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во-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на 
таких осіб не розраховуються. Для розрахунку житлової субсидії 
враховуються доходи членів домогосподарства, а також членів 
сім`ї особи із складу домогосподарства, які досягли 14-річного віку 
станом на початок періоду, за який враховуються такі доходи. При 
цьому обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуа-
льно для кожної сім’ї за встановленою формулою й залежить ви-
ключно від доходів сім’ї. Дохід у вигляді заробітної плати врахову-
ється після сплати податку на доходи фізичних осіб. Важливо та-
кож зазначити, що цей вид пільги не може призначатися одночас-
но за місцем реєстрації особи та місцем її фактичного проживання. 

Підводячи підсумки вищевикладеного слід підкреслити, що, 
незважаючи на рішучі кроки Уряду в напрямку підвищення адресно-
сті й ефективності програми житлових субсидій, на постійне вдоско-
налення законодавства у цій царині, механізм субсидіювання все ж не 
бездоганний: (а) нормативно-правові акти містять ряд проблемних 
моментів; (б) головна мета Уряду – підтримка малозабезпеченого 
населення, виконується не повною мірою; (в) у результаті підвищен-
ня тарифів на оплату житлово-комунальних послуг населення, навіть 
використовуючи субсидії, змушене сплачувати величезні рахунки. 
Отже, головна мета держави – покращення економічного становища 
населення, сьогодні фактично не досягнута. 

 
УДК 349.2 

ПРАВОВІ ОЗНАКИ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ПРАЦЮ 

Цимбала І. З., 
аспірант Львівського національного  

університету імені Івана Франка 

При аналізі структури механізму захисту права на працю на-
уковці оперують такими поняттями, як «форма захисту», «спосіб 
захисту» та «засоби захисту». Поряд з цим загальна ідея здійснен-
ня захисту порушеного, оспореного та/або невизнаного права по-
лягає у вчиненні та реалізації певних діянь, характер та зміст яких 
забезпечує відновлення такого права або ж справедливу компен-
сацію за заподіяний протиправний вплив. Тобто оскільки особа 
прагне не абстрактно захистити свої права, а досягнути бажаного 
кінцевого результату, то визначальним елементом у механізмі 
захисту слід вважати саме обрання способу. 

Станом на даний час у правовій доктрині відсутня єдність у 
розумінні поняття «спосіб захисту». Для прикладу, В. Я. Бурак 
окреслене поняття тлумачить як дії та приписи органів, що захи-
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щають трудові права, і які спрямовані на відновлення порушених 
або оспорюваних прав суб’єкта трудового правовідношення1. На 
думку Н. Д. Гетьманцевої, спосіб захисту – сукупність дій, за допо-
могою яких відновлюються, визнаються, встановлюються права 
та законні інтереси особи2. 

На нашу думку, між категорією «спосіб захисту» та комплек-
сом дій, спрямованими на відновлення права, що зазнало проти-
правного впливу, існує чіткий взаємозв’язок. Логіка такого розу-
міння підтверджується і загальноприйнятими тлумаченнями 
більш загального поняття «спосіб», які знаходимо у словниках. 
Так, під способом розуміють: 1. певну дію, прийом або систему 
прийомів, яка дає можливість зробити, здійснити що-небудь, до-
сягти чогось; 2. те, що служить знаряддям, засобом і т. ін. у якій-
небудь справі, дії3. 

У загальному розумінні під способами захисту трудових прав 
та інтересів слід розуміти діяння, що вчиняються суб’єктом захисту з 
метою відновлення порушеного, оспореного чи невизнаного трудо-
вого права та/або інтересу. Поряд з цим найбільш повно правовий 
зміст поняття «спосіб захисту права на працю» може бути розкритий 
саме завдяки ознакам, які, як окремо, так і у своєму системному 
зв’язку, надають можливість виділити дану правову категорію з ряду 
схожих у межах механізму захисту трудових прав. 

 На нашу думку, способам захисту права на працю прита-
манні наступні ознаки: 

1) визначають напрям та характер діяння для досягнення 
бажаного результату; 

2) здійснюють зміну стану матеріально-правового стано-
вища суб’єктів відповідних правовідносин. Зміна може відобража-
тись у: 

а) діях зобов’язаної особи (особи, що вчиняє протиправне 
посягання на об’єкт захисту), які вчинені внаслідок впливу юрис-
дикційного органу шляхом покладення на таку особу обов’язку з 
визнання права, вчинення певних дій, виконання обов’язку в при-
мусовому порядку (наприклад, відновлення права шляхом понов-
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лення на роботі, відшкодування моральної та/або матеріальної 
шкоди, виплати заборгованості з оплати праці та ін.); 

б) діях самої особи, право або інтерес якої порушено шляхом 
зміни або припинення трудового правовідношення (наприклад, 
розірвання трудового договору за ініціативою працівника, якщо 
власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство 
про працю (ст. 38 КЗпП України); відмови працівника від виконан-
ня роботи, не обумовленої трудовим договором (ст. 31 КЗпП), при 
виникненні виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здо-
ров’я працівника або людей, які його оточують, і навколишнього 
середовища (ст. 153 КЗпП), тощо);  

3) це діяння, спрямовані на відновлення порушеного або 
оспорюваного права або охорону законного інтересу. Застосуван-
ня способів захисту має правовідновлювальний характер. Спосіб 
захисту вказує, що повинна зробити особа для усунення наслідків 
протиправної поведінки; 

4) вибір конкретного способу здійснюється особою, чиї 
права та/або законні інтереси піддані протиправному посяганню, 
самостійно з врахуванням змісту об’єкта захисту, правого статусу 
такої особи та форми захисту, в межах якої особа бажає реалізува-
ти право на захист; 

5) категорія способу захисту права на працю характеризує 
зв’язок між абстрактною метою, якої прагне досягти особа, та реа-
льним результатом, до якого приводить використання того чи 
іншого способу; 

6) у механізмі захисту права на працю спосіб може мати по-
двійне змістовне значення. З одного боку, це матеріальна вимога про 
відновлення порушеного права, яка реалізується суб’єктами у межах 
матеріальних правовідносин. При цьому такі відносини мають місце 
між сторонами з приводу конфліктної ситуації з моменту здійснення 
протиправного впливу на об’єкт захисту без участі юрисдикційного 
органу. З іншого боку, при зверненні особи за захистом своїх прав до 
юрисдикційного органу з’ясування наявності підстав використання 
та подальшого застосування обраного особою способу захисту стає 
предметом діяльності саме такого органу, хоча такі відносини  і не 
стають процесуальними за своєю суттю. 

Слід погодитись із А. Г. Гуликом, що матеріально-правова 
вимога до зобов’язаної особи і процесуальна вимога нерозривно 
пов’язані між собою, але в той же час не зливаються в єдину вимо-
гу, адже особа самостійно обирає спосіб захисту, а суд лише вирі-
шує спір з огляду на заявлені такою особою вимоги. Різниця поля-
гає у змісті заявлених вимог: вимога про застосування способу 
захисту є вимогою про відновлення порушеного права, а процесу-
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альна вимога полягає у вирішенні спору про право, винесенні рі-
шення, тобто у здійсненні правосуддя1. 

В окреслених випадках категорія «спосіб захисту права на 
працю» може мати подвійне значення, оскільки розглядається, з 
одного боку, як вияв певної поведінки (діяння, технологія), а з ін-
шого – як знаряддя (інструмент, пристрій). 

З урахуванням викладеного вище під способом захисту права 
на працю розуміємо вчинювані суб’єктом захисту (юрисдикційними 
органами, самою особою чи її представником) право відновлювальні 
діяння, що виражаються у зміні стану матеріально-правового стано-
вища суб’єктів трудових правовідносин за допомогою або дій зо-
бов’язаної особи (особи, що вчиняє протиправне посягання на об’єкт 
захисту) шляхом визнання права, вчинення певних дій, виконання 
обов’язку в примусовому порядку під впливом юрисдикційного орга-
ну, або дій самої особи, право або інтерес якої порушено шляхом змі-
ни або припинення трудового правовідношення. 

Описані ознаки, на нашу думку, не лише дають можливість змі-
стовного виокремлення поняття «спосіб захисту права на працю» з-
поміж інших суміжних категорій, а й указують на загальні критерії 
(зокрема, можливість досягнення запланованої правової мети у ви-
гляді відновлення права; зрозумілість та ясність дій особи, яка звер-
тається за захистом порушеного/оспореного/невизнаного права з 
огляду на обраний спосіб захисту та ін.), яким повинні відповідати 
потенційно нові способи захисту трудових прав, запропоновані авто-
рами проекту Трудового кодексу України (зареєстрований за № 1685 
та прийнятий в редакції до другого читання). 

 
УДК 349.2 

ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКА  
ПРИ ПРИПИНЕННІ ВИКОНАННЯ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ 

Юзько Т. М.,  
аспірант Харківського національного  

університету внутрішніх справ,  
викладач правових дисциплін 

Барського гуманітарно-педагогічного  
коледжу імені М.  Грушевського 

Право людини на життя реалізовується та повинне захища-
тися протягом всього трудового життя – з моменту його початку 

                                                 
1 Гулик А. Г. Поняття та види цивільно-правових способів захисту прав 

акціонерів. Університетські наукові записки. 2006. № 3-4. С. 217-221. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2006_3-4_32. (дата звернення: 11.10.2018). 

©  Юзько Т. М.,   2018 




