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ких підприємств, що ведуть аутсорсингову діяльність у сфері ІТ; 
активна співпраця із закордонними фірмами.1 
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Трудові спори найбільш ефективно вирішуються судами. За-
хист трудових прав саме в такій формі здійснюється державним ор-
ганом, виконання  рішень якого гарантується державним примусом. 

Багато вчених приділяли увагу проблемам судового захисту. 
Але ж до сьогодні немає чіткої системи способів судового захисту 
трудових прав ані в науці, ані в трудовому законодавстві. 

О. В. Ільницький наполягає, що спосіб судового захисту є 
«двосічним мечем», що, з одного боку, дозволяє відновити закон-
ність у спірних правовідносинах, отримати позитивний результат 
для однієї сторони, а з іншого – цей результат отримується за ра-
хунок впливу на інтереси її процесуального опонента.2 Основним 
правилом тут (як і для будь-якої зброї) є її законне та розумне за-
стосування. 

О. Є. Сонін стверджує, що вибір способу захисту права зале-
жить від характеру дій роботодавця, які порушують трудові права, 
та від наслідків таких дій3. На думку І. М. Ваганової, критерієм ви-
бору засобів захисту є характер предмету захисту та суб’єкт, права 
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та інтереси якого охороняються1. О. В. Ільницький вважає основ-
ними критеріями застосування того чи іншого способу захисту 
наступні: компетенція особи-позивача, що звертається із вимогою 
про обрання відповідного способу захисту (чи має він право на 
таку вимогу); характер та природа правовідносин, які повинні від-
повідати  правовій нормі, яка передбачає застосування відповід-
них способів захисту (тобто чи є допустимим такий спосіб захисту 
у конкретних спірних правовідносинах); обсяг компетенції суду 
при вирішенні спору (чи не виходить суд за межі власних повно-
важень)2.  

Є. О. Сонін звертає увагу на те, що «в чинному на цей час за-
конодавстві про працю не існує жодного прямо встановленого або 
такого, що прямо випливає, правового припису, що закріплював 
би способи захисту трудових прав … зазвичай законодавець обме-
жується формулюванням певного правового припису, що закріп-
лює те чи інше право учасника трудових правовідносин і вважає 
своє завдання врегулювання суспільних відносин виконаним пов-
ністю» 3. 

Ми погоджуємось з цією думкою. Дійсно, для ефективного 
захисту трудових прав працівника він повинен усвідомлювати не 
тільки сукупність та обсяг власних прав та обов’язків, але і ті пра-
ва та обов’язки роботодавця, які кореспондуються з його власни-
ми, а також мати уявлення про механізм реалізації цих прав. На-
приклад, право на відпустку, як і багато інших трудових прав пра-
цівників, −	його специфіка полягає в тому, що недостатньо тільки 
встановити це право в законі, необхідним є також закріплення 
ефективного механізму реалізації цього права. У зв’язку з цим не-
обхідним є, зокрема, нормативне закріплення способів, за допомо-
гою яких право на відпустку та інші будуть захищатись. 

Тому можна стверджувати, що способи захисту трудових 
прав тоді будуть ефективними, коли правові приписи, що закріп-
люють такі способи, будуть прямо встановлюватись або прямо 
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випливати із положень  нормативних актів, та ці способи повинні 
бути систематизовані. При цьому в даній системі повинно бути 
передбачено, що кожному суб’єктивному праву, яке виникло на 
підставі нормативного акта чи договору, необхідно передбачити 
відповідний спосіб захисту. 

Деякі автори, досліджуючи питання системи способів захис-
ту трудових прав, пропонують скористатися для її визначення та 
нормативного закріплення досвідом цивільного права1,  тобто 
пряме застосування способів захисту порушеного цивільного пра-
ва, визначених ст. 16 ЦКУ, інші додають, що такі можна викорис-
товувати  в рамках подальшого обговорення і опрацювання озна-
ченої проблеми2. Друга позиція є більш доцільною, оскільки спе-
цифіка порушених прав обумовлює специфіку способів їх захисту, 
в тому числі і судового. 

Ю. Н. Полєтаєв3 та Н. Константінова4 виділили  наступні спо-
соби захисту прав у трудовому праві: поновлення на роботі; зміна 
дати та формулювання причин звільнення; визнання недійсними 
догорів про працю; стягнення на користь працівника або робото-
давця певних сум та ін.  

Кожен окремий вид позову передбачає застосування певно-
го способу захисту трудових прав судом.  

1. Позови про визнання характеризуються наступними спо-
собами захисту: визнання (наявності) права, визнання факту існу-
вання правовідносин між сторонами, визнання факту відсутності 
правовідносин, визнання правочину недійсним, визнання право-
чину дійсним, визнання обов’язку іншої особи,  визнання зо-
бов’язання невиконаним, визнання іншої особи такою, що втрати-
ла права. 

Цінність визнання як способу захисту трудових прав поля-
гає, переважно, в тому, що за його допомогою особа досягає визна-
ченості в питаннях про наявність в неї певних прав чи обов’язків, 
про обсяг та зміст цих прав (обов’язків). Визнання права також 
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відрізняється від інших способів захисту права тим, що відповідні 
вимоги можуть бути заявлені і до порушення права  (тобто у разі 
оспорювання чи невизнання права)1. 

2. Позови про присудження передбачають примусове забез-
печення прав через примус відповідача до вчинення певних дій 
або утримання від них.  

У разі судового захисту трудових прав працівника способом 
судового захисту може бути зміна дати звільнення (ч. 1 ст. 232 КЗпП 
України), поновлення на попередній роботі незаконно звільнених або 
переведених на іншу роботу (ч. 1 ст. 235 КЗпП України)2; прийняття 
на роботу на підставі рішення суду (ст. 55 проекту ТКУ) та ін. 

3. Перетворювальними позовами у справах із трудових пра-
вовідносин є позови, предмет яких характеризується такими спо-
собами захисту, як зміна чи припинення спірних трудових право-
відносин, тобто їх перетворення. 

Отже, кожен вид розглянутих позовів про захист трудових 
прав має свій предмет правової вимоги, всі позови підлягають розг-
ляду за загальними правилами. Обрання працівником конкретного 
виду позову має спиратися на характер матеріально-правових відно-
син, у рамках яких необхідно здійснити захист трудових прав. 
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Соціальне партнерство являє собою механізм узгодження 
суспільних інтересів, що функціонує на договірних засадах. У 
такому разі акти соціального партнерства є тим засобом, за 
допомогою якого досягається кінцева мета соціального 
партнерства. Варто відзначити, що інститут соціального 
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