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Опис законопроекту. 

Проект закону пропонує надати та законодавчо закріпити визначення мобінгу та 

встановити адміністративну відповідальність за дії, що є мобінгом відповідно до його 

визначення законом, шляхом внесення відповідних змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, а також до антидискримінаційного та трудового 

законодавства у частині врегулювання питання протидії мобінгу. 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70300


 

 

 

Основні положення законопроекту 

Законопроєкт пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі – КУпАП), Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» та Закону України «Про колективні договори і угоди».  

Зокрема, пропонується закріпити визначення поняття «мобінг» у статті 173-5 

КупАП у наступному формулюванні: «Діяння учасників трудових відносин, які полягають у 

психологічному, фізичному, економічному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів 

електронних комунікацій, що вчиняються стосовно працівника підприємства, установи, 

організації незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також 

осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами або особами, які працюють 

за трудовим договором з фізичними особами стосовно інших учасників трудових відносин з 

метою приниження їх людської гідності за певними ознаками, створення стосовно них 

напруженої, ворожої, образливої атмосфери та/або примушування учасника трудових 

відносин до зміни місця роботи».  

Окрім цього, пропонується встановити відповідальність за таке діяння у вигляді 

штрафу або громадських робіт. 

Законопроект також пропонує доповнити статтю 1 ЗУ «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні» вищенаведеним визначенням мобінгу та його ознаками, 

зокрема: 1) систематичність (повторюваність) діяння; 2) наявність сторін - кривдник, 

потерпілий (жертва мобінгу), спостерігачі (за наявності); 3) дії або бездіяльність кривдника, 

наслідком яких є заподіяння психічної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування 

потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого, 

примушування до зміни місця роботи; та покласти на роботодавця обов’язок попереджувати 

мобінг та протидіяти йому. 

Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового акта, які не 

відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо протидії мобінгу № 4306 не містить положень, які не відповідають 

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Одночасно, цим 

законопроектом не враховується гендерна чутливість проблеми мобінгу. Так, дослідження, 

проведені європейськими правозахисними організаціями, доводять, що загалом жінки 

більшою мірою страждають від наслідків мобінгу, зокрема, через гендерну дискримінацію.1  

Зокрема, співвідношення жінок та чоловіків на робочому місці може впливати на 

наявність мобінгу, чи домагань на цьому підґрунті. Це обумовлено тим фактом, що на 

робочому місці існує певна поведінкова модель, обумовлена гендерними факторами, 

відповідно до якої жінки класифікуються за ознакою їх гендерної ролі, а не за їх 

професійною роллю, що і викликає відповідне ставлення. Значну роль відіграють 

переважаючі у суспільстві стійкі стереотипи щодо гендерних ролей, наприклад, уявлення про 

жінок-матерів, або майбутніх матерів як менш надійних колег та співробітників. Чим більш 

нерівне співвідношення статей на робочому місці, тим більший ризик того, що жінки будуть  

 



 
 

 

 піддаватись мобінгу чи домаганням.2 

Окрім того, жінки частіше можуть зазнавати дискримінації за кількома ознаками, тобто 

множинної дискримінації, зокрема за ознакою віку, національної приналежності, сімейного 

стану, чи інвалідності. 

 

Відповідність Конституції України. 

Конституція України у ч.1 ст.3 закріплює, що людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Статтею 21 Конституції України визнається, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та 

правах. Стаття 24 Конституції України розширює це положення, закріплюючи, що не може 

бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками.  

Більше того, статтею 28 Конституції України закріплено право кожного на повагу до 

його гідності. Це означає, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.3  

Стаття 43 Конституції України закріплює також право на безпечні та здорові умови 

праці, тобто право на охорону праці, однією зі складових якої є захист працівників від 

психосоціальних факторів ризику.  

Відповідно до вищенаведених положень, даний законопроект не суперечить 

Конституції України. Він навпаки спрямований на забезпечення права на повагу до людської 

честі та гідності, а також на захист прав працівників, що постраждали від психологічного, 

фізичного, або економічного насильства на робочому місці. 

 

Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

При аналізі відповідності даного законопроєкту міжнародним та європейським 

нормативно-правовим актам, особливу увагу необхідно звертати на принцип поваги до 

людської гідності. Так, у статті 26.2 Європейської соціальної хартії4 закріплено право на 

гідне ставлення на роботі, зокрема, з метою забезпечення ефективного здійснення права всіх 

працівників на захист їхньої гідності під час роботи. Відповідно до цієї статті Хартії, 

держави беруть на себе зобов’язання поширювати інформацію про систематичні або явно 

негативні та образливі дії щодо окремих працівників на робочому місці або у зв’язку з 

виконанням роботи, сприяти запобіганню таких дій та вживати всіх відповідних заходів для 

захисту працівників від такої поведінки.  

В контексті зобов’язань, взятих на себе Україною за Угодою про Асоціацію Україна-

ЄС, зокрема статтею 424, Україна забезпечує поступове наближення до права, стандартів та 

практики ЄС у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей за переліком 

Додатку ХL до Угоди, зокрема:5  

 



 
 

 

 Директива Ради 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 року про реалізацію принципу 

рівного ставлення до осіб незалежно від расової та етнічної належності  

 Директива Ради 2000/78/ЄC від 27 листопада 2000 року про встановлення 

загальних правил рівного ставлення у сфері зайнятості і професійної діяльності, відповідно 

до якої поведінка, що має на меті створити ворожу, таку, що принижує гідність людини або 

образливу обстановку, визначена як переслідування працівника і прирівнюється до 

дискримінації у забезпечення трудових прав.  

 Хартія ЄС про основні права. Стаття 1 Хартії ЄС закріплює, що людська гідність 

недоторканна та підлягає повазі і захисту. Кожна людина має право на власну фізичну і 

психічну цілісність. Принцип недискримінації впроваджується за допомогою трьох груп 

норм, що стосуються: забезпечення недискримінації за ознаками расової, етнічної 

належності; забезпечення недискримінації за ознаками релігії або переконань, інвалідності, 

віку, сексуальної орієнтації; забезпечення рівноправності між жінками та чоловіками в 

професійному житті.6 

Разом з цим, більш детальні норми щодо забезпечення безпеки і захисту фізичного та 

психічного здоров’я працівників, в першу чергу позитивні зобов’язання роботодавця, 

закріплюються на рівні національного законодавства держав-членів.7 

Таким чином, визначення поняття мобінгу, встановлення адміністративної 

відповідальності за такі дії та покладення на роботодавця зобов’язання попереджувати 

мобінг та протидіяти йому сприятиме забезпеченню права на повагу до людської гідності на 

роботі та позитивно відобразиться на дотриманні не лише прав людини, але й забезпеченні 

більш високих стандартів охорони праці.  

Відповідно, проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо протидії мобінгу відповідає міжнародним та європейським 

стандартам щодо забезпечення права на гідне ставлення на роботі, зокрема, з метою 

забезпечення ефективного здійснення права всіх працівників на захист їхньої гідності під час 

роботи.  

 

     Висновок за результатами експертизи 

Станом на зараз проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо протидії мобінгу є гендерно-нейтральним. Однак, він 

може мати гендерно чутливий характер у випадку врахування рекомендацій, викладених 

нижче у даному Висновку.  

Рекомендації 

При внесенні проєктом № 4306 змін у статтю 173-5 КУпАП: 

а) Збільшити розмірі мінімального (наразі 100 нмдг) та максимального (300 нмдг) 

розміру штрафів. Штрафи, передбачені законопроєктом № 4306 є недостатніми, адже для 

великих підприємств вони не матимуть відчутного фінансового ефекту. 

 

 



 
 

 

При внесенні проєктом № 4306 змін у статтю 225 КУпАП: 

а) Визначити, що протоколи про адміністративні правопорушення відносно мобінгу має 

право складати не лише представник правоохоронних органів, але й правовий інспектор 

праці профспілки або об’єднання профспілок. Наділення такими повноваженнями об’єднань 

працівників є логічним та бажаним, адже саме вони здійснюють громадський контроль за 

дотриманням трудового законодавства на робочому місці. 

При внесенні проєктом № 4306 змін у статей 141 та 158 ЗУ «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»: 

а) врахувати гендерно-чутливий аспект явища мобінгу, зокрема того факту, що жінки 

більше піддаються негативним наслідкам мобінгу внаслідок гендерної або множинної 

дискримінації; 

б) закріпити більш детальні позитивні норми щодо забезпечення безпеки і захисту 

фізичного та психічного здоров’я працівників, наприклад, через обов’язок роботодавця 

регулярно спілкуватися з працівниками щодо їх оцінки робочої атмосфери в трудовому 

колективі та, в разі необхідності, пропозицій щодо створення комфортних психологічних 

умов праці. Окрім цього, варто зобов’язати роботодавців прийняти гендерні політики, які 

закріплюватимуть, серед іншого, заборону мобінгу та домагань на робочому місці та 

визначатимуть шляхи запобігання цим явищам. 
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