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досліджувати вплив медіації на вирішення правових спорів шляхом запозичення 

позитивного міжнародного досвіду. Можливо, законодавче закріплення медіації 

на національному рівні підвищить довіру до даного інституту і медіація зможе 

стати ефективним інструментом вирішення спорів. 
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Застосування закордонного досвіду щодо протидії мобінгу 

у сфері праці в Україні 

Проблема мобінгу в трудових відносинах набуває все більшого поширення 

у всьому світі. В інформаційному просторі в наші дні висвітлено безліч проблем 

економічного, політичного, соціального характеру, але, на жаль, дана проблема 

залишається поза суспільним обговоренням, хоча за статистикою кожна друга 

особа стикається з нею на роботі кожного дня.  

В Україні проблема мобінгу є законодавчо не врегульованою. 

Проаналізувавши Проект Трудового кодексу №1658 від 27.12.2014 року, можна 

зробити висновок, що він також не містить ні поняття мобінгу, ні заходів його 

попередження. А тому важливим є дослідження досвіду інших країн щодо 

протидії мобінгу в трудових відносинах та можливості застосування їх практики 

в Україні. Дану проблему досліджували такі науковці: К. Лоренц, Х. Лейман, 

Г. Манн, К. Нідла, Б.Уілсон. Окремі аспекти також розглядали вітчизняні вчені: 

І. С. Сахарук, О.І. Сердюк, H.А. Чередниченко, І.В. Лагутіна, А.В.Шамшиєва, 

Т.А. Коляда. 
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Поняття «мобінгу» у трудових правовідносинах вперше було 

запропоновано психологом і вченим медиком Х. Лейманом в 80-х роках ХХ 

століття, який у монографії «Мобінг, переслідування на роботі» він визначив 

дану категорію як психологічний тиск на робочому місці, який виявляється в 

цькуванні, чварах, підсиджуванні, плітках, інтригах, хамстві, емоційному 

насильстві, сексуальному домаганні, тощо [1, с.285]. 

У багатьох зарубіжних країнах захист від мобінгу здійснюється шляхом 

гарантування та забезпечення права на справедливі та безпечні умови праці. 

Зокрема у таких країнах як Німеччина та Франція, Польща, Швеція питання 

протидії мобінгу є досить врегульованим.  

У Франції ще в 1979 році уряд ухвалив «Декрет про служби трудової 

медицини», у якому люди¬на розглядалася крізь призму виробничого життя. У 

2002 р. було прийнято спеціальний Закон «Про захист працівників від 

морального переслідування на робочому місці», який закріпив способи захисту 

права на гідність праців¬ника під час трудової діяльності. Охорона праці у 

Франції та в інших західних державах нині включає як заборону 

нецивілізованого ставлення вищестоящих категорій працівників до 

нижчестоящих, так і заборону умисних або ж неумисних дій адміністрації, 

спрямованих на приниження почуття людської гідності, а також необхідність 

вжиття роботодавцем спеціаль¬них заходів з гуманізації виробничого 

середовища. Крім цього, варто зазначити, що в цій країні також існують 

прецедентні судові рішення. Зокрема, у 2009 році набула резонансу справа за 

позовом прокуратури до крупної французькою компанії France Telecom, яку в 

2000 році приватизували, що потягло за собою зміну керівництва, яке шляхом 

здійснення психологічного тиску на працівників мало на меті скоротити штат 

працівників. [2, с. 113] 

В Німеччині також поширеним є підписання антимобінгових угод, в яких 

передбачається визначення поняття мобінгу, гарантії захисту від такого явища 

та коло осіб, до яких можна звернутися за допомогою. Доказування мобінгу є 

досить складним процесом, тому в цій країні, існує практика використання 

щоденнику мобінгу як доказу. Об’єкт мобінгу після кожного випадку такого 

психологічного насильства заносить дані в щоденник, де детально описує час, 

дії, суб’єктів мобінгу, а також осіб, які були присутні при цьому. Якщо в 

результаті мобінгу у працівника стався нервовий розлад, то важливим є довідка 

з місця обстеження та проходження лікування. 

Крім цього, положення про мобінг, зокрема поняття та відповідальність за 

мобінгові дії, визначаються в трудових договорах. І у тому разі, коли має місце 

дане явище, роботодавець виплачує об’єкту мобінгу досить значне за розміром 

матеріальне відшкодування. В Німеччині, як і у Франції важливу ролі у боротьбі 

з мобінгом відіграють профспілки, які здійснюють моніторинг даного явища, та 

надають можливість захисту жертвам мобінгу. 
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У Швеції також існують спеціальні закони, спрямовані на протидію 

мобінгу. Значного поширення тут набула соціальна реклама. 

У статті 94 § 2 Кодексу праці Республіки Польща поняття «мобінг» 

визначене як діяльність або поведінка щодо працівника або скерована проти 

працівника, що полягає в наполегливому та довготривалому переслідуванні або 

залякуванні працівника з метою формування в нього заниженої оцінки 

професійної придатності, приниження або осміювання праців¬ника, його 

ізолювання або вилучення із колективу працівників. У Кодексі праці Польщі 

закріплено обов’язок роботодавця (начальника) протидіяти мобінгу як 

негативному явищу в трудових відносинах. Але обов’язок доказування 

покладається все таки на працівника, що тягне за собою невелику кількість 

справ виграних в суді особами, які опинилися в ролі жертви [3, с.146]. 

Зважаючи на наведені приклади, на нашу думку доцільним буде внести ряд 

змін до українського трудового законодавства. Вважаємо доцільним 

закріплення в Кодексі законів про працю поняття «мобінг», а також обов’язку 

роботодавця захищати працівників від мобінгу всередині трудового колективу 

та не здійснювати його особисто. Ефективною також є норми законодавства 

Німеччини та Франції, які зобов’язують на вимогу працівника або роботодавця 

укладати «антимобінгові угоди» з визначенням матеріального відшкодування 

постраждалій стороні, або ж закріплення аналогічного положення в трудовому 

договорі. 

Цікавою є практика ведення щоденнику мобінгу в Німеччині. Застосування 

такого досвіду визнання його доказом в Україні, на нашу думку, дещо 

спростило б процедуру доказування жертвами мобінгу. 

Зважаючи на необхідність моніторингу та протидії даного негативного 

явища потрібно доповнити ст. 21 Закону України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. в частині конкретизації 

повноважень щодо моніторингу, який доцільно здійснювати шляхом 

проведення  відкритих або анонімних опитувань, створення гарячої лінії, на яку 

жертва мобінгу може безкоштовно зателефонувати і сповістити про дану 

проблему.  

Можливо, також доцільно буде запровадити на телебаченні соціальну 

рекламу, яка б інформаційно доносила людям дану проблему, що зменшило б 

випадки замовчування мобінгових дій.  
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Запозичена праця як різновид нетипової трудовї 

зайнятості та особливості трудових договорів,  

які її опосередковують 

Відповідно до ч.2 ст. 36 Закону України «Про зайнятість населення», до 

послуг з посередництва у працевлаштуванні належать пошук роботи та 

сприяння у працевлаштуванні особи, добір працівників відповідно до замовлень 

роботодавців (в т.ч., іноземних) у межах укладених з роботодавцями договорів 

(контрактів) [1]. 

А.Є.Коркін зазначає, що позикова праця являє собою працю працівника, 

який уклав трудовий договір з однією особою (основний роботодавець), а 

виконує роботу на користь, на території і під контролем іншої особи, яка 

здійснює по відношенню до працівника частину прав і обов’язків роботодавця, 

які передаються йому на основі укладеного з основним роботодавцем цивільно-

правового договору про надання праці працівника [2, с.11]. 

Потрібно зазначити, що не зважаючи на фактичне існування на рівні 

національного законодавства регламентації  такого явища як позикова праця, 

багато питань, пов’язаних із нею, наразі залишаються відкритими. 

Перше, на що хотілось би звернути увагу – це використання термінів 

іншомовного походження, які позначають явища, пов’язані із запозиченою 

працею. Мова йде про аутсорсінг, аутстафінг та лізинг персоналу.  

Аналіз наукової літератури дає підстави говорити, що ці терміни нерідко 

вживають як синоніми, найчастіше ототожнюючи саме аутстафінг та лізинг 

персоналу.  

Погоджуємось із поглядами М.І. Іншина, який зазначає, що у результаті 

відсутності єдиного підходу до визначення і розуміння зазначених категорій 

допускаються чимало помилок щодо їх тлумачення, що негативно 

відображається як на розвитку теорії, так і практики [3, с.471]. 




