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РЕЗЮМЕ

Мобінг (насильство на робочому місці) поширений у кожній державі. 

Таке явище негативно відбивається на психічному та фізичному 

здоров’ї працівника. А тому для протидії мобінгу уже з кінця ХХ ст. як 

міжнародною спільнотою, так і більшістю країнами світу (Франція, 

Швеція, Норвегія, Італія, США) виробляються ряд інструментів для 

посилення захисту прав працівника.  На жаль, поки в національному 

законодавстві не введене поняття мобінгу та не передбачена 

відповідальність за такі дії.  Проте якісний аналіз судової практики 

свідчить, що в Україні доволі розповсюджене насильство працівників 

на робочому місці. Однак нормативна прогалина у правовому 

регулюванні ускладнює доведення на практиці факту мобінгу та 

відповідний захист прав працівника на здорові та безпечні умови 

праці. Така ситуація свідчить про потребу введення правового 

механізму щодо протидії мобінгу у національне законодавство. 
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Насильство на робочому місці або мобінг означає ворожу та неетичну 

поведінку на робочому місці, яка систематично спрямовується однією 

чи групою осіб проти іншої . В Україні на законодавчому рівні не 

визначене поняття мобінгу, не встановлена додаткова 

відповідальність за такі дії працівників та не існує особливого 

механізму доказування у такій категорії справ. Усе це ускладнює не 

тільки пошук справ про насильство на робочому місці у судовій 

практиці, а й доведення факту вчинення мобінгу процесуальними 

засобами.

Мною був проведений аналіз судової практики за допомогою 

моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень за  

критеріями: спори, що виникають з трудових правовідносин, ключові 

слова «мобінг», «цькування», «утиск».  
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СХЕМА

На схемі нижче відображено скільки судових справ по мобінгу 

розглядалось протягом кожного року:

  H. LEYMANN. MOBBING AND PSYCHOLOGICAL TERROR AT WORKPLACES. VIOLENCE AND VICTIMS, VOL. 5, NO. 2,1990.  P. 120.

  За 2021 рік було проаналізовано судові справи протягом 1 січня 2021 року-20 березня 2021 року.

Така динаміка свідчить, що з кожним роком працівники більш активно 

звертають увагу на судовий захист у справах про насильства на 

робочому місці. 

А гендерна статистика, що відображена нижче, свідчить, що у суд 

звертаються за захистом своїх прав у більшості випадків саме чоловіки. 

Звісно, це не може бути підставою вважати, що жінки меншою мірою 

потерпають від мобінгу. Адже жінки у силу різних соціальних 

стереотипів в принципі можуть відчувати непевність щодо активного 

відстоювання своїх прав. Відтак, проблема протидії мобінгу має 

комплексний характер та може стосуватись кожного, хто працює.
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ЖІНКИ ЧОЛОВІКИ

ПОСАДОВІ ОСОБИ НЕПОСАДОВІ ОСОБИ ВИКЛАДАЧІ, ВЧИТЕЛІ

Також варто звернути увагу на категорію працівників, що зазвичай 

стають потерпілими від мобінгу. Як показує судова практика 

найчастіше права саме непосадових осіб  на безпечні умови праці є 

порушеними, що детально відображено на схемі нижче.
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ПУНКТ 7 Ч.1 СТ. 1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА 

ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ» ОПЕРУЄ ПОНЯТТЯМ «УТИСК», ЦЕ ТАКА 

НЕБАЖАНА ДЛЯ ОСОБИ ТА/АБО ГРУПИ ОСІБ ПОВЕДІНКА, МЕТОЮ АБО 

НАСЛІДКОМ ЯКОЇ Є ПРИНИЖЕННЯ ЇХ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ ЗА ПЕВНИМИ 

ОЗНАКАМИ АБО СТВОРЕННЯ СТОСОВНО ТАКОЇ ОСОБИ ЧИ ГРУПИ ОСІБ 

НАПРУЖЕНОЇ, ВОРОЖОЇ, ОБРАЗЛИВОЇ АБО ЗНЕВАЖЛИВОЇ АТМОСФЕРИ.

здійснюються керівником чи іншими членами колективу можна 

характеризувати таким поняттям. Про що свідчить і судова практика. 

1. ПОНЯТТЯ МОБІНГУ У CУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

УТИСК Поняття мобінгу за своїм змістом є доволі 

наближеним до такого визначення, адже 

теж передбачає створення певної ворожої, 

образливої атмосфери, проте у робочому 

колективі стосовно працівника. Відповідно 

ситуації психологічного насильства щодо 

групи чи одиничного працівника, які
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ТАК ІЗ 130 ПРОАНАЛІЗОВАНИХ СУДОВИХ СПРАВ У 

79 ВИПАДКАХ ПОЗИВАЧІ ДЛЯ ОПИСУ ЦЬКУВАННЯ 

НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВЖИВАЛИ СЛОВО САМЕ 

«УТИСК».
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Для прикладу, у справі № 2-2546/11 позивачка вважає своє 

звільнення незаконним, оскільки вона зазнавала утисків з боку 

начальника КЖРЕП-9 ОСОБА_4, який постійно пропонував їй 

звільнитись за власним бажанням. А у справі № 2-250/12 після 

проведення перевірки працівниця почала зазнавати утисків з боку 

керівництва, зокрема її було притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності у вигляді догани за незадовільну роботу по веденню 

історії хвороби дитини, яку було виявлено під час перевірки.  Справа 

№ 524/3661/16-ц стосувалась того, що позовні вимоги в частині 

стягнення 100000 грн. моральної шкоди позивач обгрунтував тим, що 

зазнав глибоких моральних страждань, піддався дискримінації через 

незаконні утиски та приниження з боку адміністрації підприємства, 

єдиною причиною яких, на його думку, є родинний зв’язок між ним та 

ОСОБА_6, судові рішення про поновлення якого на посаді 

генерального директора підприємства адміністрація КП 

«Кременчукводоканал» не виконує.

Цікавим є випадок справи № 1806/14590/12. В інтересах працівниці 

виступила профспілка, яка просила визнати неправомірними дії 

Сумського державного педагогічного університету ім. A.C. Макаренка 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/21187073
https://reyestr.court.gov.ua/Review/28421778
https://reyestr.court.gov.ua/Review/64963208
https://reyestr.court.gov.ua/Review/33825883
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 та встановити наявність в них утиску та прямої дискримінації стосовно  

неї за ознакою її приналежності до керівного органу Вільної 

профспілки «Воля» Сумського державного педагогічного університету» 

ім. A.C. Макаренка та за ознакою сімейного стану, погіршення її істотних 

умов праці, зменшення розміру оплати праці та не забезпечення 

законних гарантій, як члена комітету Вільної профспілки «Воля» 

Сумського державного педагогічного університету ім. A.C. Макаренка. 

Однак апеляційний суд відмовив у задоволенні позову вказавши, що 

відсутні будь-які докази на підтвердження того, що відповідач, у зв'язку 

з перебуванням позивачки  на посаді  секретаря комітету профспілки  

ставиться до неї  менш прихильно, ніж до інших осіб в аналогічній 

ситуації або з метою приниження її людської гідності або  створює 

навколо неї  напружену, ворожу, образливу або зневажливу 

атмосферу.

А от у справі № 201/5691/16-ц позивач посилався не тільки на 

вчинення утиску щодо нього, а й конкретно вказав на порушення норм 

Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні». Так, заявник вважав своє звільнення незаконним та 

безпідставним, здійсненим в порушення, процедури, передбаченої 

нормами трудового законодавства. Позивач вказав, що дії відповідача 

про його звільнення свідчать про упередженість відповідача, 

незаконність його дій. Суд, задовольняючи позовні вимоги вказав, що: 

«За таких умов згідно Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні» дії відповідача можливо оцінювати як 

дискримінаційні щодо позивача, він зазнає утиск, обмеження у 

реалізації та користуванні своїми правами як працівника, відносно 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/58082941
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Проте у більшості справ позивачі не використовували норми 

закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (у 

58 випадках з 79) для обгрунтування вчинення утиску щодо них як 

форми дискримінації, ними лиш вживається саме поняття «утиск».

Але, незважаючи на те, що національне законодавство не 

закріплює ні поняття, ні визначення такого явища як мобінг, судова 

практика уже оперує таким терміном і надала йому тлумачення. 

якого роботодавцем вчиняються умисні дії з наміром його звільнення, 

штучно створюється напружена, ворожа, образлива та зневажлива 

атмосфера. З огляду на дійсні обставини справи, заявлені підставу та 

предмет позову, об’єктивно та суб’єктивно незаконними діями у сфері 

професійної діяльності відповідач порушив права позивача і на повагу 

до приватного життя».

ХОЧА У 108 СПРАВАХ ПРОТЯГОМ 2011-2018 РОКІВ ЩЕ ВЖИВАВСЯ ТЕРМІН 

«ЦЬКУВАННЯ» ТА «УТИСК» ЗАДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

НАСИЛЬСТВА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ, ВЖЕ У 22 СПРАВАХ ПРОТЯГОМ 2018-2020 

РОКАХ ЗА ТАКИМ ЯВИЩЕМ ЗАКРІПЛЮЄТЬСЯ СЛОВО «МОБІНГ».
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Так, у судовому рішенні у справі № 2114/1923/12 від 2012 року 

описується насильство на робочому місці у такий спосіб: «…постійні 

цькування з боку посадових осіб відповідача щодо не допуску її до 

роботи відбилося на її моральному стані та призвело до погіршення її 

здоровя». А у справі № 254/251/13-ц від 2013 року визначено так: «Після 

того, як ОСОБА_1 відмовилась звільнитись на пропозицію директора 

ОСОБА_3, то її почали цькувати щодо роботи, зовнішнього виду. 

Почався тиск і на інших викладачів які підтримували ОСОБА_1, в них 

почали знімати премії, забирати години, змістили з голів циклових 

комісій, їм натякали, що вони зайняли не той бік, створювали такі 

умови, що неможливо працювати».

АЛЕ ВЖЕ З 2018 РОКУ ПРОСТЕЖУЄТЬСЯ ЧІТКА ТЕНДЕНЦІЯ ДО ВЖИВАННЯ 

У СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ ІНШОМОВНОГО СЛОВА «МОБІНГ». БІЛЬШІСТЬ СУДОВИХ 

ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ЗОСЕРЕДЖУЮТЬСЯ НА ТОМУ, ЩО МОБІНГ Є ФОРМОЮ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ. 

МОБІНГ

https://reyestr.court.gov.ua/Review/26804443
https://reyestr.court.gov.ua/Review/35223437
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Так, у справі № 208/2984/16-ц від 2018 року Заводський районний 

суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області вживає поняття 

«мобінгу» як «моральне переслідування на робочому місці».  Київський 

окружний адміністративний суд у справі № 320/2654/19 від 2019 року 

визначає мобінг як «систематичне цькування, психологічний терор, 

зазвичай з метою звільнення неугодного працівника». У справі 

№ 523/904/20 Суворовський районний суд м. Одеси охAрактеризував 

мобінг як «форму психологічного тиску у вигляді цькування працівника 

у колективі». У справі № 220/1022/20 Великоновосілківський районний 

суд Донецької області встановив факт мобінгу унаслідок «знущання, 

нестерпних психологічних умов праці».

Варто підкреслити, що у деяких рішеннях зустрічалось розуміння 

«мобінгу» як форми дискримінації. Так, у рішеннях у справах 

№ 464/3427/19 та № 813/894/16 суди описують мобінг як 

«дискримінацію та утиск» на робочому місці.

А деякими судами явище мобінгу взагалі прирівнюється до 

булінгу. Зокрема, Літинський районний суд Вінницької області у справі 

№ 137/1277/20, Яворівський районний суд Львівської області у справі 

№ 944/5824/19 синонімом до терміна «мобінг» наводить слово «булінг». 

Хоча ще 18 грудня 2018 року ч. 1 ст. 1 Закону України «Про освіту» була 

доповнена п. 3-1, який містив дефініцію терміну «булінг». Відповідно до 

закону булінг (цькування) - діяння (дії або бездіяльність) учасників 

освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, 

економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням 

засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої 

чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/72412322
https://reyestr.court.gov.ua/Review/85052415
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95187508
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93919084
https://reyestr.court.gov.ua/Review/84732966
https://reyestr.court.gov.ua/Review/68738741
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94049649
https://reyestr.court.gov.ua/Review/91326659
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учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була 

заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 

Тобто явища булінгу і мобінгу за своїм характером є подібними – це 

цькування, психологічне насильство, моральний тиск тощо, проте 

відрізняються місцем та суб’єктами вчинення. Згідно з чинним 

законодавством булінг може виникати лише між учасниками 

освітнього процесу, тоді як мобінг притаманний лише робочому 

середовищу.

Відтак, не існує поки уніфікованого поняття, що описує вчинення 

насильства на робочому місці. Це призводить до вживання різних як 

позивачами, так і судами різних синонімів для позначення одного й 

того ж явища, а також ускладнює пошук судових справ та їх моніторинг.
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2. ТИПИ СПРАВ ПРО МОБІНГ

Звільнення за таких умов відбувається за різними підставами ст. 40 

та 41 Кодексу законів про працю. Так, у справах № 2114/1923/12, 

№ 758/9966/17, № 209/2805/18  позивачі були звільнені за п. 4 ст. 40 

КЗпП України (прогул), у справі № 254/251/13- ц, № 220/1022/20 

позивачка була звільнена за п.3 ч.1 ст.41 КЗпП України (систематичного 

невиконання працівником без поважних причин обов'язків, 

покладених на нього трудовим договором).

СПРАВИ ПРО МОБІНГ ЗАЗВИЧАЙ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ У КОНТЕКСТІ СПОРІВ, 

ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ПРО СКАСУВАННЯ НАКАЗУ 

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ 

АБО

АБО СКАСУВАННЯ НАКАЗУ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО 

СТЯГНЕННЯ. 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/26804443
https://reyestr.court.gov.ua/Review/86724912
https://reyestr.court.gov.ua/Review/85589085
https://reyestr.court.gov.ua/Review/35223437
https://reyestr.court.gov.ua/Review/93919084
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А у справі № 523/904/20, № 420/6989/20 змістом позовних вимог 

було зобов`язання вчинити певні дії керівництво установи. Так, у 

справі № 523/904/20 позивач, мотивує заявлені вимоги тим, що 

керівництво не бажає вести соціальний діалог зі своїми працівниками 

щодо укладення колективного договору, а до позивача, який 

намагається сприяти налагодженню такого діалогу, з боку керівництва 

систематично застосовується практика мобінгу (форма психологічного 

тиску у вигляді цькування працівника у колективі), чим порушуються 

його права передбачені ст. 245 КЗпП України.

 Для прикладу, у справах № 385/1061/19, № 265/2173/18,  
№ 465/3681/19, № 944/5825/19 суди задовольнили позовні вимоги 
про скасування наказу про застосування дисциплінарного 
ставлення

https://reyestr.court.gov.ua/Review/86688246
https://reyestr.court.gov.ua/Review/86283831
https://reyestr.court.gov.ua/Review/92122906
https://reyestr.court.gov.ua/Review/90321141
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95187508
https://reyestr.court.gov.ua/Review/92780017
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95187508
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3. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ У 
СПРАВАХ ПРО МОБІНГ

Відповідно до ч.2 ст. 81 ЦПК України у справах про дискримінацію 

позивач зобов’язаний навести фактичні дані, які підтверджують, що 

дискримінація мала місце, у разі наведення таких даних доказування їх 

відсутності покладається на відповідача. Відповідно якщо особа 

звертається до суду за захистом своїх порушених прав унаслідок 

психологічного насильства на робочому місці і обгрунтовує такий 

утиск як форму дискримінації, то застосовується вищенаведений 

спеціальний порядок доказування. Проте як показує аналіз судової 

практики у невеликій кількості справ, де позивач обгрунтовує 

зазнання утиску на робочому місці як форми дискримінації, суд не 

застосовує посилання на положення ч.2 ст. 81 ЦПК України. 

Так, у справі №  1805/13347/2012 на підставі ст. 1 та ст. 5 Закону 

України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» 

суд вважає, що в діях відповідача стосовно позивача наявний утиск та 

пряма дискримінація,  за віковою ознакою та за приналежність до 

керівного органу Вільної профспілки «Воля» Сумського державного 

педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Проте з аналізу такого 

судового рішення не зовсім зрозумілим є порядок доказування факту 

дискримінації. А посилання на спеціальну форму доказування 

дискримінації у такому рішенні немає.

А обставини справи № 201/7985/14-ц свідчать про те, що суд 

використовує положення Закону України «Про засади запобігання та 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/37957523
https://reyestr.court.gov.ua/Review/55111580
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протидії дискримінації в Україні» без застосування відповідних норм 

процесуального законодавства про особливий порядок доказування. 

Суд вказує: «…дії відповідача можливо оцінювати як дискримінаційні 

щодо позивача, він зазнає утиск, обмеження у реалізації та 

користуванні своїми правами як працівника, відносно якого 

роботодавцем вчиняються умисні дії з наміром його звільнення, 

штучно створюється напружена, ворожа, образлива та зневажлива 

атмосфера. З огляду на дійсні обставини справи, заявлені підставу та 

предмет позову, об’єктивно та суб’єктивно незаконними діями у сфері 

професійної діяльності відповідач порушив права позивача і на повагу 

до приватного життя».

Але от у справі № 363/690/17 позивач звернувся до суду з позовом 

через протиправне позбавлення відповідачем преміальної складової 

його заробітної плати через дискримінацію за ознаками належності до 

профспілки. Позивач у даному випадку посилається  саме на 

дискримінаційне ставлення до нього, але не на утиски, цькування 

керівництва чи з боку інших працівників. І суд, задовольняючи позовні 

вимоги вказує таке: «Відтак саме на відповідача у вказаному випадку 

покладався обовязок доказування відсутності фактів дискримінації 

позивача. Разом з тим, посилання представника ТОВ «Комплекс 

Агромарс» про недоведеність позивачем фактів, що підтверджують 

його дискримінацію з боку відповідача, на викладених вище вимогам 

Закону не ґрунтуються й обставинам позову не відповідають. Таким 

чином, суд вважає доведеним факт дискримінації ОСОБА_2 з боку ТОВ 

«Комплекс Агромарс» у звязку з його членством в Незалежній 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/78920299
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У такий спосіб, спосіб доказування у справах про дискримінацію, 

що передбачений ст.81 ЦПК України не використовується у випадках 

доказування заявником утиску, цькування.  Така ситуація є наслідком 

того, що позивачі  не обґрунтовують власне факт утиск як форму 

дискримінації.

Частка справ, у яких суд задовольняє позовні вимоги про 

поновлення на роботі, скасування наказів про звільнення чи 

притягнення до дисциплінарної відповідальності залишається досить 

низькою, що відображено на схемі нижче. Також 39 з 130 справ були 

переглянуті у апеляції,  і 41 з 130 справ були оскаржені у касаційному 

порядку, у 2 справах були укладені мирові угоди.

профспілковій організації «Побратими» ТОВ «Комплекс Агромарс», що 

виразилось в невиплаті преміальної складової заробітної плати 

позивачу».

14

1 1

5

7
6 6

3 3

7
6

2
4

10
11

5
7

5

13

5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВІДМОВЛЕНО ЗАДОВОЛЕНО



АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Оскільки більшість справ про мобінг стосувались саме психологічного 

насильства працівника з боку керівництва (так званий «вертикальний» 

мобінг), відповідно інші працівники меншою мірою підтримуватимуть 

сторону потерпілої і їх показання будуть на користь керівництва.

ЧАСТКОВО ТАКА ДИНАМІКА ЗАСВІДЧУЄ ТОЙ ФАКТ, ЩО СПРАВИ ПРО 

НАЯВНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ Є НЕ 

ТІЛЬКИ ЛАТЕНТНИМИ, А Й СКЛАДНИМИ У ДОКАЗУВАННІ З ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ 

ТОЧКИ ЗОРУ. АДЖЕ НАВЕСТИ СУКУПНІСТЬ НАЛЕЖНИХ ДОКАЗІВ ПРО ТЕ, ЩО 

ВЧИНЯЄТЬСЯ МОРАЛЬНИЙ ТИСК ТА ПРИНИЖЕННЯ У РОБОЧОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ Є ДОВОЛІ СКЛАДНО.
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ЗАЗВИЧАЙ ДОКАЗОМ ТОГО, ЩО В КОЛЕКТИВІ ЧИ З БОКУ КЕРІВНИЦТВА 

ІСНУЄ ВОРОЖЕ СТАНОВИЩЕ ДО КОНКРЕТНОГО ПРАЦІВНИКА Є ПОКАЗАННЯ 

СВІДКІВ-КОЛЕГ ПО РОБОТІ ПРО ТАКЕ, АКТИВНА ПОВЕДІНКА ПРАЦІВНИКА 

ЩОДО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ (ПОДАННЯ ЧИСЛЕННИХ  СКАРГ НА 

ЗАТРИМКИ У ВИПЛАТІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ПРЕМІЙ), МАСОВІ ЗВІЛЬНЕННЯ 

ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ, ТОЩО. ТАКОЖ ДОКАЗОМ ТОГО, ЩО МОБІНГ Є 

ПРИЧИНОЮ ЗВІЛЬНЕННЯ ЧИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ Є 

ЧИСЛЕННІ, ГРУБІ ПОРУШЕННЯ У ВЛАСНЕ ПРОЦЕДУРІ ЗВІЛЬНЕННЯ ЧИ 

ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І НЕОБГРУНТОВАНІСТЬ ПРИЧИН ТАКОЇ, 

ЩО СВІДЧИТЬ ПРО НЕОБ’ЄКТИВНІСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ ТАКИХ ПРОЦЕДУР.

Так, у справі № 254/251/13- ц позивачка працювала викладачкою 

акушерства і гінекології в Донецькому училищі підвищення 

кваліфікації та перепідготовки медичних і фармацевтичних кадрів. 

Причиною її мобінгу (що призвело до звільнення) було відмова 

звільнитись, щоби змогла працевлаштуватись донька 

безпосереднього керівника. Суд для встановлення факту неприязних 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/35223437
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У справі № 521/1074/17 суд дійшов до висновку, що причиною 

мобінгу позивачки є вчинення активних дій на захист своїх трудових 

прав. Так, ОСОБА_2 постійно зверталася з приводу незаконних дій 

директора Одеської регіональної філії ДП «Центр державного 

земельного кадастру» до головного офісу ДП «Центр Державного 

земельного кадастру», до інспекції праці в Одеській області з питань 

невиплати та несвоєчасної виплати їй заробітної плати. Така активність 

позивачки налаштувала керівництво Одеської регіональної філії ДП 

«Центр державного земельного кадастру» проти неї. Спочатку, 

враховуючи відрядний характер оплати праці, ОСОБА_2 усунули від 

виконання робіт на замовлення. Згодом, фактично перестали 

виплачувати заборгованість по зарплаті, на відміну від інших 

працівників. Крім того, налаштували проти ОСОБА_2 більшість 

працівників, вказавши саме її винною у невиплаті заборгованості по 

зарплаті іншим працівникам, так як грошові кошти пішли на виплату 

штрафу, застосованого інспекцією праці за її скаргами з приводу 

встановлених у ході перевірки порушень трудового законодавства. 

Таке цькування продовжувалося більше року. Крім того, 

задовольняючи позовні вимоги ОСОБА_2, районний суд виходив з

відносин позивачки з відповідачем опитав ряд працівників установи та 

дійшов висновку, що «при звільненні ОСОБА_1 із займаної посади, 

серед усього іншого, дійсно мала місце наявність особистих мотивів у 

директора ОСОБА_3, який приймав остаточне управлінське рішення з 

даного приводу, внаслідок того, що між позивачкою і директором в ході 

спільної роботи склалися неприязні стосунки».

https://reyestr.court.gov.ua/Review/71192968
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У справі № 944/5825/19 позивач вважав, що наказ про 

застосування дисциплінарного стягнення є черговою спробою мобінгу 

та булінгу стосовно нього та наслідком особистої неприязні 

начальника Відділу освіти районної державної адміністрації до нього. 

Суд визнав підтвердженням мобінгу та відповідного незаконного 

звільнення як необґрунтованість, відсутність мотивування та 

врахування ступеня тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним 

шкоду під час оформлення наказу про застосування дисциплінарного 

стягнення. 

Однак у більшості справ, суд не знаходить доказів вчинення 

мобінгу. Так, у справі № 182/2552/14-ц суд вказав, що «Посилання 

позивача на те, що відбувалось постійне її цькування в трудовому 

колективі, на те, що головний лікар ОСОБА_7 налаштувала проти 

позивача трудовий колектив, організувала саботаж виконання всіх 

розпоряджень позивача, предявляла їй необґрунтовані претензії в 

роботі, вимагала усунення її від виконання трудових обовязків, 

вимагала припинити роботу без всяких на те причин, - суд до уваги не 

приймає, оскільки вказані обставини не знайшли свого підтвердження 

в судовому засіданні».

того, що відповідачем при проведенні звільнення позивачки були 

грубо порушені вимоги законодавства України про працю, оскільки як 

встановлено судом прогулів вона не скоювала, належним чином 

виконувала свої посадові обов'язки. А фактичною причиною її 

звільнення став конфлікт між позивачкою та керівництвом 

підприємства, з приводу несвоєчасної виплати їй заробітної плати.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/90321141
https://reyestr.court.gov.ua/Review/56566784
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У справі № 333/1869/19 суд також зазначає, що «…позивач не навела 

переконливих аргументів та відповідних доказів на підтвердження 

відсутності її волевиявлення 27.12.2019 р. при написанні власноручно 

заяви на звільнення за угодою сторін. Обставина, заявлена позивачем 

щодо вчинення керівництвом ТОВ «КРКА Україна», в тому числі 

керівником Запорізького регіонального підрозділ у ТОВ «КРКА 

УКРАЇНА» (м. Запоріжжя) ОСОБА_5, відносно неї психологічного тиску 

під час написання заяви 27.12.2018 р. про звільнення за угодою сторін, а 

також застосування відносно неї мобінгу, жодним належним доказом 

не підтверджена».

https://reyestr.court.gov.ua/Review/87378994


АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Вищенаведене свідчить про те, що проблема насильства на 

робочому місці існує у суспільстві, і частка «мобінгових» судових справ 

зростає кожного року. Однак все ж недосконалість та ігнорування на 

законодавчому та виконавчому рівні питання цькування  працівників 

на роботі не робить видимими більшість таких випадків. Працівники 

часто не звертаються до суду за захистом права на здорові та безпечні 

умови праці,  права на гідність. Більше того, вони не знають, як саме 

захистити свої права, як правильно сформувати позовні вимоги. Як 

наслідок - спостерігаємо невелику частку справ у суді, і у більшості 

справ з яких суд відмовляє у задоволенні позовних вимог.

А ТОМУ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ 
ПРАЦІВНИКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ Є ТАКИМИ:

ПРИЙНЯТИ ЗАКОН, ЯКИЙ БИ ЗАКРІПИВ ПОНЯТТЯ МОБІНГУ, ВСТАНОВИВ 

АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО НА 

РОБОЧОМУ МІСЦІ ТА ПОРЯДОК ДОКАЗУВАННЯ У ТАКІЙ КАТЕГОРІЇ СПРАВ 

(ОБОВЯЗОК ДОКАЗУВАННЯ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ВІДПОВІДАЧА)

ДЛЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ:

ДЛЯ ВИКОНАВЧОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ (МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ):

ПІДВИЩИТИ ОБІЗНАНІСТЬ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ 

ПРОБЛЕМИ МОБІНГУ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКА НА ЗДОРОВІ УМОВИ 

ПРАЦІ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ, СЕМІНАРІВ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ ТА 

КЕРІВНИЦТВА ЗАКЛАДІВ



АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

НАПРАЦЮВАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УКЛАДЕННЯ ТА ПРОЕКТИ 

АНТИМОБІНГОВИХ УГОД ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ, ПРОПИСУВАННЯ 

СТВОРЕННЯ АНТИМОБІНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК УМОВИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРУ

ВЕСТИ СТАТИСТИКУ СУДОВИХ СПРАВ, ДЕ РОЗГЛЯДАЛИСЬ ФАКТИ УТИСКУ, 

ЦЬКУВАННЯ, МОБІНГУ ПРАЦІВНИКІВ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

ВИРОБИТИ ЄДИНІ ПІДХОДИ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ТАКИХ СПРАВ.

ДЛЯ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ:


