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Summary 

Sirota I. М. System of Social Protection of Veterans of the Great Patriotic War in the Legislation 
of Ukraine. — Article. 

The article characterizes the system of social protection of veterans of the Great Patr iot ic War 
and makes suggestions for improving the exist ing legislation in this area. 

Keywords: veterans of the Great Patr iot ic War , social protection, system of social protection of 
veterans of the Great Patr iot ic War . 
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ОСНОВНІ ТРУДОВІ ПРАВА У ПРОЕКТІ 
ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

У сучасному світі проблема забезпечення поваги і додержання прав людини 
має загальне значення. Забезпечення прав і свобод людини — це вже не тільки 
внутрішньодержавна справа, а мета всього світового співтовариства, для якого 
доктрини, стандарти прав і свобод людини є проблемою глобального характеру. 

Права і свободи людини є тими універсальними правовими цінностями, для 
яких є характерним встановлення єдиних міжнародно-правових стандартів у 
сфері захисту прав особистості. Рівень розвитку прав і свобод людини є най-
кращим показником рівня розвитку громадянського суспільства та демократії 
в країні. 

Вітчизняними вченими здійснено чимало досліджень, присвячених соціаль-
ним та трудовим правам людини (В. Андріїв, С. Верланов, М. Бару, Н. Болоті-
на, Л. Гаращенко, С. Добрянський, В. Жернаков, В. Мармазов, О. Панкевич, 
С. Прилипко, П. Рабінович, Н. Раданович, В. Ротань, М. Феськов, М. Хавро-
нюк, Н. Хуторян, Г. Чанишева, А. Чернобай, С. Шевчук та ін.)> але у науці 
трудового права України основні трудові права як окремий феномен у системі 
прав людини у нових соціально-економічних умовах спеціально не досліджу-
вались. Необхідність дослідження основних трудових прав людини також зу-
мовлена роботою над проектом Трудового кодексу України. 

Метою даної статті є аналіз норм проекту Трудового кодексу України, що 
закріплюють основні трудові права, та внесення пропозицій щодо удоскона-
лення їхнього змісту. 

У національному законодавстві основні трудові права працівників закріп-
лені в Конституції України та чинному КЗпП. 

У Конституції України трудові права включено у перелік соціальних прав. 
В. О. Михальов до соціальних прав відносить права, реалізація яких пов'язана 
із задоволенням найважливіших соціальних потреб людини, це — право на 
працю, на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату не ниж-
че тієї, яка визначена законом; право на своєчасне одержання винагороди за 
працю; право на страйк; на відпочинок; на житло; на достатній життєвий рівень 
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для себе і членів своєї сім'ї; право на охорону здоров'я, на медичну допомогу і 
медичне страхування; право на соціальний захист, що включає право на забез-
печення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також, у старості та 
в інших випадках, передбачених законом [1, 81 821. 

За радянських часів основні трудові права зводилися до основних трудових 
прав робітників та службовців за трудовим законодавством, точніше до змісту 
ст. 2 Основ законодавства про працю та КЗпП (В. Андреев, С. Іванов, P. Лів-
шиць, В. Смолярчук та ін.). Як вже зазначалось, у радянському трудовому 
законодавстві основні трудові права та обов'язки робітників і службовців за-
кріплювалися в ст. 2 Основ законодавства Союзу РСР про працю. Ця стаття 
відтворювалася в кодексах законів про працю союзних республік (ст. 2 Кодек-
су законів про працю УРСР, ст. 2 Кодексу законів про працю РРФСР [2, 126] 
та ін.). Так, ч. 1 ст. 2 КЗпП РРФСР «Основні трудові права та обов'язки робі-
тників і службовців» передбачалося, що право громадян СРСР на працю забез-
печується соціалістичною організацією народного господарства, неухильним 
зростанням продуктивних сил радянського суспільства, усуненням можливос-
тей господарських криз та ліквідацією безробіття. У ч. 2 йшлося про те, що 
робітники і службовці реалізують право на працю шляхом укладення трудово-
го договору про працю на підприємстві, в установі, організації. Робітники і 
службовці мають право на гарантовану державою заробітну плату відповідно 
до кількості та якості витраченої праці, право на відпочинок згідно із закона-
ми про обмеження робочого дня і робочого тижня та про щорічні оплачувані 
відпустки, право на здорові та безпечні умови праці, на безкоштовну професій-
ну підготовку і безкоштовне підвищення кваліфікації, на об'єднання у про-
фесійні спілки, на участь в управлінні виробництвом, на матеріальне забезпе-
чення за рахунок коштів держави у порядку державного соціального страху-
вання в старості, а також, у разі хвороби і втрати працездатності. Причому цей 
перелік був вичерпним, посилання на інші трудові права у ст. 2 не було. Час-
тиною 3 передбачалися три основні трудові обов'язки: дотримання трудової 
дисципліни, дбайливе ставлення до народного добра, виконання встановлених 
державою за участю професійних спілок норм праці. Норма аналогічного змісту 
містилася й у ст. 2 КЗпП УРСР. 

У деяких кодексах законів про працю союзних республік основні трудові 
права робітників і службовців закріплювалися в самостійних статтях окремо 
від основних обов'язків. І хоча в ст. 2 не було посилання на інші трудові пра-
ва, визнавалося, що цими правами не вичерпується уся багатоманітність кон-
кретних трудових прав працівників. Як відзначав В. С. Андреев, у порядку 
конкретизації, розвитку та доповнення основних прав законодавство про пра-
цю містить норми, які встановлюють конкретні правомочності робітників і 
службовців [3, 51. Отже, в радянській літературі визнавався багато в чому дек-
ларативний характер основних трудових прав робітників і службовців. 

З часом ст. 2 КЗпП УРСР зазнала змін, із змісту статті було виключено 
положення ідеологічного змісту та обов'язки робітників і службовців. Стат-
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тя 2 КЗпП, що визначала раніше основні трудові права і обов'язки праців-
ників, в редакції Закону України від 5 липня 1995 р. закріплює основні тру-
дові права працівників. 

Проте каталог основних трудових прав не зазнав суттєвих змін. Протягом 
40 років дії Кодексу ч. 2 ст. 2 КЗпП було доповнено лише трьома правами — 
на вирішення колективних трудових спорів(конфліктів), матеріальну допомо-
гу в разі безробіття, звернення до суду для вирішення трудових спорів неза-
лежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, 
передбачених законодавством, а право на безкоштовну професійну підготовку і 
безкоштовне підвищення кваліфікації було виключено (останнє стало розумі-
тися як обов'язок працівника). Хоча й було визнано, що цей перелік не є 
вичерпним, оскільки ч. 2 ст. 2 було доповнено посиланням на «інші права, 
встановлені законодавством» .У такій редакції ст. 2 КЗпП про основні трудові 
права працівників діє до теперішнього часу. 

З моменту прийняття Верховною Радою України у першому читанні проект 
нового Трудового кодексу України зазнав чимало змін. Доопрацьований про-
ект Трудового кодексу України, підготовлений до другого читання, у ст. 21 
«Основні права працівника» містить дещо розширений перелік, що складаєть-
ся з 22 прав [51: 

1) право на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, та 
право на припинення трудових відносин; 

2) право на рівні можливості та рівне ставлення до нього при вирішенні 
питання щодо працевлаштування, оплати за працю рівної цінності, професій-
ного зростання або звільнення; 

3) право на повагу до його гідності і честі,конфіденційність особистої інфор-
мації та їх захист; 

4) право на захист від безробіття, на професійну підготовку, перепідготовку 
і підвищення гсваліфікації; 

5) право неповнолітніх на особливий захист від фізичного та морального 
ризику у зв'язку з трудовими відносинами; 

6) право працюючих жінок на особливий захист материнства; 
7) право інвалідів на соціально-трудову реабілітацію та адаптацію; 
8) право працівників-мігрантів на захист їхніх трудових прав; 
9) право працівників із сімейними обов'язками на захист від дискримінації 

та узгодження в міру можливості їхніх трудових обов'язків із сімейними; 
10) право на належні, безпечні і здорові умови праці, включаючи право на 

отримання інформації щодо умов праці та вимог охорони праці на робочому 
місці, а також, право на відмову від виконання роботи в умовах, що не відпові-
дають вимогам охорони праці; 

11) право на справедливу оплату праці, не нижчу від визначеної законом 
мінімальної заробітної плати, та своєчасну її виплату в повному розмірі; 

12) право на належні виробничо-побутові умови, пов'язані з виконанням 
працівником обов'язків за трудовим договором; 

13) право на забезпечення державних гарантій і компенсацій, визначених 
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цим Кодексом, законами та іншими нормативно-правовими актами у сфері 
праці; 

14) право на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; 
15) право на відпочинок; 
16) право вимагати від роботодавця дотримання умов трудового законодав-

ства, колективного і трудового договорів; 
17) право на об'єднання у професійні спілки; 
18) право на участь у веденні колективних переговорів; 
19) право на страйк; 
20) право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю або майну у зв'яз-

ку з виконанням трудових обов'язків; 
21) право на захист від незаконного звільнення; 
22) право на захист своїх трудових прав, у тому числі в суді. 
Оцінуючи в цілому позитивно внесені до зазначеної статті зміни, слід та-

кож. висловити низку зауважень, як щодо самого переліку цих прав, так щодо 
їх формулювання. 

По-перше досить невдалим виглядає сама назва статті — «Основні права 
працівника», видається доцільним іменувати її «Основні трудові права праці-
вників», оскільки в рамках трудових правовідносин працівник наділений й 
іншими правами, зокрема, правом на матеріальне забезпечення у разі безробі-
ття, хвороби, повної або часткової непрацездатності, однак їх реалізація відбу-
вається на підставі норм іншої галузі права — права соціального забезпечення. 

По-друге, з цієї статті такі права, як право на захист від безробіття (п. 4), 
право на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (п. 14), необхі-
дно виключити, оскільки вони стосуються не сфери праці, а сфери соціального 
забезпечення, а також, необхідно ВРСЛЮЧИТИ перелік основних трудових прав, 
реалізація яких забезпечується виключно нормами трудового права, що містять-
ся у кодексі та інших актах трудового законодавства. 

Потрібно також звернути увагу на те, що деякі із зазначених у ст. 21 прав 
фактично дублюють або уточнюють принципи правового регулювання трудо-
вих відносин, викладені у ст. З проекту Трудового кодексу. Зокрема, право 
працівників із сімейними обов'язгсами на захист від дисрфимінації та узго-
дження в міру можливості їх трудових обов'язків із сімейними (ст. 9) пов'яза-
не з принципом рівних прав та можливостей і забороною дискримінації у сфері 
праці. 

Також недоцільним є об'єднання у п. 1 права працівника на працю, яку він 
вільно обирає або на яку вільно погоджується, і права на припинення трудо-
вих правовідносин. Кожне з цих прав належить до різних груп основних тру-
дових прав: перше є невід'ємним, невідчужуваним правом, елементом право-
вого статусу працівника, інше — працівник набуває як сторона трудового до-
говору, і це право є складовою юридичного змісту правовідносин. Право на 
припинення трудових правовідносин слід розглядати як елемент права на у?:~ 
ладення, зміну та припинення трудового договору. Право на працю не є тотож-
ним праву на укладення трудового договору, як випливає із п. 1 ст. 21. Врахо-
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вуючи принцип свободи і добровільності праці, працівник взагалі може не 
реалізувати право на працю. 

У п. 13 йдеться про забезпечення державних гарантій і компенсацій, визна-
чених цим Кодексом, законами та іншими нормативно-правовими актами у 
сфері праці. Це положення не можна визнати основним трудовим правом пра-
цівника. У даному випадку йдеться про принцип правового регулювання тру-
дових відносин, який слід закріпити у ст. З «Основні засади правового регулю-
вання трудових відносин». 

Передбачене п.16 право вимагати від роботодавця дотримання ним умов 
трудового законодавства, колективного і трудового договорів взагалі не може 
бути визнано основним трудовим правом працівника, оскільки е одним з ос-
новних обов'язків роботодавця і передбачено ст. 27 проекту ТК. За працівни-
ком необхідно закріпити не право вимагати від роботодавця дотримання ним 
умов трудового законодавства, колективного і трудового договору, а право на 
захист своїх трудових прав та інтересів у разі їх порушення, оскільки відсутність 
у ст. 21 права на укладення колективних угод свідчить про декларативність 
права вимагати від роботодавця дотримання ним умов угод, колективного до-
говору, бо не можна вимагати їх дотримання, не маючи права укладати ці 
нормативні акти [5, 67]. 

Видається необхідним розмежувати у новому Трудовому кодексі України 
основні трудові права працівника та його права як сторони трудового договору. 
Такий підхід застосований російським законодавцем у Трудовому кодексі Ро-
сійської Федерації. Передбачені ст. 21 ТК РФ основні права та обов'язки ма-
ють різну природу: одні з них належать до категорії статутних та складають 
елементи правового статусу громадянина-працівника, інші є складовою части-
ною трудових правовідносин між працівником і роботодавцем. 

Однією з істотних ознак примусової праці, враховуючи положення Кон-
венції МОП № 2 9 про примусову чи обов'язкову працю 1930 р., виступає 
відсутність добровільної згоди працівника на виконання тієї чи іншої роботи. 
Цю ознаку необхідно зазначити у новому Трудовому кодексі. До примусової 
праці також слід віднести виконання роботи під загрозою будь-якого покаран-
ня (насильницького впливу) у випадках, коли працівник у передбачених зако-
ном випадках має право відмовитися від виконання роботи, зокрема при ви-
никненні безпосередньої загрози для його життя і здоров'я внаслідок пору-
шення вимог охорони праці. 

Як вже відзначалося, головною ознакою віднесення до основних трудових 
прав є не звідність того чи іншого права до інших основних прав. Це положен-
ня не дотримано при формулюванні переліку основних трудових прав у ст. 21 
проекту. Закріплене у п. 20 право на відшкодування шкоди, заподіяної здоро-
в'ю або майну у зв'язку з виконанням трудових обов'язків, не може бути відне-
сено до основних трудових прав працівника. Як слушно зауважували С. О. Іва-
нов і Р. 3. Лівшиць, право на відшкодування шкоди не може вважатися основ-
ним, оскільки воно є частиною більш загального, основного права — права на 
здорові та безпечні умови праці [6, 113]. У п. 10 ст. 21 проекту передбачено 
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право на належні, безпечні і здорові умови праці. Право на захист від незакон-
ного звільнення, встановлене п. 21, слід визнати складовою іншого основного 
права — права на захист своїх трудових прав, у тому числі в суді (п. 22). 

Список, прав працівників, закріплений у ст. 21 проекту Трудового кодексу 
України ще не в повній мірі відповідає вимогам міжнародного законодавства 
та потребує подальшого доопрацювання. 
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А н о т а ц і я 

Краснов Є. В. Основні трудові права у проекті Трудового кодексу України. — Стаття. 
Стаття присвячується аналізу основних трудових прав працівника, закріплених у нормах 

чинного національного законодавства та у доопрацьованому проекті Трудового кодексу України, 
підготовленого до другого читання. Вноситься декілька пропозицій та зауважень щодо удоскона-
лення змісту ст. 21 проекту Трудового кодексу України. 
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Красное Е. В. Основные трудовые права в проекте Трудового кодекса Украины. — Статья. 
Статья посвящена анализу основных трудовых прав работника, закрепленных в нормах дей-

ствующего национального законодательства и в доработанном проекте Трудового кодекса Украи-
ны, подготовленного ко второму чтению. Вносится ряд предложений и замечаний по совершен-
ствованию содержания ст. 21 проекта Трудового кодекса Украины. 
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Summary 

Krasnov Е. V. Fundamental Labour Raights in the Draft Labour Code. — Article. 
The article is devoted to the complex analysis fundamental labour r ights of workers, tha t mansion 

at current legislation and at the Article 21. Labour r ights of the project Labour code of Ukraine. 
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