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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. У Декларації МОП про основоположні права і 
принципи в сфері праці, прийнятій на Міжнародній конференції праці в 
1998 р., встановлюється, що всі держави-члени зобов’язані дотримуватися, 
зміцнювати і реалізовувати в життя принципи, що стосуються прав усіх 
працюючих, у тому числі й осіб, які не перебувають у трудових 
правовідносинах. Хоча трудові відносини і є ефективними в реалізації 
людиною свого права на працю, характер і темпи змін на ринку праці 
чинять неабиякий вплив на ці правовідносини: змінюються види зайнятості, 
набувають поширення нові форми праці, які як відкривають нові 
можливості, так і створюють нові ризики. Ці зміни, безпосередньо 
впливаючи на зайнятість населення й на ринок праці, ставлять під сумнів 
традиційні концепції й усталені поняття в царині трудового права. 
Найчастіше зазначені та інші перетворення створюють альтернативні 
можливості для працевлаштування й забезпечують як роботодавцям, так і 
працівникам більшу гнучкість. Разом із цим в умовах трансформації 
відносин у сфері праці все частіше роботодавці стикаються з 
непрофесійністю кадрів, а трудівники з неналежним рівнем дотримання їх 
прав, що вимагає від них активних дій для пошуку оптимальних шляхів їх 
реалізації й захисту. 

Роль трудового права є вирішальною, позаяк воно є відповідною 
реакцією суспільства на нерівне їх становище між особою, яка надає 
послуги або виконує роботу (працівником), та особою, яка одержує 
результат цих послуг чи роботи (роботодавцем). Трудове право впливає на 
функціонування соціуму в цілому, регулює умови конкуренції на ринку 
праці, служить інструментом упорядкованого розвитку суспільства й 
держави. Проте зміни, що відбуваються в соціально-економічній площині, 
призвели до виникнення ситуацій, за яких сфера трудового права не 
узгоджується з реальними відносинами з використання праці багатьох 
категорій осіб. Інакше кажучи, поширюється тенденція, коли працівники, 
яких відповідно до положень трудового законодавства необхідно 
захищати, не можуть отримати цього захисту через те, що правовідносини 
з використання їх праці знаходяться за межами регулювання трудового 
права. 

Найбільш поширений спосіб приховування трудових відносин полягає 
в наданні їм видимості відносин іншого правового характеру. Існують 
ситуації, за яких основні елементи, що характеризують трудові відносини, 
не є очевидними, і справа тут не в умисній спробі приховати останні, а в 
тому, що виникають справжні сумніви щодо їх функціонування. Це може 
статися через особливу, складну форму правовідносин між працівниками й 
роботодавцями. Ідеться про ситуації, коли, окрім традиційних 
двохсторонніх трудових правовідносин – працівника й роботодавця, 
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з’являється ще й третя сторона, що наштовхує на думку про наявність так 
званих тристоронніх трудовідносин. 

Проведення низки реформ, спрямованих на гармонізацію вітчизняного 
законодавства з acquis communautaire, сприяло позитивним зрушенням у 
регламентації праці засуджених, військовослужбовців за контрактом, 
державних і муніципальних службовців, осіб, які проходять альтернативну 
(невійськову) службу. Разом із цим рівень гарантій у сфері праці зазначених 
суб’єктів і досі залишається досить низьким і нестабільним. До того ж є 
невирішеною і проблема щодо галузевої належності правовідносин, 
виникаючих при використанні праці названих категорій осіб, що відчутно 
ускладнює процеси правозастосування й викликає судові спори. 

Науково-теоретичним підґрунтям проведеного дослідження 
послужили наукові праці таких учених у сфері теорії держави і права, 
трудового права, як В. С. Андрєєв, С. С. Алексеєв, М. Г. Александров, 
О. Т. Барабаш, М. Й. Бару, С. Я. Вавженчук, В. С. Венедіктов, 
Ю. М. Гришина, І. С. Войтинський, Л. Я. Гінцбург, Г. С. Гончарова, 
К. П. Горшенін, В. В. Жернаков, Т. А. Занфірова, М. І. Іншин, 
П. Д. Камінська, В. Л. Костюк, Р. З. Лівшиць, С. С. Лукаш, А. М. Лушніков, 
М. В. Лушнікова, О. В. Москаленко, Н. О. Мельничук, О. М. Обушенко, 
О. С. Пашков, О. І. Процевський, С. М. Прилипко, Л. О. Сироватська, 
А. М. Слюсар, Г. С. Скачкова, В. М. Смирнов, П. Р. Стависький, Л. С. Таль, 
О. В. Тищенко, Г. І. Чанишева, С. М. Черноус, Л. П. Шумна, В. І. Щербина 
О. М. Ярошенко та ін. Однак, незважаючи на їх вагомі здобутки, відносини 
у царині праці розвиваються швидше, ніж трудове законодавство, тому в 
Україні бракує комплексної наукової праці, присвяченої проблемам сфери 
дії трудового права. У цій монографічній праці пропонується переглянути 
сферу, значення і зміст базових концепцій трудового права для усунення 
недоліків, та проаналізувати відносини, на які раніше не поширювалася 
сфера дії трудового права, що й пояснює актуальність і своєчасність цього 
дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана у Східноукраїнському національному 
університеті імені Володимира Даля відповідно до теми кафедри 
правознавства юридичного факультету «Актуальні проблеми права щодо 
інтеграції України до міжнародних стандартів», «Проблеми розвитку 
вітчизняного законодавства та імплементації в Україні норм міжнародного 
та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 
розвитку «Україна–2020», схваленої Указом Президента України від 
12 січня 2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень 
Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої 
постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 
від 3 березня 2016 року. 
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Мета й завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 
тому, щоб на підставі аналізу чинного законодавства України, практики 
його застосування, теоретичного осмислення наукових праць вітчизняних і 
зарубіжних учених у відповідних галузях знань підготувати концептуальний 
підхід до сфери дії трудового права в аспекті розширення останньої, 
виявити світові тенденції експансії норм трудового права, встановити 
особливості поглиблення процесу розширення сфери дії трудового права в 
умовах євроінтеграції, а також розробити та сформулювати низку висновків, 
пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення правового 
регулювання відносин у сфері праці. 

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: 
– розкрити теоретичні засади вчення про предмет та сферу дії 

трудового права; 
– окреслити історико-правовий нарис формування сфери дії трудового 

права; 
– розкрити вплив євроінтеграційних процесів на сферу дії трудового 

права України; 
– охарактеризувати вплив сфери дії трудового права на правове 

регулювання праці державних службовців, мігрантів, військовослужбовців 
за контрактом, засуджених, спортсменів, самозайнятих осіб, членів 
виробничих кооперативів та фермерських господарств; 

– розглянути використання нетипових форм зайнятості як прояв 
розширення сфери дії трудового права; 

– відобразити сучасний стан експансії трудового права; 
– охарактеризувати особливості гнучкості правового регулювання 

трудових правовідносин; 
– окреслити основні напрямки розширення сфери дії трудового права; 
– запропонувати концепцію сфери дії трудового права. 
Об’єкт дослідження становлять правовідносини, на які поширюється 

сфера дії трудового права, а також специфіка їх правового впорядкування. 
Предметом дослідження є сфера дії трудового права України в 

умовах євроінтеграції. 
Методи дослідження. Для проведення комплексного дослідження, 

досягнення об’єктивного наукового результату і сформулювання нових 
висновків використано низку загальнонаукових і спеціальних методів 
пізнання. За основу наукового пошуку взято діалектичний, що сприяв 
всебічному дослідженню сфери дії трудового права, законодавства про 
працю, наукових концепцій у дії, що дозволило виділити етапи виникнення 
тих чи інших соціально-правових явищ, їх зміни, розвиток, а також 
розкрити сучасний стан досліджуваного предмета (підрозділи 1.1–1.3). За 
допомогою методу історично-правового аналізу досліджено вчення про 
предмет та сферу дії трудового права, відтворено еволюцію нормативного 
закріплення й наукових досліджень сфери дії трудового права (підрозділ 
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1.3). Функціональний став у нагоді при з’ясуванні внутрішньосистемних, 
міжсистемних і зовнішньосистемних зв’язків трудового права з іншими 
галузями права (підрозділи 1.1–1.3; 2.1–2.2). Формально-логічний обрано у 
процесі дослідження чинного законодавства про працю, що сприяло 
розробленню низки пропозицій з удосконалення зазначеного законодавства, 
а також здійснення правового аналізу судової практики як емпіричної бази 
наукового дослідження й об’єктивного показника ефективності 
законодавства про працю (підрозділи 3.1–3.7). Герменевтичний, як набір 
методик текстуального й контекстуального тлумачення юридичних тестів – 
нормативно-правових і доктринальних, задіяно з метою визначення сутності 
понять, використовуваних у законодавстві про працю і з огляду на їх 
недоліки запропонувати власне бачення їх нормативного закріплення. 
Завдяки цьому методу дослідження проведено поглиблений аналіз рішень 
Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду та 
проекту Трудового кодексу України (підрозділи 4.1–4.2). Метод 
компаративістики надав можливість виявити особливості експансії 
трудового права (підрозділ 1.4). У роботі знайшли відбиття й деякі інші 
методи наукового пізнання. 

Основні висновки, положення й результати наукового дослідження 
ґрунтуються на вивченні чинного законодавства про працю України, 
міжнародних нормативно-правових актів, рішень національних судів, 
юридичної наукової літератури, статистичних та аналітичних даних у 
розглядуваній царині. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертація є першою у вітчизняній науці трудового права комплексною 
теоретико-правовою роботою, в якій на підставі вивчення доробку вчених 
відповідних галузей права, аналізу національного й зарубіжного 
законодавства проведено дослідження сфери дії трудового права України в 
аспекті її розширення, окреслено нові шляхи розвитку вчення про відносини 
у сфері праці, що дозволило обґрунтувати низку теоретичних положень, 
надати практичні рекомендації та пропозиції з досліджуваних питань і 
запропонувати відповідну концепцію їх розвитку. Новизна поданого на 
захист рукопису реалізується в нижченаведених науково-теоретичних 
положеннях, висновках і пропозиціях: 

уперше: 
– розроблено концепцію сфери дії трудового права, яка полягає у 

тому, що окрім відносин, які становлять предмет трудового права, останнє 
має також субсидіарний вплив (винятковий, додатковий, вибірковий) на 
правовідносини, які одночасно підпадають під сферу дії інших галузей 
права, коли це обумовлено їх характером і волею законодавця; 

– обґрунтовано, що виняткове застосування трудового права полягає в 
тому, що норма спеціального закону містить припис, в якому є посилання на 
застосування законодавства про працю у випадках не врегульованих цим 
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законом. Вибіркове застосування трудового права – лише окремі аспекти 
відносин підпадають під сферу дії трудового права. За загальним правилом, 
це гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів, 
які надаються в порядку, передбаченому законодавством про працю. 
Додаткове застосування трудового права ґрунтується на тому, що відносини 
з використання праці регулюються іншими галузями права, але з цього кола 
відносин частина з них підпадає під сферу дії трудового права, що 
зумовлено особливостями статусу певних категорій суб’єктів; 

– встановлено, що експансію трудового права слід розглядати як 
проникнення трудового права в усі сфери суспільного життя, як визнання 
трудових прав людини базовими, а права на працю – провідним 
конституційним правом кожного, позаяк на ньому будується не лише життя 
та діяльність окремо взятої особи, а й економічно-стабільне існування та 
розвиток усієї держави; 

– запропоновано презумпцію трудових правовідносин розуміти так, 
що відносини з використання однією особою праці іншої мають визнаватися 
трудовими та регулюватися нормами трудового законодавства, за винятком 
випадків коли особа, яка використовує працю другої особи не доведе 
наявність інших відносин, відмінних від трудових; 

– аргументовано позицію щодо розширення сфери дії норм трудового 
права з метою соціального захисту трудових прав певних категорій 
працівників; 

– обґрунтовано необхідність переосмислення місця трудового права в 
системі права України. Для того, щоб досягти соціального балансу та 
справедливості у державі, видиться лише один шлях – в центрі системи 
права соціальної, правової держави має бути трудове право; 

– доведено, що критеріями визнання праці гідною повинні стати такі 
постулати, коли праця, яку виконує людина: (1) відповідає здібностям 
певної людини, її освітнім і професійним навичкам та вмінням; (2) гарантує 
безпечні умови виконання працівником своєї трудової функції; (3) включає 
можливість професійного й особистого розвитку особи, як за державний 
кошт, так і за кошт певного роботодавця; (4) передбачає таку оплату праці, 
яка відповідає професійному рівню цієї особи та може покрити витрати на: 
(а) придбання житла та створення у ньому належних умов; (б) одяг 
загального вжитку; (в) харчування, яке необхідне для нормального 
функціонування організму за визначеними медичними показниками; 
(г) надання медичної допомоги всіх видів; (ґ) відновлення порушених прав у 
разі виникнення певного спору; 

удосконалено: 
– розуміння соціальної функції трудового права, до складових якої 

слід відносити: (а) правовий вплив трудового права на відносини у сфері 
праці, який полягає у стабілізуючому, генеруючому та миротворчому 
впливі, а також в імперативно-диспозитивному правовому регулюванні 
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відносин у сфері праці; (б) резервні можливості правового впливу трудового 
права на трудові та пов’язані з ними відносини, що проявляється в 
розширенні кола напрямків реалізації соціального впливу трудового права 
на інші галузі права; 

– тлумачення гнучкості трудових відносин, яку слід розглядати на 
двох рівнях регулювання таких відносин, тобто регулювання у 
нормативному та договірному порядках. У першому випадку задіяний 
механізм диференціації правового регулювання трудових відносин, а у 
другому – механізм договірної індивідуалізації умов праці на рівні 
індивідуальних трудових договорів; 

дістали подальшого розвитку: 
– наукові позиції щодо сутності відносин, з використання праці 

«позикового» працівника, які входять у предмет трудового права та повинні 
регулюватися нормами трудового права. Відносини агентства й організації-
користувача можуть бути врегульовані нормами цивільного права, а ось 
питання розподілу прав і обов’язків роботодавця між агентством і 
користувачем, які передбачаються договором про надання праці працівника 
повинні регулюватися нормами трудового права; 

– наукові судження, що членські та трудові відносини не можна 
поєднувати тому, що їх об’єкти різні. Для перших характерною є спільна 
діяльність членів кооперативу, яка переслідує цілі, сформульовані в його 
статуті, для других – робоча сила, здатність члена кооперативу до праці. 
Крім цього, хоча членські відносини й лежать в основі трудових, втім вони 
не визначають зміст останніх. Громадяни України, які є родичами або 
членами сім’ї можуть працювати у фермерському господарстві на умовах 
трудового договору (контракту), однак, маючи статус «найманий 
працівник», указані особи не можуть бути членами цього господарства; 

– положення, що самозайняті особи не є суб’єктами трудового права, 
але на них поширюється сфера його дії, зокрема, щодо гарантій реалізації 
права на працю. Адвокати є самозайнятими особами, у цьому аспекті на них 
буде поширюватися сфера дії трудового права в аспекті гарантій, а також 
можливість бути роботодавцем та укладати контракт (трудовий договір) із 
помічником адвоката; 

– наукові висновки, що при виникненні відносин із використання 
праці військовослужбовців на добровільній основі з ними укладається 
контракт, який не можна розглядати як особливий вид трудового договору, 
оскільки такий контракт регулює не трудові, а військово-службові 
відносини, їх змістом є виконання не трудових обов’язків, а несення 
обов’язків військової служби. Контракт про проходження військової служби 
є різновидом адміністративного договору; 

– наукові підходи, які базуються на тому, що між надомною роботою і 
телероботою немає відмінностей, а тому відсутні підстави розрізняти 
зазначені форми зайнятості. У зв’язку з цим телепрацівників і надомників 
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для цілей правового регулювання слід об’єднати в одну категорію як 
працівників, які працюють дистанційно, що має знайти відображення в 
Законі України «Про зайнятість населення»; 

– положення, що законодавство про працю поширює свою дію на 
регламентування праці засуджених, втім вона є специфічною, адже трудові 
відносини із засудженими до позбавлення волі повинні поступово 
зміщуватися з сфери публічно-правової в приватноправову, що вже 
відбувається, оскільки виправні колонії фактично починають виконувати 
функцію центрів трудової адаптації; 

– висновки про поширення сфери дії трудового права на правове 
регламентування праці державних службовців, спортсменів та мігрантів. 

Практичне значення одержаних результатів видиться в тому, що 
положення й висновки дисертації можуть бути використані: 

– у науково-дослідницькій діяльності – для подальшого вивчення 
порушеної проблеми, розвитку правового регулювання праці тих категорій 
працівників, правовідносини з використання праці яких раніше не підпадали 
під сферу дії трудового права, і вчення про предмет та сферу дії трудового 
права; 

– у навчальному процесі – при викладанні навчальної дисципліни 
«Трудове право», для підготовки відповідних розділів підручників, 
навчальних посібників, курсів лекцій, а також при підготовці студентами 
наукових робіт; 

– у правотворчості – у процесі реформування й удосконалення 
чинного законодавства про працю відповідно до наданих пропозицій; 

– у правозастосуванні – при використанні висновків, рекомендацій і 
пропозицій у діяльності органів державної влади України. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 
самостійно, з використанням останніх досягнень теорії права та науки 
трудового права. Усі сформульовані в ній положення і висновки 
обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та 
розробки належать автору. Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дослідження. Обговорення результатів 
проведеного наукового дослідження здійснювалося на засіданнях кафедри 
правознавства Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля. Основні його теоретичні положення, висновки і 
пропозиції доповідалися на міжнародних і всеукраїнських науково-
теоретичних і науково-практичних конференціях: «Вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів) та забезпечення здійснення соціального 
діалогу в Україні» (м. Харків, 5 квітня 2017 р.), Публічне управління ХХІ 
століття: традиції та новації (м. Харків, 27 квітня 2017 р.), «Innovative 
research of legal regulation of public administration: International Scientific 
Conference» (Poland, Lublin, June 16–17, 2017), «Проблеми та стан 
дотримання захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 18–19 серпня 
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2017 р.), «Стан та перспективи розвитку юридичної науки» (м. Дніпро, 1–2 
вересня 2017 р.), «Актуальні питання взаємодії інститутів громадянського 
суспільства та органів публічного адміністрування у напрямку розвитку 
правової системи України» (м. Київ, 8–9 вересня 2017 р.), «Розвиток 
сучасного права в умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса, Україна, 8–
9 вересня 2017 р.), «Правова реформа та забезпечення демократизаційних 
процесів і національної безпеки в Україні» (м. Одеса, 8–9 вересня 2017 р.), 
«Верховенство права та правова держава» (м. Ужгород, 15–16 вересня 
2017 р.), «Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних 
країн» (м. Запоріжжя, 22–23 вересня 2017 р.), «Актуальні питання 
удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення» 
(м. Харків, 29 вересня 2017 р.), «Правове забезпечення соціальної безпеки в 
умовах євроінтеграційних процесів» (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.), «Urgent 
problems of law on the modern stage of statehood development» (Poland, Lublin, 
October 20–21, 2017), «Jurisprudentа – componenta fundamentalа a proceselor 
integrationale si a comportamentului legal contemporan», concertina 
internaională tiinifico-practică (Chitinău, 3–4 noiembrie, 2017), «Правова 
держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» 
(м. Ужгород, 16–17 лютого 2018 р.), «Сучасна юриспруденція 
Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики» 
(Польща, м. Люблін, 17 квітня 2018 р.), «Розвиток юридичних наук: 
проблеми та рішення» (Литва, м. Каунас, 27–28 квітня 2018 р.). 

Публікації. Ключові теоретичні і практичні положення проведеного 
дослідження знайшли відбиття в монографії, 21 науковій статті, 
опублікованих у фахових виданнях (у тому числі в 6-ти зарубіжних 
виданнях), й у тезах 16-ти доповідей на вказаних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 
переліку умовних позначень, вступу, 4-х розділів, які містять 15 підрозділів, 
висновків, списку використаних джерел (501 найменування) та додатків. 
Загальний обсяг дисертації становить 441 сторінку. Обсяг основного тексту 
– 389 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, з’ясовано її 

зв’язок з науковими програмами, окреслено мету й завдання роботи, об’єкт і 
предмет, охарактеризовано методологічне підґрунтя, аргументовано наукову 
новизну і практичне значення одержаних результатів, наведено інформацію 
про апробацію результатів дослідження, а також про публікації, в яких були 
відображені його ключові теоретичні й практичні положення, визначено 
структуру й обсяг рукопису. 

Розділ 1 «Загальнометодологічні підходи до дослідження сфери дії 
трудового права» містить 4 підрозділи. 
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У підрозділі 1.1 «Сучасні наукові погляди на критерії самостійності 
галузі трудового права України в умовах євроінтеграції» розглядаються 
важливі питання існуючих наукових підходів, які застосовуються при 
виокремленні та вивченні критеріїв самостійності галузі права. 

Зроблено висновок, що теоретики тривалий час здійснювали спроби 
пошуку нових критеріїв самостійності галузі права, називаючи ними 
правовий режим, механізм правового регулювання, галузеві принципи, 
сферу правового регулювання. Інколи лунали заклики відмовитися від 
предмету і методу правового регулювання як критеріїв самостійності галузі 
права. Проте всі ці дискусії не мали свого успішного завершення, тому й 
досі між науковцями не досягнуто згоди щодо виокремлення єдиного 
критерію самостійності галузі права чи їх комплексу. 

Діалектична єдність галузей права сприяє проникненню норм однієї 
галузі права в іншу, але при цьому ці галузі не розчиняються одна в одній, 
не утворюють нового правового феномену, а зберігають свою юридичну 
сутність, специфічні галузеві особливості й системні ознаки, що значно 
розширює не сам предмет галузі права, а сферу її дії. 

У підрозділі 1.2 «Теоретичні засади вчення про предмет і сферу дії 
трудового права» досліджено наукові підходи до окреслення кола 
суспільних відносин, які складають предмет трудового права та на які 
поширюється сфера дії цієї галузі права. Трудове право в багатьох випадках 
впливає на суспільні відносини іншої галузевої природи, що виявляється в 
тому, що модель трудо-правового регламентування повністю або частково 
відтворюється в іншій галузі права. 

Розглянуто питання забезпечення трудових прав та обов’язків шляхом 
субсидіарного застосування норм цивільного законодавства. Причиною 
актуалізації цього питання є постійна зміна відносин, пов’язаних з працею в 
напрямку їх ускладнення й необхідності уніфікації їх правового 
регламентування. 

У підрозділі 1.3 «Історико-правовий нарис формування сфери дії 
трудового права» розкрито еволюцію виникнення, становлення й сучасного 
стану підходів до визначення сфери дії трудового права. 

Встановлено, що для КЗпП 1918 р. характерним був принцип єдності і 
всезагальності норм трудового права для всіх осіб найманої праці. 
Диференціація за ним стосувалася осіб, зайнятих на приватних 
підприємствах, в установах і господарствах, причому тільки щодо певного 
кола питань, визначених у цьому кодифікованому акті. Що ж стосується 
суб’єктів, які працювали за наймом, для них були встановлені 
диференційовані норми, що містили деякі особливості умов праці з 
використанням як об’єктивних, так і суб’єктних чинників, які діяли, як 
правило, не ізольовано, а одночасно. КЗпП 1922 р. заклав підвалини 
сучасної диференціації правового регламентування праці. Деякі його 
положення (а саме гарантії у сфері праці) поширилися на категорії осіб, які 
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не мали статусу найманого працівника, приміром, на близьких роботодавцю 
осіб, членів сім’ї, сільськогосподарських об’єднань та ін. Кодекс УРСР 
1971 р. поглибив диференціацію правового регулювання праці за різними 
підставами, з яких деякі отримали розвиток у спеціальних нормативно-
правових актах. 

У підрозділі 1.4 «Світові тенденції експансії норм трудового права» 
проаналізовано світовий досвід, який свідчить про поглиблення тенденції 
експансії трудового права, котра полягає в поширенні його дії на все більшу 
кількість сфер трудової діяльності. 

Експансію трудового права запропоновано розглядати як проникнення 
трудового права в усі сфери суспільного життя, як визнання трудових прав 
людини базовими, а права на працю – провідним конституційним правом 
кожного, позаяк на ньому будується не лише буття й діяльність окремо 
взятої особи, а й економічно стабільне існування й розвиток усієї держави. 

Аргументовано застосування презумпції трудових відносин, метою 
якої є внесення визначеності правового регулювання в частині не тільки 
забезпечення якості правових норм, а й привнесення точності фактичним 
даним за браком конкретних ознак юридичного факту. Іншими словами, це 
випадки, коли такий факт мав місце, але щодо нього можна висунути лише 
деякі припущення. Презумпція трудових правовідносин передбачає, що 
відносини з використання однією особою праці іншої мають визнаватися 
трудовими й регулюватися нормами трудового законодавства, за винятком 
випадків коли особа-користувач не доведе наявність інших відносин, 
відмінних від трудових. 

Розділ 2 «Розширення сфери дії трудового права в умовах 
євроінтеграції» охоплює 2 підрозділи. 

У підрозділі 2.1 «Вплив євроінтеграційних процесів на сферу дії 
трудового права України» доводиться, що проведення низки реформ, 
спрямованих на гармонізацію вітчизняного законодавства з acquis 
communautaire, сприяло позитивним зрушенням у регламентації праці 
засуджених, військовослужбовців за контрактом, державних і 
муніципальних службовців, осіб, які проходять альтернативну (невійськову) 
службу. Універсальність трудових прав, заснованих на єдності природно-
правових і позитивістських начал, дозволяє поширити вплив цього 
інституту на інші сфери застосування професійної трудової діяльності (на 
працю професійних спортсменів, державних службовців, 
військовослужбовців за контрактом та ін.). Ідеться про розширення сфери 
дії норм трудового права з метою соціального захисту трудових прав 
зазначених категорій працівників. Тому сфера дії трудового права охоплює 
не лише правове регулювання предмета галузі трудового права (трудових і 
пов’язаних з ним відносин), а й регулювання субсидіарне нормами 
трудового права відносин іншої галузевої належності, пов’язаних з 
використанням праці. 
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Стверджується, що радикальні перетворення держави й суспільства, 
які зачепили всі сфери економіки, вимагають новітньої, схожої з 
європейською стратегії кадрової політики, що залежить від ступеня 
соціальної орієнтованості України, визнання соціумом високої економічної 
значущості її трудового потенціалу. Основною метою кадрової політики 
країни повинен стати розвиток системи управління таким потенціалом, 
заснований на раціональному плануванні підготовки і працевлаштування 
кадрів, на відповідному забезпеченні персоналом, здатним на належному 
рівні вирішувати поставлені завдання. 

Зроблено висновок, що розширення царини дії трудового права 
належить розглядати у глобальному вимірі, коли останнє задає вектор 
розвитку всій вітчизняній правовій системі національного права, в 
результаті чого вона має стати соціально зорієнтованою. Тільки в такий 
спосіб може бути реалізовано соціальну функцію трудового права, до 
складників якої сучасні наукові дослідники відносять: (а) правовий, 
стабілізуючий, генеруючий і миротворчий, вплив трудового права на 
відносини у сфері праці, а також імперативно-диспозитивне правове їх 
регулювання; (б) резервні можливості правового впливу трудового права на 
трудові й пов’язані з ними відносини, що виявляється в розширенні кола 
напрямків реалізації його соціального впливу на інші правові галузі. 

У підрозділі 2.2 «Гнучкість правового регулювання трудових 
правовідносин як умова розширення сфери дії трудового права» 
аргументовано, що у трудо-правовій сфері глобалізація викликала 
виникнення флексибілізації (flexibilisation – гнучкість). Флексибілізація 
правового регулювання трудових відносин означає його гнучкість, а воно 
саме здійснюється за допомогою укладення таких атипових договорів, як 
трудовий договір на умовах неповного робочого часу, договір із 
працівниками агентств тимчасової зайнятості, із само зайнятими 
(домашніми) трудівниками, телепрацівниками та ін. До форм 
флексибілізації також належать і так звані дуже атипові договори, що 
укладаються на умовах неповної зайнятості або з нульовим балансом 
робочого часу. Ця форма правової регламентації призвела до зміни 
концепції стандартних трудових правовідносин, що й викликало появу 
нестандартних (атипових) трудових правовідносин. 

Відстоюється позиція, що у кожному прояві гнучкого регулювання 
трудових відносин динаміка й відступ від регламентації стандартної 
(типової) зайнятості мають поєднуватися з гарантіями прав працівника, 
стабільністю трудових правовідносин. У кожному сегменті ринку праці 
глибина гнучкості порівнюється із правовими гарантіями. Конструкція 
«стабільність трудових правовідносин» багато в чому пов’язується з 
гарантованістю трудових прав працівника, забороною погіршувати 
становище його порівняно з рівнем державних і міжнародно-правових 
стандартів трудових прав. Поряд з гарантованістю й захистом останніх 
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соціальне призначення сучасного трудового права багато в чому 
зорієнтовано на справедливе узгодження прав і законних інтересів сторін 
трудового договору. 

Доводиться, що для подальшого утвердження проєвропейських 
традицій гнучкість правового регулювання відносин у сфері праці вважати 
негативним явищем не варто, як і пов’язувати її з дерегуляцією, позаяк 
сьогодні ця правова категорія має пов’язуватися з розширенням впливу 
трудового права на правовідносини, які раніше не вважалися такими, що 
знаходяться у трудо-правовій площині. Ключовим питанням залишається 
досягнення пріоритетності принципу захисту прав працюючих, з 
вирішенням якого гнучкість стане елементом ефективного правового 
регулювання трудових процесів на ринку праці. 

Розділ 3 «Сфера дії трудового права на відносини з використання 
найманої праці» поділяється на 7 підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Норми трудового права у правовому регулюванні 
праці публічних службовців» наголошується, що за допомогою публічно-
правового регулювання визначаються тільки основні засади правового 
впорядкування праці, покликані забезпечити єдиний підхід до забезпечення 
й захисту трудових прав громадян, з якими укладається трудовий договір. 
Поряд із цим безпосередня регламентація суспільно-трудових відносин 
забезпечується за допомогою приватного правового регулювання. 
Посилення державного впливу й у той же час відносний баланс між 
публічною і приватною тенденціями в розвитку трудового права, в 
регулюванні відносин, що становлять предмет останнього, зумовило 
збільшення чисельності трудящих, регламентування праці яких підпадає під 
сферу дії трудового права. 

Аргументовано, що пріоритетними при регламентації правовідносин 
державних службовців у сфері праці є норми спеціальних законів, норми ж 
трудового законодавства підлягають використанню лише у випадках, якщо 
нормами останніх не врегульовано спірних відносин і якщо про можливість 
їх застосування прямо зазначено у спеціальному законі. Проте вирішальним 
при визначенні царини дії КЗпП України на правове регламентування 
відносин державних службовців у процесі реалізації їх права на працю має 
бути нижченаведене: незважаючи на специфіку трудової функції 
державного службовця, яка полягає у виконанні ним завдань і функцій 
держави, все ж він підлягає господарській владі суб’єкта призначення, є 
організаційно підпорядкованим йому щодо місця й режиму виконання 
роботи, конкретного її змісту й обсягу; отже, за своєю природою ці 
відносини є трудо-правовими. 

Доведено, що у частині регулювання питань з організації оплати, 
охорони праці, забезпечення соціальних гарантій, надання 
військовослужбовцям пільг і компенсацій; установлення тривалості 
службового часу; надання відпочинку за виконання службових обов’язків у 
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вихідні, святкові й неробочі дні; належного матеріального забезпечення під 
час проходження військової служби; виплати доплат, винагород, премій та 
одноразової допомоги під час звільнення з військової служби, а також інших 
соціальних гарантій військовослужбовцям, на них поширюється сфера дії 
трудового права. Однак контракт з військовослужбовцями не є видом 
трудового договору, а залишається у сфері дії адміністративного права. 
Указані контракти не можна вважати особливим видом трудового договору, 
оскільки вони впорядковують не трудові, а військово-службові відносини, а 
їх змістом є не виконання трудових обов’язків, а несення обов’язків 
військової служби відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок 
і військову службу». 

У підрозділі 3.2 «Використання нетипових форм зайнятості  як прояв 
розширення сфери дії трудового права» доведено, що відносини з 
використання запозиченої праці утворюють так звану тріаду: суб’єкт 
господарювання (роботодавець – працівники – організація-користувач 
робочої сили. Підставами виникнення цих складних правовідносин є 
цивільно-правовий договір між суб’єктом господарювання (роботодавцем) і 
організацією-користувачем і трудові договори між суб’єктом 
господарювання (роботодавцем) і працівниками та між працівниками й 
організацією-користувачем. Як наслідок – виникають правовідносини 
двосторонні трудові з множинністю осіб на стороні роботодавця і 
двосторонні цивільні – щодо надання працівника в розпорядження 
організації-користувача. Інакше кажучи, відносини між організацією-
користувачем і працівником мають трудо-правовий характер і повинні 
регулюватися нормами трудового права. 

У підрозділі 3.3 «Проблеми правової регламентації праці мігрантів» 
аргументовано, що одним з механізмів реалізації державної міграційної 
політики має стати застосування спеціальних цільових державних і 
регіональних міграційних програм, які передбачали б у тому числі створення 
умов для збереження й подальшого формування населення у важливих з 
точки зору економіки й геополітики регіонах України. Базовими 
методологічними принципами розроблення і здійснення таких програм у 
сучасних умовах мають стати: (а) комплексність і синхронність цілей і 
завдань програми на кожному етапі її виконання; (б) цільова спрямованість і 
системність заходів програми; (в) адресність завдань програми, що 
стосується виконавців, термінів реалізації, джерел фінансування тощо; 
(г) розрахунок і економічне обґрунтування необхідних витрат; (ґ) досягнення 
інтегрованого результату; (д) наявність відповідального органу виконавчої 
влади, який виступив би як державний замовник, координатор і контролер 
виконання програми й ніс би відповідальність за неї. 

У підрозділі 3.4 «Євроінтеграційний підхід правового регулювання 
праці засуджених до позбавлення волі» проаналізовано особливості 
регулювання праці засуджених до позбавлення волі від радянських часів до 
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сьогодення та встановлено, що євроінтеграційний шлях, який обрала 
Україна суттєво впливає на правове регулювання праці засуджених до 
позбавлення волі. Нині засуджені до позбавлення волі мають право 
працювати й залучаються до суспільно корисної праці в місцях і на роботах, 
визначених адміністрацією колонії, з урахуванням наявних виробничих 
потужностей, з огляду на стать, вік, працездатність, стан здоров’я і 
спеціальність. Засуджені залучаються до оплачуваної праці, як правило, на 
підприємствах, у майстернях колоній, а також на державних або інших форм 
власності підприємствах за строковим трудовим договором, що укладається 
між засудженим і виправною колонією (слідчим ізолятором), за умови 
забезпечення їх належної охорони й ізоляції. 

Встановлено, що залишається ще чимало проблем у правовому 
забезпеченні праці засуджених до позбавлення волі, зокрема, у ч. 1 ст. 120 
КВК України закріплено, що форми й системи оплати праці, норми праці й 
розцінки встановлюються нормативно-правовими актами Міністерства 
юстиції України. Однак ця норма прямо суперечить положенням ч. 6 ст. 92 
Конституції України, де закріплено, що засади регулювання праці й 
зайнятості визначаються виключно законами України. Крім цього, 
спеціальним законодавством не передбачено нарахування єдиного 
соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
(далі – ЄСВ), на фонд оплати праці засуджених. Тож суми виплат, отримані 
такою особою під час відбування покарання в місцях позбавлення волі, не є 
базою нарахування ЄСВ, а пенітенціарна установа позбавлена можливості 
відрахування ЄСВ із заробітку засудженого, тому на практиці здійснити 
сплату страхових внесків за час перебування в місяцях позбавлення волі 
можливо лише в момент звернення за призначенням пенсії або ж 
скористатися правом на добровільну участь у системі загальнообов’язкового 
пенсійного страхування протягом строку, визначеного у відповідному 
договорі, але не менше одного року. 

У підрозділі 3.5 «Правове забезпечення праці самозайнятих осіб (на 
прикладі адвокатів і помічників адвокатів)» доводиться, що особливостями 
здійснення трудової діяльності самозайнятих осіб є такі: а) обумовлена 
правом на вільно обрану зайнятість; б) має особистий характер і пов’язана з 
професійними й освітніми якостями особи; в) має різні форми здійснення; 
г) підлягає обліку; ґ) обумовлює самостійність способу обрання умов 
трудової діяльності; д) матеріально-технічне забезпечення діяльності 
здійснюється ними самостійно; е) самозайнятість має ризикований характер; 
є) у встановлених законом випадках пов’язана з отриманням окремих 
дозвільних документів; з) може передбачати обмеження щодо суміщення 
видів незалежної професійної діяльності. 

Відстоюється думка, що самозайняті особи не є суб’єктами трудового 
права, хоча на них і поширюється сфера його дії, зокрема, щодо гарантій 
реалізації права на працю. На адвокатів як самозайнятих осіб 
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поширюватиметься сфера дії трудового права в аспекті гарантій, а також 
можливість бути роботодавцем, укладати контракт (трудовий договір) з 
помічником адвоката. У той же час вони можуть здійснювати свою 
діяльність шляхом створення адвокатських бюро чи об’єднань; у цьому 
випадку адвокат може бути у статусі працівника, з яким укладається 
контракт (трудовий договір). Схожа ситуація і з адвокатами, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу, з якими теж укладається контракт 
про надання такої допомоги на постійній основі або договір про здійснення 
такої правової допомоги на основі тимчасовій. 

У підрозділі 3.6 «Особливості праці професійних спортсменів» 
установлено, що проблемами, що ускладнюють чітку регламентацію 
правовідносин клубу із професійними спортсменами за допомогою норм 
трудового права та, які слід ураховувати під час правової регламентації 
праці професійних спортсменів на рівні майбутнього ТК України є такі: 
(1) моделі винагороди у спорті можуть дуже різнитися й реалізовуватися у 
формах, які характеризуються суттєвою нерегулярністю і які в силу цього 
важко кваліфікувати як заробітну плату; (2) професійний спортсмен може 
укласти зі спортивним клубом чи іншою спортивною організацією договір 
не спортивно трудовий, а цивільно-правовий або взагалі не укладати 
жодного. Причому таке рішення приймається не завжди за бажанням самого 
спортсмена; у низці випадків ініціаторами можуть виступати роботодавці; 
(3) існує проблема оцінювання витраченої праці професійним спортсменом, 
яка відчужується на користь роботодавця. Результати останньої (спортивних 
виступів) використовуються одночасно і самим професійним спортсменом 
(у своїх інтересах), і його роботодавцем – спортивною організацією (в її 
інтересах); (4) у сфері професійного спорту підпорядкованість і залежність 
мають вельми специфічний характер, оскільки спортсмен може брати участь 
у спортивних змаганнях (якщо це дозволяє вид спорту й нормативні акти 
організатора таких змагань) лише на підставі своєї заявки та успішного 
проходження кваліфікаційних змагань, не будучи при цьому пов’язаним 
відносинами підпорядкованості з жодною спортивною організацією. Саме 
через членство у спортивній організації (спортивній федерації) спортсмен 
набуває свого статусу, вступає у правовідносини, які створюють взаємні 
права й зобов’язання перед іншими спортсменами, спортивними 
асоціаціями, спортивними федераціями на національному й міжнародному 
рівнях. 

У підрозділі 3.7 «Особливості праці членів виробничих кооперативів і 
фермерських господарств» аргументовано, що членство є однією з 
основних ознак, яка відрізняє підприємство кооперативного типу 
(колективне сільськогосподарське підприємство, кооператив) від інших 
форм господарювання. Членство відіграє організаційну роль в утворенні 
кооперативів, на ньому ґрунтується вся їх наступна діяльність. На його 
підставі формується колектив кооперативу, який в особі загальних зборів 



16 

 

вирішує основні питання його діяльності і є його повноправним господарем. 
Суб’єктами членських правовідносин з однієї сторони є фізичні особи, які 
виявили бажання створити кооператив (його засновники) або стати членами 
(дійсними (повними) або асоційованими) вже діючого кооперативу, з другої 
– виробничий кооператив як юридична особа. Після утворення кооперативу, 
його державної реєстрації всі особи, які беруть у ньому участь (у тому числі 
й засновники), вважаються його членами. 

Право членства в суб’єктивному значенні – це врегульована нормами 
права можливість осіб вступати до кооперативу, набувати відповідних 
членських прав, нести членські обов’язки і припиняти юридичний зв’язок з 
ним. Членству притаманні такі основні риси: (а) воно є загальним правом, 
охоплює всіх без винятку громадян України, а також у передбачених 
статутами окремих кооперативів випадках може бути надано й іншим 
категоріям населення; (б) є правом рівним, особистим і добровільним; 
(в) має економічний (майновий) і безперервний характер, тобто на 
законодавчому рівні мають бути передбачені випадки збереження членства 
в кооперативах. 

Аргументовано, що громадяни України, які є родичами або членами 
сім’ї, можуть працювати у фермерському господарстві на умовах трудового 
договору (контракту); однак, маючи статус «найманий працівник», вони не 
можуть бути членами цього господарства. Якщо ж громадянин є членом 
останнього, то перед укладенням з ним трудового договору, він у 
встановленому законодавством порядку повинен вийти з числа членів 
фермерського господарства. У той же час членами вказаного господарства 
не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором 
(контрактом). Набувши ж такого статусу, фізична особа позбавляється права 
працювати в господарстві на умовах трудового договору. Членські і трудові 
відносини не можна поєднувати ще й тому, що вони мають різні об’єкти. 
Для перших характерною є спільна діяльність членів кооперативу з 
бажанням досягти цілей, сформульованих у його статуті, для других – 
робоча сила, здатність члена кооперативу до праці. І хоча членські 
відносини лежать в основі трудових, вони не визначають змісту останніх. 

Розділ 4 «Тенденції подальшого розширення сфери дії трудового 
права» містить 2 підрозділи. 

У підрозділі 4.1 «Поглиблення процесу розширення сфери дії 
трудового права в умовах євроінтеграції» стверджується, що основним 
шляхом реформування трудового права має бути збереження діючих і 
створення нових норм і моделей, що відповідають соціально-економічним 
умовам, традиціям, національним особливостям тощо. Зближення з правом 
Європейського Союзу і використання досвіду правового регулювання 
трудових відносин у країнах-членах ЄС повинно сприяти створенню 
Україною власної прогресивної моделі трудового права і трудових 
відносин. 
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Встановлено, що наразі зарубіжні науковці-правознавці занепокоєні 
ерозією стандартних трудових відносин, які в поєднанні із глобалізацією 
економічних відносин створили кризу для трудового права, оскільки 
спроможність трудового права забезпечити стабільні підвалини 
виробництва й соціальний захист працівників давно вже зазнає сумніву, 
позаяк більшість працівників у країнах, що розвиваються, працюють на 
неформальній основі. За таких умов важливо встановити відповідні сфери 
трудового права – особисту й територіальну. Останню належить розширити 
за рамки національної держави з метою задіяння транснаціональних 
трудових процесів. У зв’язку з цим, серед учених-трудовиків все більшого 
поширення набуває думка про включення до особистої сфери трудового 
права здійснення неоплачуваного догляду й домашньої роботи, що 
виконується в домогосподарствах. Аргументом для цього є юрисдикція 
трудового права, яка є історичною та контингентною, а не концептуальною 
й універсальною. 

Відстоюється думка, що пропозиція зарубіжних учених про те, що 
неоплачуваний догляд повинен бути охоплений особистою сферою 
трудового права, покликана забезпечити критичну перспективу стосовно 
процесу правової визначеності у працевлаштуванні, висвітлювати 
становище осіб, які виконують таку роботу. Це також має на меті порушити 
традиційне розуміння відповідних режимів регулювання роботи по догляду 
незалежно від того, оплачується вона чи ні, оскільки нехтування правами 
осіб, які доглядають за іншими, і віднесення такої роботи до неоплачуваної 
призводить до нестабільної зайнятості. 

У підрозділі 4.2 «Сфера дії трудового права України і кодифікаційна 
діяльність» підкреслюється, що кодифікація законодавства має неабияке 
значення для розбудови стабільної правової системи, але вона, у свою чергу, 
теж залежить від стану загальної правової системи. За умов розроблення й 
обговорення проекту ТК України важливим є дослідження сфери дії 
трудового права, позаяк кодифікаційна діяльність повинна відбуватися з 
урахуванням особливостей системи права, характеру галузевого й 
міжгалузевого законодавства та їх завдань. 

Кодифікація є основною формою вдосконалення законодавства. 
Вона спрямована перш за все на створення якісної правової системи 
останнього, що є головним, базовим її елементом, від якого залежить її 
ефективне функціонування. Головні цілі кодифікації трудового 
законодавства: (а) юридично-технічні (раціоналізація й уніфікація 
трудового законодавства України, визначення чіткої структури 
кодифікованого акта, чіткість та однозначність формулювань); 
(б) соціальні (збереження й подальший розвиток правових норм, 
спрямованих на узгодження прав та інтересів працівника і роботодавця, 
всіх учасників трудових відносин); (в) політичні (оновлення й 
модернізація трудового законодавства на підставі світового й 
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міжнародного досвіду, врахування особливостей і здобутків 
національного трудового права). 

Доводиться, що концептуальною ідеєю нового Трудового кодексу 
України має стати не виведення зі сфери дії трудового права багатьох 
категорій працівників (що має місце на сьогодні в законопроекті), а, 
навпаки, поширення норм трудового права на всіх працюючих з метою 
забезпечення захисту їх прав і надання можливості користуватися всім 
комплексом трудо-правових гарантій. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації подано нове вирішення наукової проблеми, на підставі 

аналізу чинного трудового законодавства України, практики його 
застосування, історичного й зарубіжного досвіду, теоретичного осмислення 
наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених у відповідних галузях 
знань у цьому монографічному дослідженні наведено концептуально новий 
підхід до розширення сфери дії трудового права, установлено особливості 
поглиблення цього процесу в умовах євроінтеграції, виявлено світові 
тенденції експансії його норм, розроблено і сформульовано низку висновків, 
пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення правового 
регулювання відносин у царині праці. 

1. Структурні ознаки галузі права, що виражаються в її 
внутрішній організації (зокрема, в наявності загальної й особливої частин), 
за якої вона є єдиним цілим і має здатність взаємодіяти з іншими 
правовими галузями, можуть бути виявлені також у сукупності предмета й 
метода правового регулювання. Структурна єдність виражає єдність 
юридичного змісту галузі права, і у той же час саме галузевий метод 
свідчить про це. 

2. Процеси євроінтеграції поглибили диференціацію правового 
регламентування, що пов’язано насамперед з поділом системи права 
України на елементи та їх об’єднання. Їх посилена взаємодія забезпечує 
ефективність правового впорядкування суспільних відносин. Усі галузі 
права існують у діалектичній єдності, що сприяє розвитку й удосконаленню 
всієї системи вітчизняного права. Завдяки відособленню галузей права в 
загальному правовому масиві відбувається регламентація правових норм, 
об’єднання їх в єдині блоки – галузі. Основними критеріями самостійності 
будь-якої правової галузі, в тому числі й трудового права України, 
визнаються предмет і метод правового регулювання. Теоретики права 
тривалий час намагалися відшукати нові критерії такої самостійності, 
відносили до них правовий режим, механізм і сферу правового 
регулювання, галузеві принципи тощо. 

3. Головною ознакою галузевого правового регламентування 
суспільних відносин є правовий статус їх суб’єктів. Характерними для 



19 

 

галузі трудового права є суб’єкти трудових правовідносин, їх діяльність і 
поведінка. Самостійність останнього визначається наявністю специфічного 
однорідного кола суспільних відносин, які складають предмет цієї галузі, а 
також особливих прийомів і способів регулювання названих відносин і 
принципів, на яких ґрунтується діяльність їх суб’єктів. Разом із цим 
самостійність трудо-правової галузі не виключає її взаємодії з іншими 
правовими галузями. Більше того, євроінтеграційні процеси поглиблюють 
зближення приватного й публічного, проникнення приватного в публічну 
сферу суспільних відносин, а публічного – у приватну, що інакше 
йменується як «конвергенція приватного і публічного начал системи права». 
Діалектична єдність галузей права сприяє проникненню норм однієї в іншу, 
але при цьому галузі не розчиняються одна в одній, не утворюють нового 
правового феномена, а зберігають свою юридичну сутність, галузеві 
особливості й системні ознаки. Таке взаємопроникнення розширює не 
предмет галузі права, а сферу її дії. 

4. Соціально-економічна природа власності та її види об’єктивно 
вимагають ураховувати їх специфічні риси під час їх правової 
регламентації, що, у свою чергу, зумовлює необхідність використання 
особливих методів правового регулювання. У Кодексі законів про працю 
РРФСР 1922 р. була реалізована вузька сфера дії трудового права. Згодом 
усі кодекси союзних республік фактично закріпили цю сферу його дії. Під 
останньою варто розуміти не тільки так звані обриси меж поширення 
законодавства про працю, а всю сферу його дії, весь зміст його правового 
поля, що знаходиться під впливом норм трудового законодавства при досить 
окресленому контурі меж цього поля. 

5. Для КЗпП РРФСР 1918 р. характерними були принципи єдності 
і всезагальності норм трудового права для всіх осіб найманої праці. 
Диференціація за цим кодифікованим актом стосувалася трудівників, 
зайнятих на приватних підприємствах, установах і господарствах, причому 
тільки щодо певного кола питань, названих у ньому. У той же час для всіх, 
хто працював за наймом, установлювалися диференційовані норми щодо 
особливостей деяких умов праці з використанням як об’єктивних, так і 
суб’єктивних чинників, що діяли, як правило, не ізольовано, а разом і 
одночасно. КЗпП 1922 р. заклав підвалини сучасної диференціації 
правового регулювання праці. Низка його положень, зокрема, гарантії у 
сфері праці, почали поширюватися на категорії осіб, які не мали статусу 
найманого працівника, приміром, на близьких осіб, на членів сімей, членів 
сільськогосподарських об’єднань та ін. Кодекс законів про працю УРСР 
1971 р. поглибив таку диференціацію за різними підставами, а деякі з них 
отримали розвиток у спеціальних нормативно-правових актах. 

6. Експансія трудового права виявляється у 2-х аспектах: по-перше, 
це правове явище треба розглядати як проникнення трудового права у всі 
сфери суспільного життя, як визнання трудових прав людини базовими, а 
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права на працю – провідним конституційним правом кожного, позаяк на 
ньому будується не лише буття й діяльність окремо взятої особи, а й 
економічно-стабільне існування та розвиток усієї держави; по-друге, 
експансія трудового права знаходить свій прояв у встановленні презумпції 
трудових правовідносин. 

7. Установлення презумпції трудових правовідносин передбачає, 
що відносини з використання однією особою праці іншої мають визнаватися 
трудовими й регулюватися нормами трудового законодавства, за винятком 
випадків коли особа-користувач не доведе наявність інших відносин, 
відмінних від трудових. 

8. Універсальність трудових прав, заснованих на єдності природно-
правових і позитивістських засад, дозволяє поширити дію цього інституту 
на інші сфери застосування професійної трудової діяльності (на працю 
професійних спортсменів, державних службовців, військовослужбовців за 
контрактом та ін.). Іншими словами, йдеться про розширення сфери дії норм 
трудового права з метою соціального захисту трудових прав цих категорій 
трудівників, адже ні цивільне право, яке гарантує стабільність цивільного 
обігу, ні адміністративне, що забезпечує публічно встановлений порядок 
управління, не мають своєю головною функцією забезпечення гарантій 
трудових прав. Сфера дії трудового права охоплює не лише правове 
регламентування предмета цієї галузі – трудові й пов’язані з ними 
відносини, а й субсидіарне впорядкування нормами цього права відносин 
іншої галузевої належності, пов’язані з працею. 

9. Реформування й подальший розвиток системи права України 
вимагає новітнього погляду на її побудову. Зокрема, на перше місце має 
стати необхідність у переосмисленні місця трудового права в цій системі. 
Для досягнення соціального балансу і справедливості в державі треба 
накреслити лише один шлях: у центрі системи права соціальної, правової 
держави поставити трудове право. Лише так можна втілити в життя 
конституційний припис: «Людина, її життя і здоров’я… є найвищою 
соціальною цінністю» (ст. 3 Основного Закону країни), який і донині є 
тільки нормою-декларацією. У дійсності ж людина може стати найвищою 
соціальною цінністю, якщо держава служитиме на її благо, а не навпаки. 
Людина, здійснюючи свою трудову діяльність, повинна отримувати гідну 
плату за це, і лише тоді в неї з’явиться можливість реалізовувати всі інші 
свої конституційні права. Інакше кажучи, в центрі системи права України 
треба поставити галузь права, яка регулює відносини з реалізації здатності 
людини до праці; держава ж має виконувати роль гаранта, який створює 
умови для гідної праці. Працюючи, особа має можливість реалізувати інше 
своє конституційне право на достатній життєвий рівень для себе і своєї 
сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (ст. 48 Конституції 
України). Трудовому праву належить стати центральною ланкою, 
фундаментом для всіх галузевих юридичних наук, які мають будувати свою 
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внутрішню систему виходячи з необхідності створення безперешкодних 
умов для реалізації людиною її права на гідну працю. 

10. Правова категорія «гідна праця» повинна прямо 
співвідноситися з конструкцією «достатній рівень життя», тобто саме 
гідна праця має гарантувати достатній рівень життя індивіда. Значить, 
керуючись приписом ст. 48 Конституції України, за яким достатній рівень 
життя включає достатнє харчування, одяг, житло, критеріями визнання 
праці гідною повинні стати постулати, за яких виконуюча людиною 
праця: 

– відповідає здібностям конкретної людини, її освітнім і професійним 
навичкам і вмінням. Ідеться, зокрема, про випадки, коли особа, здобувши 
певну освіту, не має можливості реалізувати своє право на працю саме за 
одержаною спеціальністю, оскільки або держава не створила достатньої 
кількості робочих місць, щоб попит і пропозиція робочої сили були 
рівними, або ж особа не володіє необхідним рівнем знань і вмінь, щоб 
належно виконувати свою трудову функцію; 

– гарантує безпечні умови виконання працівником своєї трудової 
функції; 

– включає можливість професійного й особистого розвитку особи як 
за кошт державний, так і відповідного роботодавця; 

– передбачає оплату, яка відповідає професійному рівню працюючого 
й може покрити витрати на (а) придбання ним житла, створення належних 
умов у ньому; (б) одяг загального вжитку; (в) харчування, необхідне для 
нормального функціонування організму за визначеними медичними 
показниками; (г) отримання медичної допомоги всіх видів; (ґ) відновлення 
порушених прав у разі виникнення трудового спору. 

11. Для ефективної реалізації концепції гідної праці потрібно 
вирішити проблему розроблення й об’єктивації національних стандартів 
такої праці. Вироблення останніх слід здійснити через форми соціального 
партнерства з метою врахування позицій усіх – працівників, роботодавців, 
держави. Не обійтися при цьому без важелів впливу трудового права, позаяк 
воно активно втручається в соціальну сферу суспільних відносин, сприяючи 
втіленню в життя найважливіших напрямків соціальної політики держави, 
тобто виконує соціальну функцію. Подальший розвиток трудового права 
повинен відбуватися шляхом посилення його впливу на соціальні процеси, 
що мають місце в суспільстві, а також пошуку оптимальних заходів 
правового забезпечення відносин у царині праці. Свою сферу дії трудове 
право має поширювати на впорядкування умов праці всіх трудівників. Ось 
чому важливим напрямком удосконалення трудового законодавства є 
пошуки оптимального співвідношення єдності й диференціації правового 
регулювання праці з метою забезпечення максимально можливого рівня 
соціальної справедливості як однієї з визначальних характеристик 
соціальних відносин. 
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12. Розширення сфери дії трудового права треба розглядати у 
глобальному вимірі, тобто коли останнє задає вектор розвитку всієї 
вітчизняної правової системи, у результаті чого вона стає соціально 
зорієнтованою. Тільки так може бути реалізовано соціальну функцію 
трудового права, до складників якої сучасні науковці у своїх юридичних 
дослідженнях відносять: (а) правовий вплив трудового права на відносини у 
сфері праці, що полягає у стабілізуючому, генеруючому й миротворчому 
впливі, а також в імперативно-диспозитивному правовому регулюванні 
трудо-правових відносин; (б) резервні можливості правового впливу 
трудового права на трудові й пов’язані з ними відносини, що виявляється в 
розширенні кола напрямків реалізації соціального впливу трудового права 
на інші галузі права. Іншими словами, трудове право має виступати, так би 
мовити, точкою відліку для суспільних відносин у царині праці, стати 
вагомим чинником розвитку правової, соціальної держави, стимулюючи той 
чи інший вид соціальної діяльності членів суспільства й забороняючи 
поведінку, яка може перешкоджати реалізації їх права на працю, чому 
повинні сприяти відповідні методи правового регулювання, які має у своєму 
арсеналі трудове право. 

13. Праця була, є й буде єдиним засобом забезпечення необхідних 
потреб людини, формою її життєдіяльності, саморозвитку й самореалізації. 
В умовах євроінтеграції України настав час глобального підходу до 
окреслення сфери дії трудового права, адже належне впорядкування й 
реалізація спектра трудових прав людини, безсумнівно, сприяють 
економічному розвитку й прогресу держави. Ціннісні пріоритети прав 
індивіда повинні зміщуватися в бік формування і здійснення національної 
концепції гідної праці, спонукання до забезпечення якою стане приводом до 
інших позитивних зрушень у державі. Саме праву на гідну працю належить 
стати центральним і рушійним чинником у процесі формування соціально 
орієнтованої політики держави й переформатування національної системи 
права в бік її соціалізації. Трудове право, виконуючи свою соціальну 
функцію, поширюватиме свій вплив на всі сфери суспільного життя. 
Виконання ж ним зазначеної функції в умовах євроінтеграції має полягати в 
поширенні дії трудового права: (а) на розвиток у країні соціально 
зорієнтованих суспільних відносин; (б) на формування й забезпечення умов 
реалізації суспільних відносин у царині праці; (в) на створення й належне 
функціонування нових форм здійснення права трудівників на працю й 
забезпечення захисту всіх своїх прав. 

14. Сфера дії трудового права охоплює: використання його норм до 
відносин, що становлять предмет останнього, а також субсидіарне 
(виняткове, додаткове, вибіркове) їх застосування до трудових відносин, які 
одночасно підпадають під дію інших правових галузей, якщо це зумовлено 
їх характером і волею законодавця. Отже, для субсидіарного застосування 
трудового права має бути в наявності схожість механізмів правової 
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регламентації таких галузей права. Воно не означає відходу від загальної 
правової моделі регулювання правовідносин. Таке розширення царини дії 
трудового права має на меті захист усіх працюючих від порушення їх 
трудових прав і гарантування забезпечення права на гідну працю. 

15. Виняткове застосування трудового права – це оперування 
нормою спеціального закону, що містить припис, у якому є посилання на 
використання законодавства про працю у випадках, не врегульованих 
останнім. Обсяги нормозастосування частково збігаються: певне коло 
відносин з використання праці державних службовців впорядковано 
спеціальним законом, а законодавство про працю теж регламентує ці 
відносини виходячи з положень ч. 1 ст. 3 КЗпП України. За умов 
вибіркового застосування трудового права під сферу його дії підпадають 
лише окремі аспекти відносин. Отже, законодавство про працю регулює 
тільки деякі питання в царині праці певних категорій осіб, приміром, 
спортсменів, адвокатів (самозайнятих осіб), військовослужбовців. За 
загальним правилом, це гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці 
жінок, молоді, інвалідів, що надаються в передбаченому законодавством про 
працю порядку. Додаткове застосування трудового права полягає в тому, що 
відносини з використання праці впорядковуються іншими правовими 
галузями, але із цього кола відносин частина з них підпадає під дію 
трудового права, що зумовлено особливостями статусу певних категорій 
працюючих суб’єктів. Яскравим прикладом цьому є регламентація відносин 
у сфері праці фермерських господарств. 

16. Гнучкість трудових відносин слід розглядати у 2-х рівнях їх 
регулювання, тобто в порядку нормативному й договірному. У першому 
задіяно механізм диференціації правового впорядкування трудових 
відносин. Він включає нормативні правові акти про працю, локальні 
нормативні акти, нормативні умови колективних договорів та угод, що 
встановлюють особливості правової регламентації нестандартних форм 
зайнятості. У другому ж має місце механізм договірної індивідуалізації 
умов праці на рівні індивідуальних трудових договорів. У той же час 
посилення гнучкості (диференціації й індивідуалізації) у правовому 
регулюванні трудових відносин повинно поєднуватися із забезпеченням 
трудових прав працівника. 

17. Поєднання ринкових механізмів, технологічних нововведень, 
змін у стратегії управління бізнесом й у трудо-правовому статусі 
працівників призводить до зростання гнучкої зайнятості, яка 
опосередковується гнучкими правовідносинами. При цьому досить важко 
виділити, який з названих чинників є більш значимим, можливо, навіть 
вирішальним у поширенні нових видів трудових відносин. Гнучкість 
останніх включає в себе такі елементи: (а) зовнішній, що полягає в легкості 
або складності найму і звільнення працівників при використанні строкових 
трудових договорів; (б) внутрішній, – легкість або складність зміни обсягу 
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використовуваної роботодавцем праці без найму нових або звільнення 
наявних працівників, тобто за допомогою зміни тривалості робочого часу, 
використання роботи на умовах неповного робочого часу, понаднормової 
роботи тощо; (в) функціональний – легкість або складність зміни організації 
праці або здатність чи нездатність працівників і підприємств 
пристосовуватися до нових викликів. Стабільність (безпека) трудового 
договору охоплює: (а) стабільність найму – очікування щодо визначення 
тривалості роботи на конкретному робочому місці в конкретного 
роботодавця; (б) стабільність зайнятості – очікування щодо встановлення 
тривалості роботи незалежно від зв’язку з конкретним роботодавцем; 
(в) стабільність доходів – гарантії рівня захисту доходів у разі втрати 
працюючим оплачуваної роботи; (г) можливість комбінування – здатність 
або нездатність поєднувати оплачувану роботу з іншими видами приватної 
чи соціальної діяльності. 

18. Поєднання гнучкості і стабільності трудового договору означає 
подальшу диференціацію правового регулювання трудових відносин 
(нормативний рівень гнучкості) та індивідуалізацію умов трудового 
договору (індивідуально-договірний рівень гнучкості) в межах, що 
диктуються публічними засадами трудового права. Публічні межі гнучкості 
трудових правовідносин можуть бути загальними і спеціальними. Загальні 
випливають із соціального призначення трудового права. Розширення прав 
роботодавця у встановленні договірних умов повинно компенсуватися 
посиленням гарантій прав працівника. Баланс прав і законних інтересів 
сторін  трудових правовідносин у соціальній правовій державі – необхідна 
умова їх гармонізації. Спеціальні ж межі гнучкості трудового договору 
пов’язані з мінімальним рівнем основних трудових прав працівника, 
гарантованих державою (мінімальний розмір заробітної плати, максимальна 
тривалість робочого часу, тривалість відпустки тощо). 

19. У кожному прояві гнучкого регулювання трудових відносин 
динаміка, відступ від регламентації стандартної (типової) зайнятості 
повинні поєднуватися з гарантіями прав працівника, стабільністю трудових 
правовідносин. У кожному сегменті ринку праці глибина гнучкості має 
відповідати правовим гарантіям. Конструкція «стабільність трудових 
правовідносин» багато в чому відповідає гарантованості трудових прав 
працівника, забороні погіршувати його становище порівняно з державними 
стандартами й рівнем міжнародно-правових стандартів цих прав. Поряд з 
гарантованістю й захистом останніх соціальне призначення сучасного 
трудового права багато в чому зорієнтоване на справедливе узгодження 
прав і законних інтересів сторін трудового договору. 

20. За сучасних умов докорінного оновлення в Україні економіко-
правової дійсності й подальшого утвердження проєвропейських традицій не 
слід гнучкість правового регламентування відносин у сфері праці вважати 
негативним явищем і пов’язувати його з дерегуляцією, позаяк в умовах 
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сьогодення ця правова категорія розглядається як розширення впливу 
трудового права на ті відносини в царині праці, які раніше не вважалися 
такими, що лежать у трудо-правовій площині. Єдиним ключовим питанням 
залишається досягнення пріоритетності принципу захисту прав працюючих, 
за якої гнучкість трудового договору стане елементом ефективної правової 
регламентації процесів на ринку праці. 

21. При виникненні відносин з використання праці 
військовослужбовців на добровільній основі з ними укладається контракт, 
який регулює ці відносини і служить підставою для видання наказу чи 
розпорядження по особовому складу про зарахування особи на відповідний 
вид служби і призначення її на посаду. Але у примірних зразках контрактів 
про проходження громадянами України військової служби у Збройних 
Силах України, затверджених указом Президента України, немає прямої 
вказівки про поширення трудового законодавства на службові відносини 
військовослужбовців. Указані контракти не можна вважати особливим 
видом трудового договору, оскільки вони впорядковують не трудові, а 
військово-службові відносини, а їх змістом є не виконання трудових 
обов’язків, а несення обов’язків військової служби. Контракт про 
проходження останньої є різновидом адміністративного договору. Ось чому 
його треба йменувати «службовий контракт», щоб виокремити його серед 
інших подібних правочинів. На військовослужбовців поширюється сфера дії 
трудового права в частині регулювання питань з: (а) організації оплати й 
охорони праці, забезпечення соціальних гарантій, надання пільг і 
компенсацій; (б) установлення тривалості службового часу; (в) надання 
військовослужбовцям відпочинку за виконання службових обов’язків у 
вихідні, святкові й неробочі дні; (г) належного їх матеріального 
забезпечення під час проходження військової служби; (ґ) виплати доплат, 
винагород, премій та одноразової допомоги при звільненні з військової 
служби; (д) інших соціальних гарантій. Усі норми мають трудо-правовий 
характер, що, однак, не впливає на їх правову природу. Контракт з 
військовослужбовцями не стає видом трудового договору, а залишається у 
сфері дії адміністративного права. 

22. Відносини, що складаються щодо праці позикового працівника, 
належать до предмета трудового права й повинні регламентуватися нормами 
останнього. Відносини агентства й організації-користувача можуть бути 
впорядковані нормами цивільного права, а ось питання розподілу прав та 
обов’язків роботодавця між агентством і користувачем, які передбачаються 
договором про надання праці трудівникові повинні регулюватися нормами 
трудового права. 

23. Відносини між агентством зайнятості і працівником мають 
трудо-правовий характер і мають регламентуватися нормами трудового 
права. Між агентством і працівником укладається трудовий договір, 
відповідно до якого на працівника покладається виконання всіх тих 
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обов’язків, які виконує працююча особа за класичним трудовим договором. 
Єдина особливість полягає в тому, що свою трудову функцію він здійснює 
на території й під контролем організації-користувача, з якою працівник не 
укладає письмового трудового договору. Разом із цим відносини між 
названими суб’єктами мають трудо-правовий характер і теж повинні 
впорядковуватися нормами трудового права. Обґрунтуванням такого 
висновку може послужити та обставина, що організації-користувачеві 
передається частина прав та обов’язків роботодавця, в тому числі право 
давати працівникові вказівки, контролювати їх виконання, забезпечити йому 
безпечні умови праці тощо, що свідчить про трудо-правову природу таких 
відносин. 

24. Укладення 2-х договорів різної галузевої належності (трудового 
договору – між агентством і працівником і цивільно-правового – між 
агентством і організацією-користувачем) не дає підстав вважати про 
виникнення багатосторонніх правовідносин змішаного галузевого 
характеру. За умов використання позикової праці трудові й цивільно-
правові відносини можуть існувати незалежно одні від одних. Цивільно-
правовий договір про надання праці трудівника може бути укладено без 
прив’язки до факту наявності в агентства трудових відносин з необхідними 
працівниками. При відмові організації-користувача від послуг агентства 
зайнятості або при припиненні дії зазначеного договору відбувається заміна 
організації-користувача іншим користувачем праці. Трудовий договір із 
працівником може зберігати свою силу й після припинення дії договору про 
надання послуг працівника. При розірванні трудового договору з позиковим 
працівником агентство зайнятості зобов’язано надати організації-
користувачу іншого трудівника. Таким чином, при позиковій праці виникає 
відразу 2 види правовідносин різної галузевої належності: (а) двосторонні 
трудові з множинністю осіб на стороні роботодавця і (б) двосторонні 
цивільні з надання працівника в розпорядження організації-користувача. 

25. Між надомною роботою й телероботою немає відмінностей, а 
тому й немає підстав розрізняти ці форми зайнятості. У зв’язку із цим з 
метою належного правового регулювання трудового процесу 
телепрацівників і надомників слід об’єднати в одну категорію як осіб, які 
виконують свою трудову функцію дистанційно, що має знайти 
відображення в Законі України «Про зайнятість населення». Однак цим 
Законом не впорядковано питання дистанційної роботи, що на сьогодні є 
суттєвим недоліком, позаяк правова регламентація умов використання 
такого виду праці дозволила б підключити до робочого процесу фахівців з 
різних регіонів країни зі значною економією коштів роботодавця для 
створення нового робочого місця. Крім цього, віддалені робочі місця є 
досить популярними саме серед молоді і врегулювання зазначеної правової 
сфери дало б змогу пом’якшити складну ситуацію із зайнятістю молоді й 
забезпечити її першим робочим місцем. Закон не містить положень щодо 
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соціального захисту працівників-надомників, а тому становище сільської 
молоді, молодих осіб із сімейними обов’язками й молодих фрілансерів 
залишається доволі неоднозначним. Ось чому вважаємо за необхідне 
зазначений Закон доповнити окремим розділом під назвою «Правове 
регулювання використання праці дистанційних працівників», який повинен 
упорядкувати умови праці надомників, телепрацівників і роботу за 
викликом. 

26. Законодавство про працю поширює свою дію на 
регламентування праці засуджених до позбавлення волі, яка є специфічною. 
Нині спостерігається спроба законодавця концептуально переглянути 
використання праці зазначених осіб. Зокрема, їх праця – це вдалий засіб їх 
адаптації в соціумі після звільнення. Особливості праці засуджених до 
позбавлення волі мають бути врегульовані безпосередньо в Кодексі законів 
про працю України й у майбутньому Трудовому кодексі України, позаяк 
трудові відносини із цими особами повинні поступово зміщуватися зі сфери 
публічно-правової у приватноправову, що зараз уже спостерігається, 
оскільки виправні колонії фактично починають виконувати функцію центрів 
трудової адаптації. 

27. Самозайнятість – це завжди специфічний трудовий процес, за 
допомогою якого самозайнята особа забезпечує себе всіма необхідними 
умовами для отримання вигоди, особисто створює для себе належні й 
безпечні умови праці, вирішує, як і яким способом вести свою трудову 
діяльність, на власний ризик учиняє ті чи інші дії, пов’язані з реалізацією 
своєї діяльності. В усіх випадках результатом цього процесу, який має 
оплатний характер виконання конкретних трудових дій, виступає певний 
матеріальний доход для самозайнятої особи. У Трудовому кодексі 
України доцільно було б передбачити положення, що на самозайнятих 
працівників повністю поширюється законодавство про працю, крім 
установлених законом винятків. Це зумовлено тим, що норми про 
трудовий договір, колективний договір, заробітну плату, професійні 
спілки та інші не поширюються на зазначених трудівників, хоча питання 
про гарантії забезпечення права на працю, її охорону, соціальне 
страхування тощо обов’язково мають поширюватися й на самозайнятих 
осіб. 

28. Самозайняті особи не є суб’єктами трудового права, але на них 
поширюється сфера його дії, зокрема, щодо гарантій реалізації права на 
працю. На адвокатів як самозайнятих осіб поширюється сфера дії трудового 
права щодо таких гарантій, а також можливість самими бути роботодавцями 
й укладати контракти (трудові договори) зі своїми помічниками. У той же 
час вони можуть виконувати адвокатську діяльність шляхом створення 
адвокатських бюро й об’єднань. У такому випадку адвокат може бути у 
статусі працівника, з яким укладається контракт. Схожа ситуація і з 
адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. У цьому 
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разі теж укладається контракт з адвокатом, який надає таку допомогу на 
постійній основі, або ж договір про здійснення такої допомоги на 
тимчасовій основі. 

29. Розвиток самостійної зайнятості населення в Україні потребує 
особливої уваги з боку держави, зокрема: (а) запровадження регіональних 
стратегій підтримки зайнятості й (б) удосконалення організаційно-
економічного механізму взаємодії самозайнятих осіб з місцевими органами 
влади. Реалізація вказаних заходів повинна призвести до підготовки й 
законодавчого закріплення територіальних програм сприяння розвитку 
мікробізнесу; (в) розроблення документів нормативно-правової 
регламентації; (г) оптимізації податкових платежів; (ґ) конструювання 
системи соціального захисту й соціальних пільг для самозайнятих 
працюючих громадян. 

30. Відносини членські й трудові поєднувати не можна, тому що 
вони мають різні об’єкти. Для перших характерною є спільна діяльність 
членів кооперативу, спрямована на досягнення цілей, сформульованих у 
його статуті; для других – робоча сила, здатність члена кооперативу до 
праці. До того ж, хоча відносини членські й лежать в основі трудових, проте 
вони не визначають змісту останніх. Громадяни України, які є родичами або 
членами сім’ї, можуть працювати у фермерському господарстві на умовах 
трудового договору (контракту), однак, маючи статус найманого 
працівника, вони не можуть бути членами цього господарства. Якщо ж 
громадянин є членом цього фермерського господарства, то перед 
укладенням з останнім трудового договору, він у встановленому 
законодавством порядку повинен вийти з числа його членів. У той же час 
членами вказаного господарства не можуть бути особи, які працюють у 
ньому за трудовим договором (контрактом). Набувши ж такого статусу, 
фізична особа позбавляється права працювати в господарстві на умовах 
трудового договору. 
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Величко Л. Ю. Сфера дії трудового права України в умовах 

євроінтеграції. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». – 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 
освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації розроблено концепцію сфери дії трудового права, яка 
полягає у тому, що крім відносин, які становлять предмет трудового права, 
останнє має також субсидіарний вплив (виняткове, додаткове, вибіркове) на 
правовідносини, які одночасно підпадають під сферу дії інших галузей права, 
коли це обумовлено їх характером і волею законодавця. 

Уперше обґрунтовано, що виняткове застосування трудового права 
полягає в тому, що норма спеціального закону містить припис, у якому є 
посилання на застосування законодавства про працю у випадках, не 
врегульованих цим законом. Вибіркове застосування трудового права 
ґрунтується на тому, що лише окремі аспекти  відносин підпадають під 
сферу дії трудового права. За загальним правилом, це гарантії щодо 
зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів, що надаються в 
передбаченому законодавством про працю порядку. 

У дисертаційній роботі прослідковано поширення сфери дії трудового 
права на таких категорій працівників: державних службовців та 
військовослужбовців, спортсменів, засуджених осіб до позбавлення волі, 
членів виробничих кооперативів та фермерських господарств, самозайнятих 
осіб, мігрантів, а також осіб, задіяних у нетипових формах зайнятості. У 
результаті автором аргументовано пропозицію щодо розширення сфери дії 
норм трудового права з метою соціального захисту трудових прав цих 
категорій працівників. 

Ключові слова: сфера дії трудового права, гнучкість правового 
регулювання, експансія трудового права, право на працю, відносини у сфері 
праці, нетипові трудові відносини, самозайнятість, євроінтеграція. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Величко Л. Ю. Сфера действия трудового права Украины в 
условиях евроинтеграции. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук 
по специальности 12.00.05 «Трудовое право; право социального 
обеспечения». – Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации разработана концепция сферы действия трудового права, 
которая заключается в том, что помимо отношений, которые составляют 
предмет трудового права, последнее имеет также субсидиарное влияние 
(исключительное, дополнительное, выборочное) на правоотношения, которые 
одновременно подпадают под сферу действия других отраслей права, когда 
это обусловлено их характером и волей законодателя. 

Впервые обосновано, что исключительное применение трудового 
права заключается в том, что норма специального закона содержит 
предписание, в котором имеется ссылка на применение законодательства о 
труде в случаях не урегулированных настоящим законом. Выборочное 
применение трудового права основывается на том, что лишь отдельные 
аспекты отношений подпадают под сферу действия трудового права. По 
общему правилу, это гарантии относительно занятости, охраны труда, труда 
женщин, молодежи, инвалидов, что предоставляются в порядке, 
предусмотренном законодательством о труде. 

В диссертационной работе прослежено распространение сферы 
действия трудового права на следующие категории работников: 
государственных служащих и военнослужащих, спортсменов, осужденных к 
лишению свободы, членов производственных кооперативов и фермерских 
хозяйств, самозанятых лиц, мигрантов, а также лиц, задействованных в 
нетипичных формах занятости. В результате автором аргументировано 
предложение о расширении сферы действия норм трудового права с целью 
социальной защиты трудовых прав этих категорий работников. 

Ключевые слова: сфера действия трудового права, гибкость 
правового регулирования, экспансия трудового права, право на труд, 
отношения в сфере труда, нетипичные трудовые отношения, самозанятость, 
евроинтеграция. 
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The thesis has developed the concept of the scope of labor law, which lies 
in the fact that in addition to relations that constitute the subject of labor law, the 
latter also has subsidiary influence (exclusive, additional, selective) on the legal 
relationship, which simultaneously fall within the scope of other law branches, 
when  it is due to their nature and the will of the legislator. 

It has been first justified that the exclusive use of labor law is that the norm 
of a special law contains a provision that refers to the application of labor 
legislation in cases not regulated by this law.  Selective application of labor law 
is based on the fact that only certain aspects of the relationship fall within the 
scope of labor law.  According to the general rule, these are guarantees for 
employment, occupational safety, women labor, young people and people with 
disabilities, which are provided in the manner prescribed by labor legislation.  
The additional use of labor law is based on the fact that relations on the use of 
labor are regulated by other law branches, but from this circle of relations some 
of them fall within the scope of labor law, which is due to the peculiarities of the 
status of certain categories of subjects (for example, regulation of the relations in 
the area of farming). 

In each manifestation of the flexible regulation of labor relations 
dynamics, the deviation from the regulation of standard (typical) employment 
must be combined with the guarantees of employee rights, the stability of labor 
relations.  In each segment of the labor market, the depth of flexibility should be 
compared with legal guarantees.  The concept of the stability of labor relations 
is largely associated with the guarantee of labor rights of the employee, the 
prohibition of worsening the employee position in comparison with state 
standards of labor rights and the level of international legal standards of labor 
rights. 

The thesis deals with the scope of labor law distribution to such 
categories of employees as civil servants and soldiers, athletes, persons 
sentenced to imprisonment, members of production cooperatives and farms, 
self-employed persons, migrants, as well as persons engaged in non-typical 
forms of employment.  As a result, the author has argued the proposal to 
extend the scope of labor law to social protection of labor rights of these 
categories of workers. 

The thesis has concluded that with the help of public-legal regulation, only 
the basic principles of legal regulation of labor are determined, which are 
designed to ensure a unified approach to ensuring and protecting the labor rights 
of citizens who conclude an employment agreement.  Along with this, direct 
regulation of social and labor relations is ensured through private legal 
regulation.  The strengthening of state influence and, at the same time, the 
relative balance between public and private tendencies in the development of 
labor law in the regulation of relations that constitute the subject of labor law, led 
to the expansion of the staff, the regulation of labor, which falls within the scope 
of labor law. 
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Decisive in determining the scope of labor legislation on the legal 
regulation of the civil servants legal relations in the exercise of their right to 
work, it should be that, despite the specifics of the labor function of a civil 
servant, which is to fulfill the tasks and functions of the state, yet the employee is 
subject to economic authority of the subject of the appointment, organizationally 
subordinated to him in relation to the place of performance of the work, the 
regime of work, its specific content and scope, and, consequently, these 
relationships by their nature are labor-legal. 

Key words: scope of labor law, flexibility of legal regulation, expansion of 
labor law, right to work, labor relations, atypical labor relations, self-
employment, eurointegration. 
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