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Постановка проблеми. Права людини 
у сфері праці є основоположними правами 
людини, що визнані як такі міжнародною 
та національною спільнотою, що передбачає 
їх визнання і захист як основний обов’язок 
держави. Адже з реалізацією права на працю 
пов’язується задоволення основних потреб 
людини. Тому сьогодні забезпечення реалі-
зації права на працю і захисту громадян від 
безробіття є однією з основних проблем в 
Україні. Основний Закон визнає в правовій, 
соціальній і демократичній державі люди-
ну її життя, здоров’я найвищою соціальною 
цінністю, а тому одним із показників благо-
получчя населення є відсутність безробіття 
в країні, що є головним показником, індика-
тором економіки країни. Чим вищий рівень 
економіки країни, тим вищий рівень життя 
громадян, і навпаки.

Стан дослідження. У науці трудового 
права праву людини на працю і відповідним 
аспектам його реалізації та захисту від без-
робіття приділялася належна увага. І цьому є 
пояснення, адже право на працю постійно пе-
ребувало і перебуває в епіцентрі правової по-
літики держави, так би мовити, нормотвор-
чої уваги кожної демократичної держави. Це 
пояснює певну тягу науковців до постійної 
розробки й удосконалення даної проблеми. 
Зокрема, в «золотий фонд» відповідної на-
укової тематики входять монографії А.Є. Па-
шерстника (Пашерстник А.Е. Право на труд. 
Очерки по советскому праву. М: Академия 
наук СССР, 1951, – 228 с.), О.В. Смирнова 
(Смирнов О.В. Природа и сущность права на 
труд в СССР. М.: Юрид. лит-ра, 1964. – 210 с.),  
О.І. Процевського (Процевський О. І. 

Методологічні засади трудового права :  
монографія – Х.: ХНАДУ, 2014. – 260 с.). 
Окремі аспекти даної проблеми були висвіт-
лені на сторінках наукових журналів, у мате-
ріалах круглих столів і науково-практичних 
конференцій такими ученими: Л.Ю. Буг- 
ровим, В.Я. Бураком, В.В. Жернаковою,  
С.Ю. Головіною, Г.С. Гончаровою, Р.З. Лів-
шицем, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенком, 
Г.І. Чанишевою, В.І. Щербиною, О.М. Яро-
шенком та іншими вченими. Незважаючи на 
це, зберігається низка проблем як теоретич-
ного, так і прикладного характеру.

Метою статті є дослідження реалізації пра-
ва на працю як суб’єктивного права особи 
та забезпечення ефективного механізму 
його реалізації, охорони й захисту всієї 
системи прав працівників, в тому числі за-
хисту від безробіття.

Виклад основного матеріалу. Право 
на працю є суб’єктивним правом людини, а 
тому його першочергове визнання держава-
ми призвело до визнання і закріплення цілої 
системи прав людини у сфері праці на різних 
рівнях як національного, так і міжнародного 
правового регулювання. Необхідно відзна-
чити, що вказаний процес став і невід’ємною 
частиною політики у сфері праці. Міжнарод-
на спільнота проголосила пріоритетними со-
ціальними правовими цінностями право на 
працю і її свободу. Загальна декларація прав 
людини 1948 р. (ст. 23) закріпила положення 
про те, що кожна людина має право на працю; 
вільний вибір роботи, справедливі і спри-
ятливі умови праці і захист від безробіття. 
Європейська соціальна Хартія проголосила 
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право на працю першим серед соціальних 
прав і вказала, що кожен повинен мати мож-
ливість заробляти собі на життя працею за 
вільно обраною спеціальністю (ст. 1). Між-
народним Пактом про економічні, соціальні і 
культурні права 1966 р. (ст. 6) проголошено, 
що держави зобов’язані вживати заходи, що 
включають програми професійно-техніч-
ного навчання і підготовки, шляхи і мето-
ди досягнення економічного, соціального і 
культурного розвитку і повної продуктивної 
зайнятості в умовах, що гарантують осно-
вні політичні й економічні свободи людини. 
Якщо проаналізувати норми міжнародних 
документів, то можна сказати, що вони вклю-
чають широке розуміння права на працю – як 
право вільно обирати роботу чи інший вид 
зайнятості і цією роботою, як результат, за-
довольняти свої особисті і суспільні потреби 
і, головне, бути захищеними від безробіття. 
При цьому робота, щоб задовольняти потре-
би буд-якої працездатної людини, повинна 
відповідати таким умовам: адекватна оплата 
праці, відповідний режим відпочинку, спри-
ятливі і комфортні умови праці, охорона пра-
ці тощо.

Саме власне трудові відносини роз-
глядаються через сукупність правил і 
взаємозв’язків між основними суб’єктами 
з приводу гарантій зайнятості, найму, умов 
праці, розподілу доходів, звільнення, виходу 
на пенсію. Тому сама сутнісна характеристи-
ка соціально-трудових відносин уже перед-
бачає формування певних правил, процедур, 
лінії як поведінки, так і взаємодії основних 
суб’єктів: працівників, роботодавців і дер-
жави. Перш за все лінія взаємодії держави 
і роботодавців повинна бути спрямована на 
забезпечення реалізації права на працю та 
захисту громадян від безробіття. Звісно, що 
політика у сфері праці, яка стосується мети, 
завдань, основних напрямів, форм і методів 
діяльності держави і соціальних партнерів 
щодо регулювання праці у сучасних умовах 
господарювання, не може розроблятися і 
проводитися без дотримання тих норм і пра-
вових принципів, що склалися історично, 
врахування економічного, соціального роз-
витку держави. Разом із тим політика у сфері 
праці повинна бути спрямована на активне 
використання правових стандартів і на їх по-
дальший розвиток з урахуванням накопиче-
ного правового досвіду і сучасних умов гос-
подарювання, які, насамперед, повинні бути 
орієнтовані на достойну працю й адекватну її 
оплату. Як відомо, основою буд-якої держави 
є її економіка, тому обов’язок держави в осо-
бі її органів і посадових осіб охоплює, перш 
за все, створення сприятливих умов для роз-
витку економіки, економічної діяльності, яка 

не повинна суперечити державній політиці у 
даній сфері, оскільки політика держави спря-
мована на створення тих умов, які забезпечу-
ють достойне життя людей праці шляхом за-
хисту від безробіття і забезпечення реалізації 
права на працю, яка б відповідала суті єдино-
го ринку з його правовими основами.

Будь-яке суб’єктивне право, в тому числі 
право на працю, передбачає правовий меха-
нізм його охорони і захисту, сутність якого 
полягає в тому, щоб забезпечити захист прав 
людини у сфері праці і продуктивної зайня-
тості. А основна мета захисту – забезпечити 
реалізацію суб’єктивного права на працю, 
обов’язків та законних інтересів людини 
праці. Тому визнання права людини на пра-
вовий захист передбачає функціонування 
водночас складного і багатогранного меха-
нізму формування як організаційних, так і 
правових засобів його реалізації. Держава, у 
свою чергу, повинна, за словами Л.С. Мамут, 
брати участь у формуванні системи умов для 
якомога повнішого використання трудового, 
інтелектуального, підприємницького потен-
ціалу працездатних громадян і стимулюван-
ня їхньої особистої відповідальності за само-
забезпечення [1, с. 12]. При цьому держава 
повинна створювати правові й організаційні 
механізми, які б сприяли «все більшій кіль-
кості людей включатися у відносини фор-
мальної рівності (вільного еквівалентного 
обміну)…» [1, с. 13]. Як підкреслює О.І. Про-
цевський, держава взяла на себе обов’язок 
забезпечити людину роботою шляхом зако-
нодавчого закріплення права на працю і га-
рантії його реалізації. Цей обов’язок держава 
добре виконувала, зауважує вчений, коли 
вона була одним роботодавцем. У сучасних 
умовах господарювання, коли, окрім держа-
ви, з’явилися інші роботодавці, питання пра-
ва на працю і гарантії його реалізації набули 
дещо іншого відтінку. Саме ці нові реалії 
призвели до появи таких правових категорій, 
як «соціальний діалог», «соціальне партнер-
ство», «державно-приватне партнерство», 
що свідчать про наміри держави досягти 
партнерських відносин між роботодавцями 
і працівниками як суб’єктами соціально-тру-
дових правовідносин [2, с. 216]. Тому неви-
падково об’єктом соціального партнерства є 
всі питання соціально-економічного і трудо-
вого спектра, з яких укладаються угоди соці-
альними партнерами. 

Право є мертвим, якщо воно не реалізу-
ється в житті. Тому необхідні гарантії з боку 
держави і відповідні механізми для його реа-
лізації, а відтак заходи охорони і захисту від 
будь-яких проявів порушень. Права праців-
ників на безпечні і здорові умови праці, за-
хист їхнього життя і здоров’я належить до 
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основоположних прав людини, що відпові-
дає Загальній декларації прав людини, Між-
народному пакту про економічні, соціальні і 
культурні права, Статуту Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я тощо. Гарантією вико-
нання цих зобов’язань повинно бути не тіль-
ки нормативне закріплення державного 
управління охороною праці і державний на-
гляд і контроль за дотриманням охорони 
праці, але й нормативне закріплення і, як на-
слідок цього, забезпечення реалізації права 
на працю працездатних осіб, громадян, з від-
повідними умовами, що випливають із цього 
права – забезпечення достойного життя гро-
мадян. Саме забезпечення достойного життя 
громадян повинно виступати основною ме-
тою розвитку і функціонування соціальної 
держави, однією з її основних ознак. Адже 
важливим, що розкриває сутність держави 
як соціальної, є надання юридичних гаран-
тій, які стосуються справедливої й адекват-
ної плати за роботу, для того щоб забезпечи-
ти достойне життя людини праці, а не її 
існування. Звісно, що достойне життя пови-
нно бути закріплене на рівні нормативно-
правової категорії, у зміст якої повинне 
включатися задоволення особистих і духо-
вних потреб виходячи із соціального похо-
дження, становища, інтелекту, життєвих по-
зицій відповідної особи. У тому разі, якщо 
людина, або працівник, який не може на рівні 
з усіма конкурувати на ринку праці, а отже, 
не може повною мірою забезпечити потреби 
свої і своєї сім’ї, а відповідно, жити достойно, 
а не існувати, захистити її повинна держава 
як публічний орган влади і як соціальна, пра-
вова держава. У цьому разі ми знову бачимо, 
як у трудовому праві проявляються одночас-
но і публічні, і приватні елементи: держава як 
орган публічної влади захищає приватні ін-
тереси працівника. Принаймні так повинно 
бути. Як зауважується в юридичній літерату-
рі, зміст «якісного», достойного життя люди-
ни переходить зі сфери приватного у сферу 
публічного, тобто у соціальний обов’язок 
держави [3, с. 58 ]. Тому достойне життя є со-
ціальною категорією, що наповнюється своїм 
змістом через діяльність держави та через її 
гарантії. Невипадково Основний Закон дер-
жави закріплює положення про те, що права і 
свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави  
(ст. 3). А серед прав і свобод особливе місце 
посідає право на працю, яке Конституція 
України сформулювала так: кожен має право 
на працю, що включає можливість заробляти 
собі на життя працею, яку він вільно обирає 
або на яку вільно погоджується (ст. 43). Від-
повідно, жодне право чи свобода не можуть 
бути протиставлені іншим правам, свободам, 

оскільки вони утворюють єдину систему 
правового статусу особистості, а це, у свою 
чергу, покладає на державу обов’язок створи-
ти систему заходів для реалізації і здійснен-
ня прав і свобод. Тому й право на працю, 
можливість заробляти собі на життя працею 
нерозривно пов’язані з конституційним пра-
вом на захист від безробіття. Що ж передба-
чає право на захист від безробіття? Чи перед-
бачає дане право забезпечення всіх громадян 
роботою? Виходячи з принципу свободи пра-
ці, на перший погляд, держава повинна за-
безпечити працевлаштування тільки тим 
особам, хто бажає працювати. Але чи 
зобов’язана вона працевлаштовувати? Якщо 
звернутися до Конституції СРСР 1977 р. [4] 
(ст. 40), яка проголошувала не свободу праці, 
а навпаки, обов’язок працювати, то право на 
працю трактувалося як отримання гаранто-
ваної роботи з оплатою праці, не нижчою за 
встановлений державою мінімальний розмір, 
включаючи право на вибір професії, роду за-
нять і роботи відповідно до здібностей, про-
фесійної підготовки, освіти і з урахуванням 
суспільних потреб. Як бачимо, акцент ста-
вився на «отриманні гарантованої роботи», 
яку держава, будучи єдиним роботодавцем, 
забезпечувала, іншими словами, зобов’я- 
зувалась. І, звісно, це є логічним: проголошу-
ючи право на працю, необхідно це право за-
безпечити, реалізувати, інакше воно буде де-
кларативним. Основний Закон України 
містить спеціальні юридичні гарантії, які пе-
редбачають умови, що забезпечують здій-
снення бажаючим працювати громадянам 
саме право на працю: держава створює умови 
для повного здійснення громадянами права 
на працю, гарантує рівні можливості у виборі 
професії та роду трудової діяльності, реалі-
зує програми професійно-технічного навчан-
ня, підготовки і перепідготовки кадрів відпо-
відно до суспільних потреб (ст. 43). Правове 
регулювання такої діяльності здійснюється 
на підставі Закону України від 5 липня  
2012 р. № 5067-V1 «Про зайнятість населен-
ня», який встановлює державні гарантії у 
сфері зайнятості і працевлаштування  
(ст. 13). Саме ст. 6 названого Закону закрі-
плює положення про те, що кожен має право 
на вільний вибір місця, виду діяльності та 
роду занять, яке забезпечується державою 
шляхом створення правових, організаційних 
та економічних умов для такого вибору. Ряд 
статей Основного Закону (ст. 3, 8, 22-24) та-
кож простежують обов’язок держави гаран-
тувати забезпечення реалізації права на пра-
цю. Відразу не зрозумієш, чи йде мова про те 
ж саме радянське право на працю, чи у зміст 
даного терміна вкладено інше його розумін-
ня, тим більше, що термін «право на працю» 
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використовується в інших нормативних ак-
тах, які вкладають у його розуміння різне 
значення: права, забезпеченого певними 
обов’язками держави [5]; права, забезпечено-
го певними обов’язками роботодавця [6]. Як 
зауважує О.І. Процевський, редакція ч. 2  
ст. 43 Конституції: «Держава створює умови 
для повного здійснення громадянами права 
на працю..» в системному аналізі зі змістом 
ст. 3 і ст. 22 Конституції України є не що 
інше, як обов’язок держави [7, с. 253]. Постає 
питання: у чому полягають ті заходи, які ста-
новлять зміст обов’язку держави? Необхідно 
зазначити, що тут мова йде про заходи як про 
механізми, використання яких кожним веде 
до досягнення своєї власне мети. Іншими 
словами, мова йде про правове регулювання. 
Із цього погляду право на працю означає пра-
во кожного вимагати від держави створення 
та одночасне використання тих правових за-
собів, які дозволять досягнути достойного 
життя і вільного розвитку. Із цього погляду 
не зовсім зрозумілим є рішення Конститу-
ційного Суду України від 16 жовтня 2007 р. 
№ 8-рп/2007, який сформулював такий ви-
сновок: «Право на працю означає не гаранту-
вання державою працевлаштування кожній 
особі, а забезпечення саме рівних можливос-
тей для реалізації цього права». Але створен-
ня рівних можливостей для реалізації права 
на працю і власне реалізація права на працю 
є різними речами, що створює певний ефект 
невизначеності. Сучасне законодавство ви-
конання обов’язку забезпечити працевла-
штування кожної особи поклало на державу, 
розглядаючи працевлаштування як комп-
лекс правових, економічних та організацій-
них заходів, спрямованих на забезпечення 
реалізації права особи на працю. Серед прин-
ципів сучасної державної політики у сфері 
зайнятості населення проголошується забез-
печення рівних можливостей населення в ре-
алізації конституційного права на працю.  
О.І. Процевський у даному контексті ставить 
слушне запитання: якщо держава не гарантує 
забезпечення реалізації права на працю, 
якщо це не обов’язок держави, а її обов’я- 
зок – тільки забезпечити принцип рівності 
можливостей реалізації цього права, то на 
якій законній підставі виникає обов’язок у 
держави соціально захищати працівника у 
разі настання безробіття? [2, с. 253 ]. Нам 
уявляється, що, визначаючи право на працю, 
необхідно виходити з тієї мети, стосовно до 
якої вона може бути сформульована. Адже 
праця як об’єкт потреби пов’язана із соціаль-
ною сутністю людини. Праця є дійсно склад-
ним і багатогранним процесом взаємодії лю-
дини з природою та довкіллям, вона 
забезпечує фізіологічний і духовний рівень 

життя людини і суспільства відповідно до до-
сягнутого суспільного прогресу. Працею і 
тільки працею людини створюються матері-
альні і духовні цінності, завдяки яким існує і 
може існувати суспільство [2, с. 19, 27], праця 
дає людині «можливість повністю реалізува-
ти свій людський потенціал». Для того, щоб 
реалізувати всі можливості, які надаються 
працею, людина повинна мати гарантоване 
право таку працю здійснювати. Тому «абсо-
лютно об’єк- 
тивно і закономірно держава, а вона створена 
тим же суспільством, має приймати такі нор-
мативно-правові акти, які б регулювали тру-
дову діяльність людей в інтересах суспіль-
ства» [2, с. 19, 27]. Отже, з даної позиції право 
на працю можна визначити як реальну мож-
ливість здійснювати трудову діяльність для 
реалізації мети і інтересів, що захищаються 
законом. Разом із тим така можливість може 
бути не у кожної людини, і можливості є да-
леко не рівними. З даної точки зору саме дер-
жава повинна вжити всіх заходів для забез-
печення реалізації права на працю, оскільки 
саме на ній лежить така відповідальність. 
Даний обов’язок держави, як зауважувалося 
раніше, виражається як цілеспрямовано, на-
приклад, за допомогою Конституції України 
(ст.1), відповідно до якої Україна є соціаль-
ною державою, політика якої спрямована на 
створення умов, що забезпечують достойне 
життя і вільний розвиток людини, так і інши-
ми способами у досягненні даної мети, які 
також проявляються у різних нормативно-
правових актах, зокрема Законі України 
«Про зайнятість населення» (ст. 5). Однак 
усі заходи, що вживає держава, не повинні 
порушувати інші природні права людини, зо-
крема свободу праці, яка проявляється також 
у забороні примусової праці. Саме тут якраз і 
знаходить своє вираження взаємозв’язок 
свободи праці і права на працю: людина оби-
рає, чи працювати їй чи ні, тобто реалізує 
дану свободу; з іншого боку, досягаючи від-
повідної мети за допомогою трудової діяль-
ності, людина реалізує дану можливість сво-
єю вільною волею. Фактично про це мова йде 
у Міжнародному пакті про економічні, соці-
альні і культурні права, відповідно до п. 1  
ст. 6 якого право на працю включає право 
кожної людини на отримання можливості за-
робляти собі на життя, яку він вільно обирає 
або на яку вона вільно погоджується. 

Отже, право на працю можна визначити 
у широкому і вузькому сенсі. У широкому 
розумінні право на працю це право кожного 
громадянина вимагати у держави створення 
правових механізмів, які гарантують можли-
вість кожному громадянину вибір місця ро-
боти, виду діяльності та роду занять та ство-
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рюють умови і фактори, що спрямовані на 
реалізацію права на працю, самовираження 
людини у процесі трудової діяльності та її за-
хист. У вузькому розумінні право на працю –  
це забезпечене і гарантоване на конститу-
ційному рівні право особи мати можливість 
реалізувати свою здатність до праці шляхом 
укладення трудового договору чи в інший 
спосіб для задоволення своїх матеріальних 
і духовних потреб, а отже, юридично гаран-
тована можливість вимагати від роботодавця 
усунення незаконних перепон для реалізації 
даного права.

 Оскільки мова йде про право на працю як 
суб’єктивне право, а також законні інтереси, 
які випливають із даного права, то об’єктом 
захисту є суб’єктивні права і законні інтер-
еси, що закріплені в нормах трудового права, 
які відображають всю різноманітність тру-
дової діяльності сторін трудових відносин. 
Це, у свою чергу, створює і певний механізм 
реалізації, охорони і захисту всієї системи 
прав як працівників, так і роботодавців. Саме 
їх сукупність становить основний зміст усієї 
системи захисту людини праці в процесі при-
йняття на роботу, в процесі трудової діяль-
ності і її припинення. 

У сучасних умовах господарювання пра-
во на працю не забезпечує обов’язку дер-
жави та роботодавців надавати роботу всім 
бажаючим і тим більше «впливати на визна-
чення права на працю суб’єктивним правом 
і обов’язку держави забезпечувати гарантії 
його реалізації». Сучасні умови, в яких дер-
жава визнана соціальною і демократичною, 
потребують, щоб соціальний підхід у праві, 
включаючи трудове право, поступово став 
визначальним. Особистість працівника в 
сучасних умовах господарювання повинна 
відігравати визначну роль, відносини у сфері 
найманої праці повинні бути переорієнтова-
ні в соціальний бік, на користь працівника. 
У цьому і полягає сутність правового регу-
лювання трудових відносин. Необхідна роз-
робка і реалізація національної програми (на 
всіх її рівнях) боротьби з безробіттям, комп-
лексної програми захисту від безробіття з ви-
значеними у ній конкретними механізмами 
захисту. 

Висновки

Сучасні умови господарювання дикту-
ють необхідність чіткої і прозорої політики, 
яка б відображала основні закономірності 
розвитку суспільних відносин у сфері пра-

ці, її правове і організаційне забезпечення, 
розроблені і добре продумані механізми і 
методи захисту від безробіття з використан-
ням норм, принципів інших галузей права. 
Необхідно правильно обрати мету політи-
ки держави у сфері зайнятості. Адже одним 
із головних завдань держави у реалізації 
політики у сфері зайнятості населення є 
оцінка впливу цієї політики на ринок пра-
ці [7, с. 254]. Головне завдання держави у 
даній сфері – зберегти робочі місця. А для 
цього необхідна фінансова підтримка тих 
роботодавців, які зосереджені на модерні-
зації виробництва, запровадженні нових 
технологій, створенні і квотуванні робочих 
місць, які заінтересовані пропонувати пра-
цівникам продуктивну зайнятість. У полі-
тику зайнятості необхідно включати ті про-
блеми, які пов’язані із зайнятістю молоді, 
осіб зі зниженою працездатністю та інших 
вразливих груп населення. У державній по-
літиці зайнятості повинні відображатися за-
гальні умови для стимулювання, створення 
робочих місць на малих і середніх підпри-
ємствах, особливо у сільській місцевості, 
програми державних капіталовкладень і 
спеціальні програми громадських робіт, 
спеціальні правові регламентації для про-
блем зайнятості, що пов’язані з недостатнім 
економічним розвитком країни. 
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В статье освещается право на труд как субъективное право лица, что создает, в первую очередь, 
определенный механизм реализации, охраны и защиты всей системы прав работников. Акцентиру-
ется внимание на том, что политика в сфере труда должна быть направлена на активное исполь-
зование правовых стандартов и на их дальнейшее развитие с учетом накопленного правового опыта 
и современных условий хозяйствования, которые, прежде всего, должны быть ориентированы на до-
стойную работу и адекватную ее оплату. 

Ключевые слова: право на труд, реализация права на труд, рынок труда, занятость, работники, 
государство, безработица, достойную жизнь, социальная политика, социальная защита. 

The article highlights the right to work as a subjective right of a person that creates a first specific imple-
mentation mechanism, safety and protection of all workers’ rights. The attention that at work policy should 
be directed to the active use of legal standards and their further development in the light of legal experience 
and current economic conditions, which must first of all be focused on decent work and adequate pay for it. 

Key words: right to work, right to work, labor market, employment, workers, government, 
unemployment, decent life, social policy, social protection.


