
Знай свої праваЗнай свої права

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах
Ст. 21 Конституції України

Директива Європейського Союзу від 27.10.2000 №2000/78/ЄС 
встановлює правила рівного ставлення у сфері праці та зайнятості, 
визначаючи поведінку, результатом якої є приниження гідності люди-
ни та створення напруженої, ворожої, зневажливої, принизливої або 
образливої обстановки, як переслідування працівника, що прирівню-
ється до дискримінації трудових прав. 

У грудні 2022 року з метою приведення українського законодав-
ства у відповідність до європейського законодавства Верховна Рада 
України прийняла два закони, основною метою яких є захист праців-
ників від мобінгу (цькування) на роботі. 

Зокрема, Законом України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цьку-
ванню)» від 16.11.2022 №2759-IX визначено основні ознаки мобінгу 
та обов'язки роботодавця із запобігання та протидії мобінгу, Законом 
України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)» 
від 1.12.2022 №2806-ІХ року встановлено адміністративну відпові-
дальність за мобінг.

В інфографіці представлені основні положення цих законів.

Правова інспекція праці ПМГУ
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Що таке мобінг (цькування) на роботі?Що таке мобінг (цькування) на роботі?

Закон визначає мобінг, як систематичні (повторювані) тривалі 
умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників 

або групи працівників трудового колективу, які спрямовані 
на приниження честі та гідності працівника, його ділової 

репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення 
ним трудових прав та обов’язків, що проявляються  
у формі психологічного та/або економічного тиску,  

зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, 
створення стосовно працівника напруженої, ворожої, 

образливої атмосфери, у тому числі такої, що змушує його 
недооцінювати свою професійну придатність (ст.22 КЗпП)

дії, бездіяльність, направлені на приниження честі  
та гідності працівника, його ділової репутації,  

які проявляються у формі психологічного та/або 
економічного тиску

систематичні 
(повторювані), 

тривалі 
умисні дії 

або 
бездіяльність

наявність  
двох сторін:

мобер 
(кривдник) 

і жертва 
(потерпілий)

ОЗНАКИ МОБІНГУ
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ПРОЯВИ  
МОБІНГУ

перешкоджання 
виконанню своїх 

трудових обов’язків, 
зневажливі  
зауваження,  

надмірна 
прискіпливість

менша зарплата за 
рівноцінну працю, 

безпідставне 
позбавлення доплат,  

надбавок, премій, 
гарантійних та 

компенсаційних 
виплат, інших 

заохочень

ігнорування, бойкот,  
ізоляція (недопущення 

до робочого місця, 
встановлення  

робочого місця  
в непристосованому  

для роботи місці,  
незапрошення на 

наради, корпоративні 
зустрічі тощо

погрози,  
залякування,  

нанесення шкоди

необґрунтований 
нерівномірний 

розподіл обов’язків 
між працівниками 

з однаковою 
кваліфікацією

нерівність 
можливостей 
для навчання, 

кар’єрного росту

небажана 
поведінка  

з сексуальним  
контентом

поширення  
завідомо 

неправдивої 
інформації

(плітки, наклепи,  
висміювання)

доноси,  
безпідставні 

звинувачення
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ХТО МОЖЕ БУТИ 
МОБЕРОМ?

керівник група  
працівників  

(колег)

працівники 
(підлеглі)

працівник 
(колега)

ВИДИ МОБІНГУ:  
ВЕРТИКАЛЬНИЙ І ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ

керівник

працівники 
(підлеглі)

працівники 
(підлеглі)

керівник

працівник,  
група працівників 

(колег)

працівник 
(колега)
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МЕТА МОБІНГУ:
ЗМУСИТИ 
ЖЕРТВУ

звільнитися з роботи

перевестися 
в інший 

структурний 
підрозділ чи 
перейти на 

нижчеопачувану 
роботу

взяти на себе додаткове 
навантаження, 

виконувати роботу,  
не передбачену 

посадовою інструкцією 
та/або поза межами 
робочого часу тощо

заздрість

страх

конкуренція особистість  
жертви

бажання 
самоствердитися

бажання 
принизити

бажання 
підпорядкувати

ПРИЧИНИ 
МОБІНГУ
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Вчинення мобінгу (цькування) заборонено (ст.22 КЗпП)

Не будь жертвою, ЗАХИЩАЙСЯ!

Звертайся зі скаргою до Держпраці та/або до суду (ст.22 КЗпП)
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ДОДАТКОВІ ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ  
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Працівник має право у 
визначений ним строк 

розірвати трудовий  
договір за власним 
бажанням, якщо 

роботодавець чинив 
стосовно нього мобінг 

(цькування) або не 
вживав заходів щодо 
його припинення, що 

підтверджено судовим 
рішенням, що набрало 

законної сили (ст.38 КЗпП)

Трудовий 
договір може 

бути розірваний 
роботодавцем у 

випадку вчинення 
працівником 

мобінгу (цькування), 
встановленого 

судовим рішенням, 
що набрало 

законної сили  
(п.12 ч. перша  
ст.40 КЗпП)

Трудовий договір з ініціативи 
роботодавця може бути 
розірваний у випадку 
вчинення керівником 

підприємства, установи, 
організації мобінгу 

(цькування) незалежно 
від форм прояву та/або 

невжиття заходів щодо його 
припинення, встановленого 

судовим рішенням, що 
набрало законної сили  

(п. 1-2 ч. перша ст.41 КЗпП)

при припиненні трудового договору внаслідок вчинення мобінгу або невжиття  
заходів щодо його припинення (відповідно до ст.38 КЗпП) працівникові  
виплачується вихідна допомога у розмірі, передбаченому колдоговором,  

але не менше тримісячного середнього заробітку (ст.44 КЗпП)

забезпечити безпеку і захист фізичного та психічного здоров’я працівників

здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці

проводити інформаційні, навчальні та організаційні заходи  
щодо запобігання та протидії мобінгу

розслідувати випадки мобінгу, підтримувати жертву,  
відновити порушені внаслідок мобінгу права

відшкодувати працівнику витрати на лікування у разі ушкодження його 
здоров’я внаслідок мобінгу, підтвердженого судовим рішенням, та моральну 

шкоду (ст.ст. 173, 2371КЗпП)

Обов’язок  роботодавця – здійснювати заходи щодо запобігання  
та протидії мобінгу (ст.ст. 141, 158 КЗпП)



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МОБЕРА
(СТ.1735 КУПАП)

на посадових  
осіб, фізичних  

осіб-підприємців 
штраф  

від 1700 до  
3400 грн

або 
громадські роботи 

на строк  
від 30 до 40 годин

на громадян 
штраф  

від 850 до 
1700 грн 

або 
громадські 

роботи 
на строк  

від 20 до 30 годин

За мобінг, вчинений  
повторно або групою осіб

на громадян  
штраф від 1700 до 3400 грн

або 
громадські роботи 

на строк від 30 до 50 годин

на посадових осіб, фізичних 
осіб-підприємців

штраф від 3400 до 6800 грн
або

 громадські роботи 
на строк від 40 до 60 годин

Від мобінгу страждає не лише його жертва, а й роботодавець. Негативні, напружені 
відносини в колективі призводять до зниження продуктивності праці, ефективності 
діяльності підприємства, установи, організації.

Психолог Бреді Вілсон, який спеціалізується на лікуванні психологічних травм, одер-
жуваних на роботі, написав: «Мобінг в організаціях призводить до величезних втрат, 
які обчислюються мільярдами доларів. Психологічні травми, одержувані службовцями 
у результаті мобінгу, – більш руйнівний фактор для роботодавця, ніж всі інші стреси 
разом узяті».

Високий результат трудової діяльності забезпечить злагоджений, цілеспрямований 
колектив працівників, де панує колективна турбота, взаємоповага, підтримка, терпи-
мість та позитивний настрій. Роль керівника у створенні сприятливого соціально-
психологічного клімату у колективі є вирішальною.


