у розмірі 10000 грн (554,62 євро) та 

моральну шкоду в розмірі 300 грн (16,64 євро). Моральну шкоду позивач 

обґрунтовував самим фактом порушення його прав роботодавцем. 

Дослідивши матеріали справи, суд вважав доведеним заподіяння 

позивачу моральної шкоди, що виразилась у душевних стражданнях. 
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Вирішуючи питання розміру відшкодування, суд враховував глибину та 

тривалість заподіяних душевних страждань і, керуючись принципом 

розумності, об’єктивності та справедливості, дійшов висновку, що сума 300 

грн є достатньою компенсацією стягнення за моральну шкоду; 

б) Особа N подала позов про стягнення заборгованості з індексації 

заробітної плати й компенсації за затримку виплати, середнього заробітку за 

затримку в розрахунку при звільненні, відшкодування моральної шкоди до 

Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний 

комбінат імені Ілліча», який розглядався Новоазовським районним судом 

Донецької області [160]. 

Позивач звернувся до суду із позовом, посилаючись на те, що з 09 

вересня 2000 року по 30 листопада 2006 року він перебував у трудових 

відносинах з відповідачем, однак при виплаті заробітної плати йому не 

проводилась індексація, передбачена діючим законодавством, а також 

компенсація за затримку у виплатах, внаслідок чого були порушені права 

позивача на оплату праці, що мають бути відновлені шляхом зобов’язання 

відповідача провести відповідні виплати. Також позивач вказував, що, 

оскільки йому й досі не була виплачена заборгованість з індексації та 

компенсації, то відповідач повинен йому нарахувати та виплатити середній 

заробіток за час затримки виплати заборгованої індексації з компенсацією 

при звільненні до моменту ухвалення рішення по справі. На підставі 

переліченого позивач просив суд зобов’язати відповідача провести 

розрахунок та виплату заборгованості з індексації заробітної плати і 

компенсації за затримку у її виплаті за період з 06 березня 2003 року по 30 

листопада 2006 року в сумі 3528,96 грн (195,72 євро), стягнути на його 

користь з відповідача середній заробіток за час затримки виплати індексації 

заробітної плати за період з 01 грудня 2006 року по день винесення рішення 

судом, яка нараховується при втраті частини доходів у зв’язку з порушенням 

строків їх виплати в сумі 139403,18 грн (7731,56 євро), а також стягнути з 

відповідача на його користь 1000 грн (55,46 євро) моральної шкоди, яка 
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полягає у порушенні його прав внаслідок невиплати відповідачем належних 

грошових сум протягом дуже тривалого часу [160]. 

Дослідивши матеріали справи й доводи сторін з приводу позовної 

вимоги щодо відшкодування моральної шкоди, суд дійшов висновку, що такі 

позовні вимоги є недоведеними позивачем, оскільки, на думку суду, в 

розумінні ст. 23 ЦК України тривалість невиплати відповідачем належних 

позивачу сум за його позовом сама по собі не свідчить про спричинення 

відповідачем моральної шкоди позивачу, бо, як встановлено судом з 

матеріалів справи, ніщо не перешкоджало позивачу звернутися з аналогічним 

позовом до відповідача не в 2014 році, а раніше. Інших доказів спричинення 

йому моральної шкоди позивач суду не надав. 

Таким чином, виходячи із суті двох вищезазначених рішень суду за 

позовами про відшкодування моральної шкоди за затримку в розрахунку при 

звільненні, можемо зробити такі висновки:  

– доведення факту порушення трудового права працівника 

роботодавцем шляхом тривалої невиплати ним належних працівнику сум не є 

доведенням факту завдання працівнику моральної шкоди. Наявність 

моральної шкоди в цьому випадку повинна виражатись об’єктивно.  

Повністю погодитись із такою судовою тенденцією неможливо, 

оскільки вважати моральну шкоду безперечним наслідком тривалої 

невиплати заробітної платні і не вважати таким наслідком у випадках 

тривалої затримки в розрахунку при звільненні не в повній мірі справедливо; 

– зважаючи на той факт, що тривала затримка в розрахунку при 

звільненні, за своєю суттю, є триваючим порушенням права працівника, 

момент оскарження такого порушення є фактором, що ставиться у залежність 

від наявності моральної шкоди у працівника. Так, згідно з логікою рішення 

від 20 серпня 2014 року по справі N  238/1324/14-ц тривалість невиплати 

відповідачем належних працівнику сум за його позовом сама по собі не 

свідчить про спричинення роботодавцем йому моральної шкоди, що 

стосується випадків, коли працівнику ніщо не перешкоджало звернутися з 



147 

147 
 

відповідним позовом до роботодавця одразу після початку такого 

порушення. Така логіка, на нашу думку, є помилковою, оскільки вирішення 

питання про наявність моральної шкоди у працівника в результаті 

доведеного порушення його трудових прав не може лягати в площину 

залежності від моменту оскарження такої шкоди.  

Наявність моральної шкоди, як такої, жодним чином не обумовлене 

моментом подання позову про її відшкодування. Працівник може і не 

вимагати компенсації від роботодавця за заподіяння йому цієї шкоди, може 

також і не усвідомлювати, що він переживає моральні страждання саме в 

результаті завданого йому порушення трудового права, однак це не означає, 

що йому не було завдано такої шкоди. 

 

3.3 Особливості виконання рішення суду в частині компенсації 

моральної шкоди 

Безпосереднє здійснення захисту суб’єктивних прав відбувається 

шляхом постановлення судового рішення та подальшого його виконання. 

Рішення зумовлює виникнення певних правовідносин, які санкціоновані 

судом як органом правосуддя і ці відносини, що існують у процесі виконання 

судового рішення, є об’єктом дослідження для процесуалістів, хоча й іноді 

виходять за межі цивільного процесу, виконавчого провадження. Але не 

можна не враховувати той факт, що рішення суду не самоціль, а лише засіб її 

досягнення, бо коли право, підтверджене судом, не втілюється у фактичних 

відносинах, то видозмінюється його сутність. У такому випадку 

загальнообов’язковість втрачається, оскільки неможливим стає реальне 

виконання обов’язку [161]. Таким чином, рішення суду повинні 

виконуватись. 

Виконання судових рішень починається після набрання ними законної 

сили, яке пов’язане із закінченням строку подання апеляційної заяви та 

скарги. У разі пропущення строків на апеляційне оскарження, рішення 
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вважається таким, що набрало законної сили та не підлягає оскарженню, 

якщо такий строк не буде поновлено ухвалою апеляційного суду [162]. 

Отже, судове рішення, яке набрало законної сили, повинно 

виконуватись всіма особами, яких воно стосується, і факт набрання ним 

законної сили в силу того, що його не оскаржували, означає, що з його 

положеннями сторони спору погоджуються в повній мірі. Якщо рішення суду 

набрало законної сили після вичерпання сторонами, які з ним не 

погоджувались, всіх процесуальних можливостей для його скасування і 

винесення нового рішення, воно незалежно від того, погоджуються з ним 

сторони чи ні, повинно ними виконуватися. 

Так, якщо роботодавець незадоволений фактом зобов’язання 

відшкодувати працівнику завдану ним моральну шкоду чи розміром 

компенсації такої шкоди, проте рішення, яке зобов’язує його до цього, 

набрало законної сили, він мусить виконати такий обов’язок.  

При цьому слід наголосити на двох обставинах: 

1) рішення суду щодо наявності у роботодавця обов’язку відшкодувати 

моральну шкоду, завдану працівнику, повинно містити пряму вказівку на це. 

Окрім того, зважаючи на п. 22 постанови Пленуму ВСУ «Про практику 

розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 

27 березня 1992 року № 6 [103] в рішенні суд повинен навести точний 

розрахунок присуджених сум для відшкодування шкоди, а також зазначити 

строки їх виплати; 

2) невиконання вимог рішення суду добровільно тягне за собою 

відповідальність порушника, при цьому це також призводить до примусового 

стягнення відповідних сум державним виконавцем на підставі виконавчого 

листа. Тобто, якщо рішення суду з приводу відшкодування моральної шкоди 

набрало законної сили, воно може бути виконано як у добровільному 

порядку, так і в примусовому. З цього приводу слід зазначити, що частіше 

рішення в нашій державі виконуються саме в примусовому порядку, хоча для 

всіх сторін спору об’єктивно й зрозуміло, що невиконання судових рішень 
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негативно впливає як на авторитет судової влади, так і на авторитет 

адвокатури, оскільки при такій ситуації не досягається кінцева мета 

правосуддя та адвокатури – надання професійної допомоги та захист 

інтересів громадян і реальне поновлення їхніх порушених прав. Однак, як 

зазначають фахівці, виходячи із практики, рішення суду, що набрали 

законної сили, не виконуються не лише пересічними громадянами, але й 

посадовими особами органів державної влади [163]. 

В окремих випадках невчасне виконання судових рішень (не в тих 

випадках, коли роботодавець, що завдав моральну шкоду працівнику, 

відверто заявляє свою негативну позицію щодо виконання відповідного 

судового рішення, яке він не має наміру виконувати) може бути наслідком 

«завантаженості» роботодавця щодо виплат таких працівникам. Справа в 

тому, що порушення трудових прав працівників, в результаті яких їм було 

завдано моральну шкоду, може мати масовий характер (як правило, такі 

ситуації і є найбільш поширеними, приміром) і такі працівники можуть в 

індивідуальному порядку, але у великій кількості, звертатись до суду й 

отримувати відповідні судові рішення, в яких їм присуджуватимуться 

компенсаційні грошові кошти, що їх має відшкодувати роботодавець. 

О.І. Крижанівська з цього приводу, зокрема, зазначає, що, враховуючи 

досить велику кількість «типових» судових рішень щодо відшкодування 

моральної шкоди, підприємство часто не може виконати їх самостійно в 

строк, якого вимагає постраждала особа, тому стягувач «звертається до 

Державної виконавчої служби відповідного району щодо примусового 

виконання судового рішення, тобто стягнення відповідних коштів з рахунку 

боржника» [164]. 

Отже, якщо роботодавець у встановлений законом строк не виконає 

рішення суду щодо відшкодування моральної шкоди працівнику, державний 

виконавець невідкладно розпочинає його примусове виконання. Однак 

такому відкриттю провадження повинно передувати: 
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1. Отримання працівником-стягувачем виконавчого листа. Воно 

регламентоване ст. 368 ЦПК України, відповідно до якої виконавчий лист 

видається тільки за заявою особи, на користь якої постановлене рішення 

суду, що набрало законної сили, за умови, що по кожному судовому рішенню 

місцевим судом, який розглянув відповідну справу, видається лише один 

виконавчий лист. Тобто працівник, якому роботодавець завдав моральної 

шкоди порушенням трудових прав, у результаті ухвалення рішення про 

компенсацію такої шкоди, яке набрало чинності, має право звернутись до 

суду із заявою про видачу виконавчого листа, на підставі якого він може 

звернутись до примусового виконання відповідного рішення суду.  

Зважаючи на зміст с. 4 Закону України «Про виконавче провадження» 

[74], можемо зробити висновок, що виконавчий документ повинен містити 

наступну інформацію: 1) назву і дату видачі документа, найменування 

органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видала; 2) дату 

прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ; 3) повне 

найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, власне ім’я та по 

батькові – для фізичних осіб) працівника-стягувача та роботодавця-

боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання 

чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний номер суб’єкта 

господарської діяльності роботодавця-боржника (для юридичних осіб), 

індивідуальний ідентифікаційний номер працівника-стягувача та 

роботодавця-боржника (для фізичних осіб-платників податків) або номер і 

серія паспорта стягувача та боржника (для фізичних осіб-громадян України, 

які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття 

ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи 

державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України), а також 

інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий 

документ, які ідентифікують працівника-стягувача та роботодавця-боржника 

чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема дата народження 

роботодавця-боржника та його місце роботи – для фізичних осіб (таке є 
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особливо важливим, коли роботодавцем виступає фізична особа, яка найняла 

працівника в якості домашнього працівника і завдала йому моральної шкоди 

саме в рамках трудоправових відносин), місцезнаходження майна боржника, 

рахунки стягувача та боржника тощо; 4) резолютивна частина рішення; 

5) дата набрання законної (юридичної) сили рішенням; 6) строк пред’явлення 

виконавчого документа до виконання. 

2. Процедура звернення працівника до Державної виконавчої служби 

відповідного району. Так, працівник на підставі Закону України «Про 

виконавче провадження» має право звернутись із виконавчим документом та 

відповідною заявою (про примусове виконання рішення) до виконавця за 

умови, що строком пред’явлення виконавчого документа до виконання 

(строк давності пред’явлення виконавчого документа) є строк у один рік з 

наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення строку, 

встановленого у разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а якщо 

судове рішення підлягає негайному виконанню – з наступного дня після його 

постановлення. 

Що стосується негайності виконання рішень, які зобов’язують 

роботодавця відшкодувати працівнику моральну шкоду, то з цього приводу 

слід зауважити, що прямих вказівок в законодавстві стосовно такого аспекту 

немає. Так, у перехідних положеннях Закону України «Про виконавче 

провадження» вказується на те, що тимчасово, до 31 грудня 2022 року, 

підлягають зняттю арешти та заборони відчуження майна Державного 

акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» у виконавчих провадженнях 

(крім рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат 

(компенсацій), що належать працівнику у зв’язку з трудовими відносинами, 

про відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, 

іншим ушкодженням здоров’я або смертю, про стягнення аліментів, про 

стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування і заборгованості із сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)[74]. 
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Зважаючи на те, що в законодавстві відсутні вказівки щодо негайності, слід 

звернути увагу на п. 22 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду 

судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 27 

березня 1992 року № 6, в якому зазначається, що в рішенні суду повинні бути 

вказані строки виплати компенсації. З цього можемо зробити висновок, що 

виконання рішень про відшкодування роботодавцем моральної шкоди 

працівнику повинно виконуватись не негайно, а у строк, який вказано в 

тексті рішення, та який, відповідно, буде вказано в виконавчому документі. 

При цьому саме невиконання обов’язку роботодавця щодо сплати 

компенсаційних сум працівнику у визначений строк буде підставою для 

звернення працівника до державного виконавця із відповідною заявою. 

У заяві про відкриття виконавчого провадження працівник вправі 

зазначити відомості, що ідентифікують роботодавця чи можуть сприяти 

примусовому виконанню рішення (рахунок роботодавця-боржника, місце 

роботи чи отримання ним інших доходів, місцезнаходження його майна 

тощо), а також шляхи отримання ним коштів, стягнутих з роботодавця-

боржника. Така інформація є досить важливою, оскільки стягнення за 

виконавчими документами звертається, в першу чергу, на кошти 

роботодавця-боржника у гривнях та іноземній валюті, інші цінності, у тому 

числі кошти на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових 

установах, на рахунки в цінних паперах у депозитарних установах (готівкові 

кошти, виявлені у роботодавця-боржника, також вилучаються). При цьому 

законодавство не містить норми щодо рахунків і вкладів боржника у 

закордонних банках та інших іноземних фінансових установах, а також 

рахунків у цінних паперах у закордонних депозитарних установах. Однак, 

виходячи із змісту Закону України «Про виконавче провадження», можна 

зробити висновок, що законодавчі норми щодо можливості стягнення за 

виконавчими документами також охоплюють і майно роботодавця-боржника, 

що знаходиться за кордоном. 
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Працівник-стягувач звертається із заявою та виконавчим документом 

до державного виконавця за принципом територіальної підвідомчості, що 

закріплений у Законі України «Про виконавче провадження» і який полягає в 

тому, що виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем 

проживання, перебування, роботи роботодавця-боржника або за 

місцезнаходженням його майна. Якщо такий працівник є юридичною 

особою, то виконання провадиться за місцезнаходженням його постійно 

діючого органу або майна. У тих випадках, коли у працівника-стягувача 

виникає право вибору місця виконання між кількома органами Державної 

виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії з виконання рішення на 

території, на яку поширюються їх функції, він використовує це право на 

власний розсуд. 

Отже, після того, як державний виконавець отримав разом із заявою від 

працівника-стягувача виконавчий документ, він повинен протягом трьох 

робочих днів з дня їх надходження винести постанову про відкриття 

виконавчого провадження, копії якої надсилаються не пізніше наступного 

робочого дня стягувачу та боржникові з метою ознайомлення та можливості 

оскарження такого документа у десятиденний строк у порядку, 

встановленому законодавством.  

Водночас, зважаючи на зміст ч. 1 ст. 32 Закону України «Про 

виконавче провадження», слід зауважити, що за наявності обставин, що 

перешкоджають проведенню виконавчих дій (хвороба сторони виконавчого 

провадження, відрядження сторони виконавчого провадження, стихійне лихо 

тощо), або з інших підстав, внаслідок виникнення яких сторони були 

позбавлені можливості скористатися правами, наданими їм цим Законом, 

виконавець може відкласти проведення виконавчих дій з власної ініціативи 

або за заявою стягувача чи боржника на строк до 10 робочих днів. 

Варто зауважити, що чинне законодавство також передбачає 

відповідальність роботодавців-боржників, які без поважних причин у 

встановлений державним виконавцем строк не виконують рішення, що 
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зобов’язує їх відшкодувати моральну шкоду працівнику. У такому разі 

державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу на 

боржника-фізичну особу від десяти до двадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; на посадових осіб – від двадцяти до сорока 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на боржника-юридичну 

особу – від сорока до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян та встановлює новий строк виконання. Слід наголосити на тому, що 

в тих випадках, коли роботодавець зобов’язаний відшкодувати моральну 

шкоду працівнику значного розміру і строк її відшкодування його не 

влаштовує, він може свідомо ігнорувати свій обов’язок і, сплативши 

незначний штраф, фактично «продовжити» строк виконання свого обов’язку. 

Відповідно, для того, щоб уникнути практики «купівлі» фактичного 

продовження строку виконання вимоги, законодавець в ч. 2 ст. 75 Закону 

України «Про виконавче провадження» передбачив правило щодо 

притягнення порушників до повторної відповідальності за повторення 

правопорушення. Так, у разі повторного невиконання (без поважних причин) 

рішення роботодавцем-боржником, державний виконавець у тому ж порядку 

накладає на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до 

правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення 

боржника до кримінальної відповідальності відповідно до закону. Таким 

чином, ризик понесення кримінальної відповідальності роботодавцем-

боржником у результаті ігнорування ним обов’язку щодо відшкодування 

завданої моральної шкоди працівнику буде тим фактором, що не дасть йому 

змоги «купувати» у держави фактичне продовження строку виконання 

вимоги. 

Також слід звернути увагу на те, що виконавчий документ може бути 

повернутий працівнику-стягувачу, однак таке відбувається лише у випадках, 

передбачених ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження», а саме: 1. 

Виконавчий документ повертається стягувачу, якщо: 
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1) стягувач подав письмову заяву про повернення виконавчого 

документа; 

2) у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а 

здійснені виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку 

такого майна виявилися безрезультатними; 

3) стягувач відмовився залишити за собою майно боржника, 

нереалізоване під час виконання рішення, за відсутності іншого майна, на яке 

можливо звернути стягнення; 

4) стягувач перешкоджає проведенню виконавчих дій або не здійснив 

авансування витрат виконавчого провадження, передбачене статтею 43 цього 

Закону, незважаючи на попередження виконавця про повернення йому 

виконавчого документа; 

5) у результаті вжитих виконавцем заходів неможливо встановити 

особу боржника, з’ясувати місцезнаходження боржника - юридичної особи, 

місце проживання, перебування боржника - фізичної особи (крім випадків, 

коли виконанню підлягають виконавчі документи про стягнення аліментів, 

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, 

у зв’язку з втратою годувальника, про відібрання дитини, а також виконавчі 

документи, за якими мають бути стягнуті кошти чи інше майно, та інші 

виконавчі документи, що можуть бути виконані без участі боржника); 

6) у боржника відсутнє визначене виконавчим документом майно, яке 

він за виконавчим документом повинен передати стягувачу в натурі; 

7) боржник - фізична особа (крім випадків, коли виконанню підлягають 

виконавчі документи про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, 

завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, у зв’язку із втратою 

годувальника, а також виконавчі документи про відібрання дитини) чи 

транспортні засоби боржника, розшук яких здійснювався поліцією, не 

виявлені протягом року з дня оголошення розшуку; 

8) відстрочка виконання рішення, надана судом, яким постановлено 

рішення, не закінчилася; 
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9) законом встановлено заборону щодо звернення стягнення на майно 

чи кошти боржника, якщо в нього відсутнє інше майно чи кошти, на які 

можливо звернути стягнення, а також щодо проведення інших виконавчих 

дій стосовно боржника, що виключає можливість виконання відповідного 

рішення; 

10) відсутня його згода на заміщення приватного виконавця у випадках, 

передбачених Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів"; 

11) запроваджено тимчасову адміністрацію банку-боржника, крім 

рішень немайнового характеру. 

2. Про наявність обставин, зазначених у пунктах 2-6 частини першої 

цієї статті, виконавець складає акт. 

3. У разі повернення виконавчого документа з підстав, передбачених 

частиною першою цієї статті, стягувачу повертаються невикористані суми 

внесеного ним авансового внеску. На письмову вимогу стягувача виконавцем 

надається звіт про використання авансового внеску. У разі повернення 

виконавчого документа стягувачу на підставі пунктів 1, 3, 11 частини першої 

цієї статті арешт з майна знімається. 

4. Про повернення стягувачу виконавчого документа та авансового 

внеску виконавець виносить постанову. 

5. Повернення виконавчого документа стягувачу з підстав, 

передбачених цією статтею, не позбавляє його права повторно пред’явити 

виконавчий документ до виконання протягом строків, встановлених статтею 

12 цього Закону[74]. 

Водночас необхідно зауважити, що статтями 32, 33 Закону України 

«Про виконавче провадження» передбачається можливість відстрочки 

(відкладення чи перенесення виконання рішення на новий строк, який 

визначається господарським судом, наприклад, відстрочка може надаватись 

за рішенням, у якому господарським судом визначено певний строк 

звільнення приміщення, повернення майна тощо) або розстрочки (означає 
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виконання рішення частками, встановленими судом, з певним інтервалом у 

часі [165]) виконання, встановлення чи зміни способу і порядку виконання 

рішення суду. Відповідно до цієї норми законодавства за наявності обставин, 

що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, 

державний виконавець за власною ініціативою чи за заявою сторін 

звертається до суду, звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із 

заявою про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення 

або зміну способу і порядку виконання. Таке ж право мають і самі сторони. У 

даному контексті необхідно вирішити питання: «Чи може передбачатись 

можливість відстрочки або розстрочки виконання рішення про 

відшкодування моральної шкоди працівнику і якщо може, то  за яких 

обставин?»  

Певна річ, що відстрочки або розстрочки виконання рішення про 

відшкодування моральної шкоди працівнику можуть мати місце, однак у 

кожному випадку питання про їх застосування буде персонально вирішувати 

суд. Так, якщо відстрочка може бути застосована у випадках тяжкої хвороби 

роботодавця-фізичної особи, в результаті якої він не може відповідним 

чином відшкодувати моральну шкоду працівнику, то розстрочка можлива 

тоді, коли передбачено виконання рішення частками, з певним інтервалом у 

часі, що встановлюються судом (можливою є розстрочка, коли виконання 

рішення стосується предметів, що діляться (гроші, майно, не визначене 

індивідуальними ознаками, декілька індивідуально визначених речей тощо), 

та викликана вимогами, що передбачені законодавством, а саме обставинами, 

що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у 

визначений строк або встановленим судом способом. При цьому, зважаючи 

на підп. 7.2 п. 7 постанови Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики 

виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України» від 17 

жовтня 2012 року №  9, слід мати на увазі, що, вирішуючи питання про 

відстрочку чи розстрочку виконання рішення, зміну способу і порядку 

виконання рішення, суд повинен враховувати матеріальні інтереси сторін, їх 
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фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність 

інфляційних процесів в економіці держави та інші обставини справи: щодо 

фізичної особи (громадянина) – тяжке захворювання її самої або членів її 

сім’ї, скрутний матеріальний стан; стосовно юридичної особи – наявну 

загрозу банкрутства, відсутність коштів на банківських рахунках і майна, на 

яке можливо було б звернути стягнення; щодо як фізичних, так і юридичних 

осіб – стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо[165]. 

Прикладом вищезазначеного може служити рішення від 02 червня 2011 

року у справі № 2-953/11 за позовом про стягнення заборгованості по 

заробітній платі, компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з 

порушенням строків її виплати, середнього заробітку за час затримки 

розрахунку та моральної шкоди, яке постановив Сихівський районний суд              

м. Львова [166]. У ньому вказується, що в судовому засіданні представник 

відповідача позов визнала частково, а саме визнала розмір заборгованості по 

заробітній платі та компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку із 

порушенням строків її виплати. Вона не заперечує проти задоволення позову 

в цій частині з її відстрочкою на три місяці. Однак суд, враховуючи надані 

йому докази, та доводи сторін, вирішив з відповідача на користь позивача 

стягнути разом 6696,81 грн (365,45 євро), з яких 500 грн (27,73 євро) склало 

стягнення моральної шкоди. Проте, розглядаючи питання про відстрочку 

виконання рішення суду, він відмовив відповідачу-роботодавцю у її наданні, 

посилаючись на невеликий розмір виплати. 

Слід зауважити, що відстрочка та розстрочка досить часто 

використовується роботодавцем-боржником з метою невиправданого 

відтягування виконання рішення суду. Так, наприклад, у рішенні від 28 

лютого 2014 року у справі № 127/29932/13-ц за позовом про стягнення 

середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду та моральної 

шкоди, яке постановлене Вінницьким міським судом Вінницької області 

[167], зазначається, що боржником (Басейновим управлінням водних 

ресурсів річки Південний Буг) чинились і чиняться перешкоди щодо 
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виконання судового рішення, зокрема саме боржник неодноразово ініціював 

питання стосовно зупинення виконавчого провадження на час звернення до 

суду із заявами про роз’яснення судового рішення, встановлення порядку і 

способу його виконання, відстрочку виконання. Незважаючи на письмові 

вимоги державного виконавця, а також постанови про накладення штрафів за 

невиконання вимог державного виконавця, направлення відповідного 

повідомлення до правоохоронних органів, відповідачем судове рішення про 

поновлення позивача на посаді й надалі не виконується. 

Виконавче провадження також може бути зупинене. Зупинення 

провадження можливе шляхом винесення відповідної вмотивованої 

постанови з підстав, передбачених статтями 34 та 35 Закону України «Про 

виконавче провадження» (вона затверджується начальником або заступником 

начальника відділу, якому підпорядкований державний виконавець). Що 

стосується питання, яке ми розглядаємо, то таке провадження може 

зупинятись: 

1) проходження боржником строкової військової служби, військової 

служби за призовом осіб  офіцерського складу, військової служби за 

призовом під час мобілізації, на особливий період, або якщо боржник 

проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби у 

бойовій обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, якщо згідно з умовами служби проведення виконавчих дій 

неможливе чи на прохання стягувача, який проходить таку військову службу; 

2) зупинення судом стягнення на підставі виконавчого документа; 

3) зупинення судом реалізації арештованого майна у разі відсутності 

іншого майна боржника, на яке може бути звернено стягнення; 

4) відкриття господарським судом провадження у справі про 

банкрутство (неплатоспроможність) боржника, якщо відповідно до закону на 

вимогу стягувача поширюється дія мораторію, запровадженого 
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господарським судом. Виконавець не зупиняє вчинення виконавчих дій у разі 

перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з 

боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна 

боржника); 

5) звернення виконавця та/або заінтересованої особи до суду із заявою 

про заміну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому 

частиною п’ятою статті 15 цього Закону; 

6) надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки 

виконання рішення; 

7) включення підприємства паливно-енергетичного комплексу до 

Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у 

процедурі погашення заборгованості, яка виникла внаслідок розрахунків за 

енергоносії з урахуванням дати заборгованості відповідно до Закону України 

"Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування 

підприємств паливно-енергетичного комплексу", крім рішень, передбачених 

абзацом шостим пункту 3.7 статті 3 зазначеного Закону; 

8) затвердження плану санації боржника до відкриття провадження у 

справі про банкрутство (неплатоспроможність) якщо стягувач включений до 

плану санації; 

9) надіслання виконавчого документа до центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, у випадку, передбаченому частиною 

третьою статті 4 Закону України "Про гарантії держави щодо виконання 

судових рішень"; 

10) включення підприємств, що виробляють, транспортують та 

постачають теплову енергію, надають послуги з централізованого опалення 

та постачання гарячої води, підприємств централізованого водопостачання та 

водовідведення, що надають послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення, послуги з постачання холодної води та послуги з 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), до реєстру 
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підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості 

відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 

підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті 

енергоносії", з виконавчих проваджень, стягувачами за якими є Національна 

акціонерна компанія "Нафтогаз України", її дочірня компанія "Газ України", 

Публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз", постачальники електричної 

енергії, а боржниками - підприємства, що виробляють теплову енергію, 

транспортують та постачають теплову енергію, надають послуги з 

централізованого опалення та постачання гарячої води, та підприємства 

централізованого водопостачання та водовідведення, що надають послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з постачання 

холодної води та послуги з водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем); 

11) встановлення мораторію на звернення стягнення на активи 

боржника за зобов’язаннями підприємств залізничного транспорту, майно 

яких розміщене на території проведення антитерористичної операції, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження; 

12) включення державних підприємств або пакетів акцій (часток) 

господарських товариств до переліку об’єктів малої або великої приватизації, 

що підлягають приватизації; 

13) наявності підстав, передбачених статтею 2-1 Закону України "Про 

деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового 

комплексу - учасників Державного концерну "Укроборонпром" та 

забезпечення їх стабільного розвитку"; 

14) наявності підстав, передбачених статтею 1 Закону України "Про 

відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств". 
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2. Виконавець не пізніше наступного робочого дня, коли йому стало 

відомо про обставини, зазначені в частині першій цієї статті, а з підстави, 

передбаченої пунктом 9 частини першої цієї статті, - у день надіслання 

виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, зупиняє вчинення виконавчих дій, про що виносить 

відповідну постанову. 

3. Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 7 частини 

першої цієї статті, не зупиняється в разі стягнення заборгованості перед 

Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та/або її дочірнім 

підприємством, що здійснювало постачання природного газу на підставі 

ліцензії. 

4. Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 10 

частини першої цієї статті, зупиняється у частині стягнення заборгованості за 

спожитий природний газ, використаний станом на 1 липня 2016 року для 

виробництва теплової та електричної енергії, послуг з опалення та 

постачання гарячої води (з урахуванням суми неустойки (штрафу, пені), 

інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість за 

спожитий природний газ), крім заборгованості, раніше реструктуризованої 

(розстроченої та/або відстроченої), у тому числі згідно з рішенням суду. [74]; 

Існують в законодавстві також строки зупинення вони визначені ст. 35 

даного закону, так строки зупинення вчинення виконавчих дій: 

1. Виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у випадках, 

передбачених пунктами 1, 4, 6, 8, 11 частини першої статті 34 цього Закону, 

до закінчення строку дії зазначених обставин, а у випадках, 

передбачених пунктами 2, 3 і 5 частини першої статті 34 цього  

2. У випадку, передбаченому пунктом 7 частини першої статті 34 цього 

Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій до закінчення строку 

дії процедури погашення заборгованості підприємствами паливно-

енергетичного комплексу, визначеного Законом України "Про заходи, 
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спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-

енергетичного комплексу". 

3. У випадку, передбаченому пунктом 9 частини першої статті 34 цього 

Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій до надходження від 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, повідомлення про 

перерахування коштів на відповідний рахунок органу державної виконавчої 

служби або стягувачу. 

4. Арешт, накладений виконавцем на майно боржника, у тому числі на 

кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах, 

протягом строку, на який виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій, не 

знімається, крім випадку, передбаченого пунктом 10 частини першої статті 

34 цього Закону. У період зупинення вчинення виконавчих дій виконавець 

має право звертатися до суду в порядку, встановленому цим Законом, а 

також вживати заходів до розшуку боржника (його майна) або проведення 

перевірки його майнового стану. 

5. Після усунення обставин, що стали підставою для зупинення вчинення 

виконавчих дій, виконавець не пізніше наступного робочого дня з моменту, 

коли йому стало про це відомо, зобов’язаний продовжити примусове 

виконання рішення у порядку, встановленому цим Законом, про що виносить 

відповідну постанову. 

6. У випадку, передбаченому пунктом 10 частини першої статті 34 цього 

Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій до виключення 

боржника з реєстру підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання 

заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення за спожиті енергоносії". У разі поновлення виконавчого 

провадження, зупиненого на підставі пункту 10 частини першої статті 34 
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цього Закону, виконавче провадження повторному зупиненню з цих підстав 

не підлягає. 

7. У випадку, передбаченому пунктом 13 частини першої статті 34 цього 

Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій на період дії обставин, 

визначених статтею 2-1 Закону України "Про деякі питання заборгованості 

підприємств оборонно-промислового комплексу - учасників Державного 

концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх стабільного розвитку". 

8. У випадку, передбаченому пунктом 14 частини першої статті 34 цього 

Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій на період дії обставин, 

визначених статтею 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності 

державних вугледобувних підприємств"[74]. 

Після усунення обставин, які стали підставою для зупинення 

виконавчого провадження, державний виконавець протягом трьох днів з 

моменту, коли йому стало про це відомо, зобов’язаний своєю постановою 

поновити виконавче провадження за власною ініціативою або за заявою 

працівника-стягувача (копії такої постанови повинні надсилатись сторонам у 

триденний строк). 

Законодавством також передбачений порядок закінчення виконавчого 

провадження. Воно відбувається в результаті винесення державним 

виконавцем відповідної постанови з обов’язковим мотивуванням підстав її 

винесення, яка затверджується начальником відділу, якому він безпосередньо 

підпорядкований (копія такої постанови у триденний строк надсилається 

сторонам і може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, 

встановленому законодавством). Якщо постанова державного виконавця про 

закінчення виконавчого провадження (повернення виконавчого документа 

працівнику-стягувачу) визнана судом незаконною чи скасована начальником 

відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або 

керівником відповідного органу Державної виконавчої служби або якщо до 

державного виконавця надійшло рішення суду про скасування заходів до 

забезпечення позову, а також у разі повернення виконавчого документа з 



165 

165 
 

іншого відділу Державної виконавчої служби, виконавче провадження 

підлягає відновленню протягом трьох робочих днів з дня надходження 

рішення суду, виконавчого документа чи постанови керівника відповідного 

органу Державної виконавчої служби. 

Виконавче провадження щодо стягнення з роботодавця моральної 

шкоди, завданої 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 (роботодавець-фізична особа); ліквідації юридичної особи- 

роботодавця, якщо виконання її 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) повернення виконавчого документа до суду чи 

іншого органу (посадової особи), який його видав, у випадку, передбаченому 

ч. 3 ст. 75 зазначеного Закону; 9) якщо рішення фактично виконано під час 

виконання рішення Європейського суду з прав людини; 10) непред’явлення 

виконавчого документа за відновленим виконавчим провадженням у строки, 

визначені ст. 51 зазначеного Закону. 
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Висновки до розділу 3 

1. Позов працівника щодо відшкодування моральної шкоди, завданої 

роботодавцем, – засіб захисту права працівника на компенсацію завданої 

йому моральної шкоди, який вчиняється процесуальною дією – зверненням 

до суду, що реалізовується шляхом подання в передбаченому законодавством 

порядку і у формі позовної заяви, яка містить матеріально-правову вимогу з 

приводу компенсації моральної шкоди у певний спосіб та розмірі, в 

результаті чого виникають цивільні процесуальні правовідносини. 

Такий позов відрізняється від інших позовних заяв, що можуть бути 

подані особами до суду на захист свого порушеного права і відшкодування 

відповідної моральної шкоди, якої вони зазнали внаслідок такого порушення, 

зважаючи на такі елементи, які його індивідуалізують: предмет (матеріальна 

вимога в сукупності з об’єктом позову), підстави (включають у себе ті 

юридичні факти, на яких засновані позовні вимоги, що пред’являються). 

2. Позов в Україні є ефективним засобом реалізації права на 

відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням трудових прав, однак 

щодо нього в нашій державі існує ряд правил, які можна поділити на дві 

групи: негласні правила, тобто правила, що вироблені на практиці. Їх 

дотримуються усі позивачі, хоча вони не закріплені на законодавчому рівні і 

їх порушення не буде тягти за собою відмову у розгляді судом такої заяви; 

законодавчі правила – конкретні правила щодо позову, які закріплені в 

законодавстві України і повинні дотримуватись позивачами, якщо інше не 

зазначене у відповідних законах. 

Основними правилами щодо форми та змісту позовної заяви про 

відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням трудових прав є 

наступні:  

1) заява подається в письмовій формі, тобто вона повинна бути 

викладеною на папері. Окрім того, в ході практики написання та подання 

позову сформувались такі неофіційні правила щодо форми заяви: вона 
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подається на папері формату А4; викладається на папері за допомогою 

застосування технічних засобів (друкований текст позовної заяви) або без їх 

використання (рукописний текст позовної заяви); колір і розмір тексту 

позовної заяви може бути будь-яким, однак зрозумілим, зокрема, якщо ж це 

друкований текст – викладеним у форматі Times New Roman 12 чи 14 

розміру шрифту і оформленим чорним чи темно-синім кольором; 

2) позовна заява складається державною мовою (на певних територіях 

України, наприклад, на території АР Крим до її окупації Росією дозволялось 

складання позовних заяв російською мовою у зв’язку із регіональним 

статусом такої мови на території українського півострова); 

3) у позові зазначається наступне:  

а) найменування суду, до якого подається заява, яке вказується 

повністю та залежить від того, до якої судової системи, ланки такий суд 

належить (перед найменуванням суду ставиться прийменник «до», що 

позначає місце, куди позивач направляє позовну заяву); 

б) ім’я позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, 

якщо позовна заява подається представником (при цьому під ім’ям мається 

на увазі прізвище, ім’я та по батькові особи, які чітко відповідають даним 

паспорта громадянина відповідної держави або іншого документа, що 

замінює його); 

в) місце проживання або місцезнаходження працівника-позивача і 

роботодавця-відповідача, а також представника позивача (якщо позовна заява 

подається представником), їх поштовий індекс, номери засобів зв’язку, 

електронні пошти, якщо такі відомі; 

г) зміст позовних вимог, який повинен містити таку інформацію: суть 

завданої моральної шкоди та пояснення потреби певного способу захисту, 

яку просить позивач від суду, – відшкодування моральної шкоди, завданої 

роботодавцем, що вказує на те, що зазначене є відображенням прохальної 

частини позовної заяви; 
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ґ) ціна позову (у позовній заяві зазначається розмір відшкодування 

моральної шкоди в грошовій або іншій матеріальній формі); 

д) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги та вказує, 

якими саме неправомірними діями чи бездіяльністю завдана йому шкода; 

е) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність 

підстав для звільнення від доказування; 

є) перелік документів, що додаються до позовної заяви (зазначений 

перелік документів визначається позивачем, зважаючи на обсяг доказів, які 

він подає на підтвердження своєї правоти, та інші належні документи за 

умови, що на працівників-позивачів, що через суд намагаються домогтися 

компенсації, не розповсюджується правило ч. 1 ст. 120 ЦПК України); 

4) заява повинна бути підписана позивачем (анонімні позовні заяви не 

розглядаються судом) та містити дату складання позовної заяви; 

5) якщо позовна заява подається належним представником позивача-

працівника, то до позовної заяви додається довіреність на вчинення 

представником відповідних процесуальних дій.  

3. Наявна судова практика про відшкодування моральної шкоди вказує 

на те, що найчастіше до суду за захистом у цьому аспекті звертаються 

працівники із наступними позовами: 

1) про стягнення моральної шкоди у зв’язку з ушкодженням здоров’я 

на виробництві. Узагальнюючи практику розгляду місцевими судами таких 

справ, слід зазначити наступне: a) моральна шкода у справах, пов’язаних із 

відшкодуванням шкоди працівнику на підставі втрати ним працездатності та 

наявності у нього професійних захворювань презюмується як однозначно 

завдана (таке підтверджується посиланнями суду на Рішення КСУ від 27 

січня 2004 року №  1-9 рп/2004 та на визначення моральної шкоди в чинному 

законодавстві); b) порушення роботодавцем трудових прав працівника (за 

певних умов) є об’єктивністю (незважаючи на те, що роботодавці повсякчас 

вказують, що у втраті працівниками працездатності та наявності у них 

професійних захворювань винні самі працівники, оскільки вони добровільно 
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самостійно працювати на таких умовах, суди виходять з того, що: працівники 

володіють правом на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну 

плату, не нижчу від визначеної законом; обов’язком держави є створення 

умов для повного здійснення громадянами права на працю; забезпечення 

відповідних законодавству умов праці покладається саме на власника або 

уповноважений ним орган); c) моральна шкода в таких справах об’єктивно 

виражається в наявних у позивача обставинах, що обумовлюють необхідність 

пристосовуватися та організувати своє повсякденне життя по-новому й 

свідчать про заподіяння позивачу моральної шкоди; d) суди присуджують 

суттєво різну за розмірами компенсацію моральної шкоди працівникам за 

умови однакової втрати професійної працездатності та встановлення 

однакової групи інвалідності; 

2) про стягнення моральної шкоди у зв’язку з незаконним звільненням. 

Виходячи із наявних судових рішень, можна зробити висновок, що для 

прийняття рішення, яким суд зобов’яже роботодавця відшкодувати 

працівнику моральну шкоду необхідно, щоб: a) звільнення працівника було 

незаконним (незаконним буде будь-яке звільнення, що відбулось всупереч 

законодавству про працю), а період з моменту такого його незаконного 

звільнення до винесення відповідного рішення суду визнавався вимушеним 

прогулом (час, протягом якого працівник з вини роботодавця був 

позбавлений можливості працювати, як того передбачає трудовий договір 

та/або законодавство про працю України); b) 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; 

3) про відшкодування моральної шкоди за несвоєчасну виплату 

заробітної плати. Характерним у рішеннях по таких справах є те, що суди, 

вирішуючи питання відшкодування моральної шкоди за несвоєчасну виплату 

заробітної платні та розміру такої компенсації, виходять із: a) вираховування 

розміру моральної шкоди в залежності до розміру матеріальної шкоди, що 
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прямо суперечить ЦК України; b) вимог розумності і справедливості, які, як 

правило, стають підставою для присудження мізерних компенсаційних сум, 

які, зважаючи на життєвий рівень у державі та характер страждань 

працівника, своїм розміром «принижують» гідність людини; 

4) про відшкодування моральної шкоди за затримку в розрахунку при 

звільненні. По цій категорії справ у рішеннях суду зазначається, що: 

a) доведення факту порушення трудового права працівника роботодавцем 

шляхом тривалої невиплати ним належних працівнику сум не є доведенням 

факту завдання працівнику моральної шкоди (з таким важко погодитись, 

оскільки вважати моральну шкоду безперечним наслідком тривалої 

невиплати заробітної платні і не вважати таким наслідком у випадках 

тривалої затримки в розрахунку при звільненні не в повній мірі послідовно і 

справедливо); b) зважаючи на той факт, що тривала затримка в розрахунку 

при звільненні, за своєю суттю, є триваючим порушенням права працівника, 

момент оскарження такого порушення є фактором, що ставиться у залежність 

від наявності моральної шкоди, завданої працівнику (таке навряд чи є 

коректним, оскільки вирішення питання про наявність моральної шкоди у 

працівника в результаті доведеного порушення його трудових прав не може 

лягати в площину залежності від моменту оскарження такої шкоди). 

4. Судове рішення з приводу відшкодування моральної шкоди 

працівнику, яке набрало законної сили, повинно виконуватись всіма особами, 

яких воно стосується. Факт набрання ним чинності в силу того, що його не 

оскаржено, означає, що з його положеннями сторони трудового спору 

погоджуються в повній мірі. Якщо таке рішення суду набрало законної сили 

після вичерпання сторонами, які з ним не погоджувались, всіх процесуальних 

можливостей для його скасування і винесення нового рішення, воно означає, 

що особи, які з ним погоджуються або ж не погоджуються, повинні однаково 

виконувати його приписи. 

5. Рішення суду щодо відшкодування моральної шкоди працівнику, 

завданої в рамках трудових правовідносин, виконується в добровільному 
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порядку, а в тих випадках, коли роботодавець-заподіювач шкоди 

відмовляється добровільно виконати такий обов’язок, судове рішення 

виконується в примусовому порядку.  

Примусовий порядок відшкодування моральної шкоди відбувається 

тоді, коли роботодавець не виконав у повній мірі відповідне рішення суду у 

визначений строк (такі рішення не відносяться до негайних, виконуються у 

визначений в ньому строк), в результаті чого працівник одержав у суді, який 

постановив таке рішення, виконавчий лист та подав його разом із заявою 

згідно із Законом України «Про виконавче провадження» до Державної 

виконавчої служби відповідного району. Державний виконавець, якому 

передані зазначені документи, протягом трьох робочих днів з дня їх 

надходження виносить постанову про відкриття виконавчого провадження (у  

подальшому виконавчий документ може бути повернутий працівнику-

стягувачу; таке провадження може бути зупинене та закінчене, а 

відшкодування моральної шкоди – відстрочене чи розстрочене). 

Відкриваючи виконавче провадження, державний виконавець 

встановлює для заподіювача шкоди-боржника строк самостійного виконання 

рішення. Якщо роботодавець у цей строк відшкодує моральну шкоду 

працівнику в повному обсязі та надасть державному виконавцю відповідні 

документальні підтвердження, виконавче провадження підлягає закриттю, а в 

тих випадках, коли роботодавець-боржник проігнорує вимогу державного 

виконавця, виконавець на наступний день після закінчення відповідних 

строків розпочинає примусове виконання рішення. 

Фактична виплата компенсації моральної шкоди працівнику на підставі 

виконавчого провадження повинна здійснюватись відповідно до законодавчо 

визначеного порядку, який полягає у наступному: грошові суми, стягнуті з 

боржника, зараховуються державним виконавцем на відповідний рахунок 

органу Державної виконавчої служби; за письмовою заявою працівника-

стягувача чи його представника (за наявності відповідних повноважень) 

стягнуті грошові суми можуть бути перераховані державним виконавцем на 
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зазначений ним рахунок у банку або в іншій фінансовій установі чи надіслані 

на адресу стягувача поштовим переказом, що здійснюється за його рахунок, 

крім переказу аліментних сум; не допускається виплата працівнику-стягувачу 

стягнутих сум готівкою або виплата стягнутих сум іншим особам; у разі 

якщо державному виконавцю відомий рахунок працівника, на який 

необхідно перерахувати стягнуті з боржника кошти, або якщо кошти 

підлягають перерахуванню на адресу працівника-стягувача поштовим 

переказом, то сума виконавчого збору, пропорційна стягнутій сумі, 

перераховується після перерахування стягувачу належної йому суми; якщо 

стягнуті з боржника грошові суми не витребувані працівником-стягувачем 

протягом одного року з дня їх зарахування на відповідний рахунок органу 

Державної виконавчої служби, вони зараховуються до Державного бюджету 

України в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної фінансової політики. 
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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 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 
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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), 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; 
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4) наявність вини роботодавця (психічне ставлення роботодавця до 

здійснюваного порушення 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; 
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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 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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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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1. Гаевой В.В. Общая форма возмещения морального вреда, 

причиненного нарушением трудовых прав. Право и Закон. 2018. № 4. С. 56-

61. 

2. Гаєвий В.В. Розвиток інституту моральної шкоди в радянські часи. 

Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). 2018. № 6/3. С. 94-

99. 

3. Гаевой В.В. Квазиюрисдикционные формы защиты права работника 

на возмещение морального вреда, причиненного в трудовых 

правоотношениях. Право и закон (Республика Киргизстан). 2019. № 2. С. 156-

162. 

4. Гаєвий В.В. Форми, способи та засоби захисту права на 

відшкодування моральної шкоди, завданої у трудових відносинах. Соціальне 

право. 2019. № 3. С. 78-84. 

5. Гаєвий В.В. Методики оцінки розміру відшкодування моральної 

шкоди. Соціальне право. 2019. № 4. С. 69-73. 

6. Гаєвий В.В. Додаткові умови відповідальності роботодавця за 

заподіяну моральну шкоду працівнику в трудовому праві України. Науковий 

вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. № 5. С. 34-38. 

7. Гаєвий В.В. Позаюрисдикційні форми захисту права працівника на 

відшкодування моральної шкоди, завданої у трудових відносинах. Науковий 

вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. № 6. С. 67-72. 
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Матеріали наукових конференцій: 

8. Гаєвий В.В. Юрисдикційні форми захисту права працівника на 

відшкодування моральної шкоди, завданої у трудових відносинах. Розвиток 

української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: 

матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15 квітня 

2019 року). Київ, 2019. Ч. 2. С. 20-23. 

9. Гаєвий В.В. Умови відповідальності роботодавця за заподіяну 

моральну шкоду працівнику. Правова доктрина, правоутворення та 

правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи розвитку: тези доповідей 

учасників науково-практичної конференції (м. Харків, 11 жовтня 2019 року). 

Харків: НДІ ППСН, 2019. С. 136-138. 
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ДОДАТОК 2 

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: 

«Правова доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку 

та шляхи розвитку» (м. Харків, 11 жовтня 2019 року); «Розвиток української 

держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів» (м. Київ, 15 квітня 

2019 року). 

 

 

 

 

 


