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 АНОТАЦІЯ 

Величко Л. Ю. Сфера дії трудового права України в умовах 

євроінтеграції. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального 

забезпечення». (081 – Право) – Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля – 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 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. 

Уперше 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 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 
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категорій суб’єктів (приміром, регулювання відносин у сфері праці 

фермерських господарств). 

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. 

У дисертаційній роботі прослідковано поширення сфери дії трудового 

права на таких категорій працівників: державних службовців і 

війьковослужбовців, спортсменів, засуджених осіб до позбавлення волі, членів 

виробничих кооперативів і 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. 

У дисертації зроблено висновок, 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 
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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. 

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. 

У дисертації доведено, що в частині регулювання питань з 

організації оплати й охорони праці, забезпечення соціальних гарантій, 

надання військовослужбовцям пільг і компенсацій; установлення 

тривалості службового часу; надання відпочинку за виконання службових 

обов’язків у вихідні, святкові і неробочі дні; належного матеріального 

забезпечення під час проходження військової служби; виплати доплат, 

винагород, премій та одноразової допомоги при звільненні з військової 

служби, а також надання інших соціальних гарантій військовослужбовцям, 

на них поширюється сфера дії трудового права. Однак це не впливає на їх 

правову природу і контракт з військовослужбовцями не стає видом 

трудового договору, а залишається у сфері дії адміністративного права.  

Особливостями здійснення трудової діяльності самозайнятих осіб у 

дисертації названі такі: а) обумовлена правом на вільно обрану 

зайнятість; б) має особистий характер і пов’язана з професійними й 
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освітніми якостями особи; в) має різні форми здійснення; г) підлягає 

обліку; д) обумовлює самостійність способу обрання умов трудової 

діяльності; е) матеріально-технічне забезпечення діяльності 

здійснюється ними самостійно; є) самозайнятість має ризикований 

характер; ж) у встановлених законом випадках пов’язана з отриманням 

окремих дозвільних документів; з) може передбачати обмеження щодо 

суміщення видів незалежної професійної діяльності. 

У роботі доведено, що 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 . 

У дисертації стверджується, що 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. 

Наголошується, що самозайняті особи не є суб’єктами трудового 

права, але на них поширюється сфера його дії, зокрема, щодо гарантій 
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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. 

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; (д) конструювання системи соціального захисту й соціальних 

пільг для самозайнятих працюючих громадян. 

У дисертації зроблено висновок, що законодавство про працю 

поширює свою дію на регламентування праці засуджених до позбавлення 

волі, яка є специфічною. Отже, 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. 

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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Velichko L. Y. Scope of labor law of Ukraine in the conditions of 

European integration. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for the degree of Doctor in Law in specialty 12.00.05 «Labor Law;  

the social security right» (081 – Law) – Volodymyr Dahl East Ukrainian National 

University – Taras Shevchenko National University of Kiev of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

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 
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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. 

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 
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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. 

In the thesis it has been proved that in the part of regulation of questions 

on payment organization, labor protection, provision of social guarantees, 

provision of privileges and compensations to servicemen; establishment of the 

length of service time; granting of rest for performance of official duties on 

weekends, festive and non-working days; proper material support during military 

service; the payment of surcharges, rewards, premiums and lump-sum assistance 

during the release of military service, as well as provision of other social 

guarantees to servicemen, they are covered by the scope of labor law. However, 

this does not affect their legal nature and the contract with the military does not 

become a type of employment contract, but remains in the sphere of 

administrative law. 

 The peculiarities of the work accomplishment of self-employed persons 

in the thesis are as follows: 1) determined by the right to freely chosen 

employment; 2) has a personal character and is related to the professional and 

educational qualities of the person; 3) has different forms; 4) subject to 

accounting; 5) determines the independence of the way of electing the conditions 

of employment; 6) material and technical support of activities carried out 

independently; 7) has a risk character; 8) in cases stipulated by law, is connected 

with the receipt of separate permits; 9) may provide for restrictions on combining 

the types of independent professional activities. 

It has been proved that relations on the use of labor a «loan» employee, 

which are included in the subject of labor law and should be regulated by labor 
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law.  Relations between the agency and the user organization can be regulated by 

civil law, but the question of the distribution of rights and obligations of the 

employer between the agency and the user, which are provided for in the contract 

on the provision of employee labor, should be governed by labor law. 

The thesis has argued that membership and labor relations cannot be 

combined because their objects are different. The first dejects are characterized 

by the joint activity of the members of the cooperative which pursues the goals 

stated in its statute, for others – the labor force, the ability of a cooperative 

member to work. In addition, although the membership is the basis of labor, they 

do not determine the content of the latter.  Citizens of Ukraine who are relatives 

or family members can work for the farm on the basis of an employment 

agreement (contract), however, having the status of «hired employee», the 

specified persons cannot be members of this household. 

It is noted that self-employed persons are not subjects of labor law, but 

they are subject to its scope, in particular, regarding guarantees of the right to 

work. Attorneys are self-employed, in this aspect they will be covered by the 

scope of labor law in the aspect of guarantees, as well as the possibility of being 

an employer and concluding a contract (employment contract) with an assistant 

attorney. 

The development of self-employment in Ukraine needs special attention 

from the state, in particular, the introduction of regional employment support 

strategies; the improvement of organizational and economic mechanism of 

interaction of self-employed with the local authorities. The implementation of 

these measures should lead to the development of territorial programs for the 

promotion of micro business; the development of regulatory documents; the 
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optimization of tax payments; the designing of a system of social protection and 

social benefits for the self-employed. 

The thesis has concluded that labor legislation extends the regulation of 

the work of convicted prisoners, but the work of convicts is specific, and 

therefore, labor relations with convicted prisoners should be gradually shifted 

from the public sphere to the sphere of private law, which is already taking place, 

since correctional colonies actually begin to function as labor adaptation centers. 

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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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. 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 
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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, 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, 
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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. 
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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 

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 
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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 
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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 

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 
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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 

для цілей правового регулювання слід об’єднати в одну категорію як 
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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 
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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 

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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОМЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО 

ДОСЛІДЖЕННЯ СФЕРИ ДІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

1.1. Сучасні наукові погляди на критерії самостійності галузі 

трудового права України в умовах євроінтеграції 

Включення України в інтегрований європейський простір 

усвідомлюється як загальна стратегічна мета входження у світову 

політичну й економічну системи в ролі, що відповідає її потенціалу й 

можливостям. У ширшому сенсі можна вести мову про цей процес як про 

один з вагомих складників української національної ідеї в цілому, як про 

закономірний шлях і водночас засіб самоствердження України як 

незалежної держави. Важливо зрозуміти, що реалізація цієї мети 

сприятиме формуванню стабільної й потужної системи європейської 

безпеки і жодним чином не перешкоджатиме розвитку рівноправних і 

динамічних відносин з іншими країнами. 

Процес європейської інтеграції посідає особливе й надзвичайно 

важливе місце з-поміж наших пріоритетів у системі міжнародних відносин. 

Інтеграція – це не просто партнерство і взаємовигідне співробітництво. 

Вона не може трактуватися лише як один з напрямків зовнішньої політики 

держави, бо передбачає суттєві внутрішні перетворення згідно з 

прийнятими інтеграційною спільнотою стандартами [117, c. 5]. У реалізації 

євроінтеграційних прагнень України залишаються значні проблеми в 

питаннях формування ефективної системи управління державою на 

центральному й місцевому рівнях, реорганізації судової гілки влади, 

забезпечення надійного гарантування й належного захисту прав людини 

згідно з демократичними принципами, прийнятими в європейських 

країнах. 

Проведення внутрішніх реформ виявилося значно повільнішим і 

суперечливішим, ніж очікувалося, що негативно позначилося на європейських 
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перспективах України. Вирішення зазначених проблем разом із формуванням 

динамічної та дієспроможної соціально-економічної моделі розвитку країни, 

що забезпечуватиме підвищення життєвого рівня громадян, сприятиме 

досягненню Україною євроінтеграційних цілей. 

Проведення внутрішніх реформ виявилося значно повільнішим і 

суперечливим порівняно з очікуваним, що негативно позначилося на 

європейських перспективах України. Вирішення зазначених проблем разом 

з формуванням динамічної й дієспроможної соціально-економічної моделі 

розвитку країни, що забезпечуватиме підвищення життєвого рівня 

громадян, сприятиме досягненню Україною євроінтеграційних цілей. 

Система права України в умовах євроінтеграції теж перебуває на 

стадії інтенсивної еволюційної трансформації, зокрема, відбувається 

вдосконалення існуючих і виникнення нових галузей права. Останнім 

часом приймається дедалі більша кількість законодавчих актів, які мають 

на меті приведення системи вітчизняного законодавства у відповідність до 

європейських стандартів. Згадаймо хоча б Закон «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України» [286], яким було внесено суттєві зміни 

до Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) й до Закону 

України «Про оплату праці», які стосувалися мінімальної заробітної плати 

й систем оплати праці. Важливих змін зазнав і Закон «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар'єрів для 

залучення іноземних інвестицій» [285], яким запроваджено новий порядок 

працевлаштування іноземців. Цей перелік можна продовжувати, хоча 

зауважимо, що всі ці перетворення мають спільну мету – приведення 

Українського законодавства у відповідність до європейських стандартів. 

Разом із цим такий стрімкий розвиток системи законодавства України 

зумовлює інтенсифікацію процесів диференціації й інтеграції правового 

регулювання, що об'єктивно викликає появу нових елементів у цій системі. 

З розвитком суспільних відносин остання не тільки поповнюється новими 
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нормами, а й збагачується певними закономірностями їх упорядкування, 

які вимагають поглибленого дослідження.  

В останні десятиліття було опубліковано низку наукових праць, 

автори яких розкривали питання сучасної системи права, визначали 

критерії розмежування правових галузей. Однак до сьогодення у 

вітчизняній юридичній науці бракує узгодженої концепції щодо критеріїв 

поділу цієї системи на відповідні галузі. 

Свого часу І. В. Павлов звертав увагу на 2 підходи до тлумачення 

системи права. Перше бачення її науковець пов’язував з історичним типом 

держав. Зокрема він зазначав, що під системою права розуміють право, яке 

існує в тій чи іншій державі, яке своїм соціально-економічним змістом 

відповідає історичному типу останньої. Виокремлюються рабовласницька, 

феодальна й буржуазна системи права, за яких утворюються певні 

принципи того чи іншого соціального ладу. Таке її розуміння – це 

розуміння системи як історичного типу права [245, c. 5]. У той же час 

учений звертав увагу й на другий аспект розуміння системи права, а саме 

на внутрішню побудову того чи іншого історичного типу права – на його 

структуру й поділ на відповідні галузі. Такий підхід правника не тільки 

констатує 2 самостійних підходи до визначення системи права, а й 

дозволяє пояснити їх відмінності особливостями структури права й 

історичним типом держави, зокрема, її соціально-економічним ладом, 

державним устроєм, структурою суспільства, станом правосвідомості та 

іншими типологічними властивостями. 

Оволодіння критеріями побудови системи права повинно сприяти: 

а) вдосконаленню законодавства як за окремими галузями права, так і за 

всією його системою, адже без попередньо проведених досліджень, без 

з’ясування останньої науково обґрунтована робота стосовно покращання 

системи законодавства немислима; б) виявленню обґрунтованої соціально -

економічними чинниками системи галузевих, міжгалузевих і комплексних 
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актів; в) розробленню рекомендацій з найбільш оптимальними формами 

вдосконалення системи права з урахуванням характеру й завдань 

галузевого й міжгалузевого законодавства. 

Історичні корені дискусії про систему права сягають минулого 

століття, зокрема, коли на сторінках журналу «Советское государство и 

право» у 30-х, 50-х і 80-х роках були виокремленні ключові напрямки й 

тенденції її розвитку, визначені основні теоретичні положення подальших 

досліджень у цій царині [184, c. 60]. 

Галузевий поділ права спочатку було спрямовано на послідовну і 

змістовну класифікацію законодавства, навчального й наукового матеріалу, 

тобто створювався він із прикладних позицій[4, c. 86]. В історичному ж 

аспекті питання про критерії поділу права на галузі постало після 

жовтневого перевороту 1917 р., тобто після розпаду Російської імперії[369, 

c. 19]. У дореволюційний період правова наука не знала ні галузей права, ні 

інститутів права, та розподіляла право на дві частини: приватне та 

публічне[465, c. 184]. 

Незважаючи на наявність широкого діапазону поглядів на шляхи 

вирішення порушеної проблеми, основні висновки, зроблені 

дореволюційною наукою, можна окреслити такими тезами: а) при побудові 

системи права важливо поєднувати матеріальний і формальний аспекти; б) 

існуючі норми неможливо чітко поділити на галузі приватного й 

публічного права [184, c. 59]. У той же час правова категорія «галузь 

права» існувала й застосовувалася при класифікації законів за їх змістом, а 

тому таке оперування нею мало формальний характер і фактично було 

умовним[464, c. 63]. Дослідження в ці часи велися в іншому напрямку, 

оскільки юридична наука  багато в чому спиралася на марксистські ідеї, а з 

ліквідацією інституту приватної власності поділ права на приватне й 

публічне став втрачати сенс [184, c. 59]. 
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У 30-ті роки ХХ ст. на перше місце в юридичній доктрині 

висувалися питання обґрунтування місця в системі права кожної окремої 

правової галузі та її відмежування від інших[465, c. 184; 464, c. 64]. 

Ученими здійснювалися спроби ділити право на окремі його елементи й 

шукати критерії, за допомогою яких можна було б відмежувати одну 

галузь від іншої. Ці пошуки в подальшому набули вигляду 3-х основних 

підходів – моністичного (предметного), дуалістичного (традиційного) і 

плюралістичного. 

В основі моністичного (предметного) підходу до поділу системи 

права на галузі лежить такий критерій, як предмет правового регулювання , 

тобто конкретні суспільні відносини. Цей єдиний критерій такого поділу 

виявився результатом першої наукової дискусії із цієї проблематики (у 38–

40-му роках), у якій взяли участь такі видатні радянські вчені як М. М. 

Агарков, М. О. Аржанов, С. М. Братусь, Д. М. Генкін та ін. [184, c. 60] 

Деякі з них указували на недостатність такого предметного підходу і 

пропонували (зокрема, С. М. Братусь) як критерій використовувати також 

метод правового регулювання. Проте ця точка зору в період цієї дискусії 

не зустріла підтримки серед науковців [369, c. 20]. 

У дуалістичному підході до виділення галузей у системі права було 

покладено вже 2 окремих критерії – предмет і метод правового 

регулювання, використання яких було визнано під час другої дискусії (у 

56–58-му роках) з проблем системи права, учасниками якої були М. Г. 

Александров, О. С. Йоффе, І. В. Павлов, М. Д. Шаргородський, Ц. А. 

Ямпольська, Б. В. Шейндлін та інші правознавці [184, c. 60, 61; 465, c. 

185]. У перебігу їх полеміки зроблено висновок, що при дослідженні  

системи права слід враховувати не лише предмет, а й метод правового 

регулювання, оскільки за предметом останнього можна обґрунтувати будь -

яку кількість галузей права. Саме тому в 60-ті роки ХХ ст. розпочався так 

званий бум відкриття нових галузей права [464, c. 65].  
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Предмет і метод правового регулювання (як критерії поділу права на 

галузі) пережили третю дискусію щодо системи права (1982 р.), у якій 

активна участь спостерігалася серед прихильників змінити підхід до 

розуміння останньої. Одні з них (В. В. Лаптєв, В. Д. Соловйов, В. П. 

Шахматов та ін.) переконували, що не слід оперувати методом правового 

регулювання як критерієм поділу права на галузі, інші ж (Т. Є. Абова, В. 

М. Кудрявцев та ін.) пропонували відмовитися не лише від методу, а й від 

предмета такого регулювання й шукати нові ознаки [184, c. 61; 369, c. 20; 

370, c. 33]. Ще одна група вчених (Р. З. Лівшиць, Ц. А. Ямпольська та ін.) 

обстоювала позицію відмови від поняття «галузь права» й переходу до 

поняття «галузь законодавства» [369, c. 20; 370, c. 33]. У той же час 

більшість учасників цієї третьої дискусії вважали підхід до вивчення 

системи права через предмет і метод правового регулювання правильним, 

але за умови включення додаткових критеріїв, наприклад, таких, як 

галузеві принципи, цілі, правовий режим та низку інших чинників [184, c. 

61]. 

У подальшому предмет і метод правового регулювання як критерії 

галузевого поділу права залишалися основними. Галузь права традиційно 

інтерпретується як найбільша відособлена сукупність юридичних норм, що 

впорядковують якісно однорідні групи суспільних відносин, яка має 

власний предмет і метод правового регулювання [132, c. 57]. 

Дуалістичний підхід до поділу системи права на складові частини 

став традиційним, хоча пошуки оптимальних критеріїв розмежування 

правових галузей не припинились. В останні роки відмічається комплекс 

невирішених питань про розширення системи права, про визнання 

відокремлених інститутів правовими галузями, про існування комплексних 

галузей права тощо [369, c. 20; 370, c. 33]. 

В. С. Нерсесянц для визначення галузі права використав наукову 

тріаду: об’єкт – предмет – метод правового регулювання. Об’єкт галузевої 
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правової регламентації, на думку В. С. Нерсесянца, це, як правило, велика 

група однорідних суспільних відносин, яка становить окрему, відносно 

самостійну сферу життя суспільства. Предмет галузевого правового 

регулювання – це усталений у сфері правового регламентування особливий 

правопорядок (правовий режим), який визначається сукупністю 

однопорядкових (за їх регулятивно-правовими ознаками й 

характеристиками) норм права, що становлять право тієї чи іншої галузі. 

Предмет галузевого правового регламентування, галузевий правопорядок, 

галузеве право – складники предмета загального правового регулювання, 

загального правопорядку й усієї системи права в цілому. Метод галузевого 

правового регламентування (метод галузі права) – це сукупність прийомів, 

способів і форм вираження специфічних регулятивних якостей і функцій, 

притаманних нормам права [217, c. 436, 437]. 

У науковій юридичній літературі існує доволі багато дефініцій 

категорії «галузь права». Зокрема, вона розглядається як «відособлена 

сукупність однорідних правових норм» [411, c. 297; 416, c. 308; 234, c. 232; 

155, c. 8; 193, c. 49; 1, c. 226], «відособлена група правових норм та 

інститутів, об'єднана спільністю» [416, c. 308; 243, c. 59], «сукупність 

взаємопов'язаних правових інститутів» [407, c. 209], «сукупність 

відокремлених юридичних норм» [412, c. 324], «відносно відокремлена 

однорідна сфера суспільних відносин» [413, c. 78], «певний комплекс 

суспільних відносин» [235, c. 136], «певна сфера суспільних відносин» 

[411, c. 297; 204, c. 563], «якісно однорідна група суспільних відносин із 

властивим їй специфічним режимом правового регулювання» [136, c. 7], 

«самостійна сфера суспільних відносин, які потребують особливої, 

юридично автономної регламентації» [473, c. 338], «якісно однорідна група 

суспільних відносин із притаманним їй особливим методом правового 

регулювання» [1, c. 226] та ін. 
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Новою хвилею полеміки про систему права слід назвати дискусію, 

що мала місце на міжнародному форумі 25–26 травня 2013 р. у Києві. 

Висновки вчених-цивілістів зводилися до того, що існуючі критерії 

побудови системи права України, а саме предмет і метод, принципи – це 

теоретично штучний продукт епохи соціалістичної науки права. 

Природним критерієм побудови цієї системи має бути тільки такий 

феномен, як приватне й публічне право. Тому, за логікою думок Р. А. 

Майданника й Н. С. Кузнєцової, всі правові галузі єдиної системи права 

України (в тому числі і право трудове), побудовані на нормах приватного 

права, об’єктивно є підгалузями останнього [348, c. 36, 37]. Слушним 

вважаємо зауваження О. І. Процевського, що ідея повернення трудових 

відносин у їх первозданне лоно цивільного права є хибною, тому що 

протиприродно та неможливо людину, яка володіє унікальною природною 

здатністю до праці, поділити на дві частини, одну з яких «охрестити» як 

«робоча сила» і вважати її товаром, тобто об’єктом цивільних прав, а другу 

визнавати суб’єктом останніх [348, c. 101]. 

Сутність звичайних відносин, що виникають між працівником і 

роботодавцем, потребує правового регулювання такими нормами за своїм 

змістом і правовими приписами, які об’єктивно вимагають об’єднання їх в 

окрему галузь системи права. Вони мають брати до уваги особливості 

правового статусу сторін, заінтересованих у результатах праці. Такої мети 

не має жодна інша галузь права. Ще одна об’єктивна потреба самостійного 

функціонування галузі права – це наявність партнерських відносин між 

цими сторонами [348, c. 106]. 

Структуризацію системи права України зумовили такі чинники, як 

якісно особливий вид суспільних відносин, які за своїм глибоким 

економічним і соціально-політичним змістом потребують своєрідного 

відокремленого юридичного способу регулювання. Якісно особливий вид 

суспільних відносин – це відносини, що виділяються серед інших, не є 
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такими, як інші, а тому вони не схожі на всіх. Такими є відносини трудові, 

завдяки яким реалізується унікальна природна здатність людини до праці  

[348, c. 116].  

Головною рисою галузевого правового регулювання є юридичне 

становище суб’єктів суспільних відносин, їх правовий статус  [12, c. 45; 15, 

c. 129-135]. На ознаки, що належать тій чи іншій галузі права, свого часу 

звертав увагу І. С. Самощенко, який стверджував, що норма права націлена 

на вид суспільних відносин, який розглядається з якого-небудь боку, 

зокрема, з боку суб’єктів останніх, соціально-господарського призначення 

цих відносин, інтересів їх учасників, що лежать в основі матеріальних або 

інших цінностей, а також у поведінці осіб, яку вимагає або схвалює 

держава [368, c. 59]. Усі ці риси прийнятні для встановлення предмета 

трудового права, позаяк характерними ознаками для цієї галузі є суб’єкти 

відносин, їх діяльність і поведінка [348, c. 122]. 

Норми трудового права покликані регулювати суспільні відносини, 

зміст яких враховує всі сторони трудової діяльності працівників, їх 

соціальні інтереси, що впливають на розвиток людини. Ефективність праці 

за наймом і відповідна її оплата потребують нормативно-правового 

впорядкування, що має досягатися за рахунок співвідношення елементів 

публічних (соціальних стандартів) правового регулювання і приватних 

(договірних), що залежать від результатів праці всього трудового 

колективу. На цю специфіку регламентування трудових відносин увагу 

звертав ще в 1916 р. Л. С. Таль. Учений відділяв одне від одного те, що 

логічно має поєднуватись, а саме: (1) право приватне промислове 

(трудове), предмет якого включає в себе відносини, пов’язані з 

господарюючою владою, нормативними угодами і трудовим (робітничим) 

договором, і (2) публічне промислове (трудове), предмет якого складають 

суспільні відносини, пов’язані з використанням законів, що стосуються 
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умов охорони праці, організації нагляду за промисловістю тощо  [408, c. 32; 

409, c. 2, 3]. 

Право на працю й умови його реалізації становлять зміст усіх норм 

трудового права як галузі вітчизняного права, їх внутрішню узгодженість з 

об’єктивними потребами розвитку соціально-трудових відносин. Саме 

тому варто погодитися з О. І. Процевським, у його переконанні, що 

природна здатність людини до праці є основним джерелом існування 

держави й суспільства. Цей беззаперечний факт об’єктивно зумовлює 

утворення й самостійне функціонування системи норм права, які 

об’єднуються в окрему правову галузь. Правові норми останньої повинні 

враховувати особливості реалізації природного права індивіда на працю, 

мету її оплати й охорони, організацію управління нею, тривалості робочого 

часу й часу відпочинку, розумовий і фізичний розвиток працюючого, його 

соціальний захист тощо. Названі правові явища, будучи юридичними 

фактами, служать підставами виникнення відповідних суспільних 

відносин. Сукупність і своєрідність трудових відносин і відносин, 

виникаючих у процесі трудової діяльності, об’єктивна необхідність їх 

існування потребують системи правових норм, які їх регулювали б. Саме 

об’єктивна потреба в цих відносинах обумовлює систему правових норм, 

що об’єднуються в окрему самостійну галузь права зі своїми парадигмою й 

доктриною [348, c. 21].  

Західноєвропейські представники загальної теорії права Р. Давід і К. 

Жоффре-Спіноза теж висловлюють думку, що трудове право, як достатньо 

зріле соціальне утворення, є однією з головних галузей у системі права 

держав романо-германської правової сім’ї [100, c. 62]. 

Разом із цим в умовах бурхливого реформування системи 

вітчизняного права, що викликано процесами європейської інтеграції, 

предмет і метод правової регламентації є базовими, ключовими ознаками 

для визнання самостійності галузі права, хоча й не єдиними. У зв’язку із 
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цим плюралістичний підхід до галузевого поділу системи права є найбільш 

ефективним, має різні сучасні варіації і ґрунтується на необхідності 

пошуків поруч із традиційними ще й додаткових критеріїв виділення 

самостійних галузей права. Приміром, О. О. Шаповалов вважає, що разом з 

основними критеріями (предметом і методом правового регулювання) до 

особливостей галузі права можна віднести: (а) галузевий правовий режим,; 

(б) замкнутість правового регулювання, (в) однорідність суспільних 

відносин, (г) галузевий понятійний апарат, (д) власний спосіб правового 

впорядкування, (е) ті об’єкти й суб’єкти правовідносин, яким характерні 

суб’єктивні права і юридичні обов’язки [464, c. 66, 67]. 

Л. Б. Тіунова за критерії поділу системи права на галузі 

запропонувала використовувати 3 групи чинників: (а) об’єктивну 

диференціацію суспільних відносин, (б) їх державно-правову оцінку і (в) 

ступінь розвитку відповідної галузі правових норм (консолідацію норм і 

систематизацію законодавства) [415, c. 95]. В. М. Сирих вирізняє такий 

критерій поділу галузей права, як юридичний режим, що регламентує 

правовий статус суб’єктів права, встановлює законні способи здійснення 

ними права і виконання юридичних обов’язків, а також державно-правові 

заходи, спрямовані на неухильну реалізацію правових норм у конкретних 

правовідносинах [370, c. 33, 34]. 

Заслуговує на увагу позиція O. Є. Мєшкової, яка переконує, що 

треба виокремлювати предметний, структурний і функціональний критерії, 

які становлять собою єдиний комплекс, а в поєднанні є необхідними для 

наявності галузі права [212, c. 78, 95]. Д. Є. Петров галузі права 

рекомендує розмежовувати за системними, матеріальними і юридичними 

ознаками. Перша з названих груп ознак включає більшість із тих, що 

характеризують систему права. Другу автор відособлює на підставі змісту 

предмета правового регулювання, стверджуючи, що вона призначена для 

його характеристики. Третя група ознак, характеризуючи метод правового 
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регулювання, розкриває специфіку й функції правового впливу на предмет  

[255, c. 15, 16]. Проте вважаємо, що в наведеній класифікації дослідник 

виділив ті якісні характеристики, якими в дійсності володіє не галузь 

права, а її предмет або метод. На наше переконання, групуючи риси галузі 

права, треба керуватися сутнісними властивостями – ознаками галузі як 

цілісного правового явища у всій багатоманітності взаємозв'язків. 

Більшість українських учених використовують традиційні критерії 

галузеутворення – предмет і метод правового регулювання. Але в останні 

роки надзвичайно активно висловлюється ідея, що єдність предмета й 

методу характеризує не всі галузі права, оскільки з’являються нові галузі 

права, які в ці критерії не вписуються (наприклад, право космічне, 

транспортне, енергетичне, комп’ютерне, медичне). Останнім часом нову 

галузь нерідко вбачають у будь-якій сукупності спеціалізованих норм або в 

тому чи іншому виді державної діяльності. 

С. С. Алексєєв ще наприкінці 80-х років ХХ ст. висловив сумнів у 

беззаперечності такого твердження: якщо брати до уваги тільки предмет, 

можна виділити незчисленну кількість галузей права – промислову, 

рибальську, енергетичну та ін. У процесі поділу системи права варто 

зважати на особливий галузевий режим правового регулювання  [14, c. 207] 

як на складне явище, суттєві риси якого можна охарактеризувати за 

допомогою 2-х основних компонентів, що відповідають сторонам 

інтелектуально-вольового змісту права: (а) особливих прийомів 

регламентування і специфіки регулятивних властивостей цього утворення з 

вольової сторони його змісту і (б) особливостей принципів і загальних 

положень, що пронизують зміст цієї галузі з інтелектуальної  сторони [11, 

c. 172, 173].  

Загальні ознаки будь-якої галузі права, зумовлені в цілому його 

сутністю і змістом. Інакше їх ще можна назвати системними, тобто 

ознаками системи права, оскільки вони свідчать про відповідність 
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конкретної галузі іншим елементам системи і про взаємозв’язок між ними. 

Як переконує Р. М. Дудник, до системних ознак належать:  

– нормативність – будь-яка галузь складається з норм, становить 

собою сукупність правових норм, які забезпечують її статус як правового 

явища;  

– зв’язок з державою – всі норми, що містяться в галузі права, 

несуть на собі відбиток установленого державою механізму правотворення, 

висловлюють загальнодержавну волю; до того ж галузь права зумовлена 

історичним типом державності, а її зміст залежить від форми держави та 

інших її якостей;  

– загальнообов’язковість – норми будь-якої галузі права 

поширюються на всіх суб’єктів незалежно від їх ставлення до права, 

виникають, розвиваються, змінюються і припиняють свою дію на загально -

правових підставах, а їх застосування в необхідних випадках 

забезпечується примусовою силою держави;  

– формальна визначеність – зміст норм будь-якої галузі права 

становить собою офіційно, визначену державою форму (джерело) права.  

Окрім перелічених, до загальноправових властивостей галузі права 

можна віднести загальноправові функціональні якості, в першу чергу 

властивість права як регулятора суспільних відносин, яке залежно від 

різновидів правових норм (правовстановлюючих, зобов’язуючих і 

забороняючи) може вплинути на функціональні особливості тієї  чи іншої 

галузі права [111, c. 19, 20]. 

Під субстанціональними розуміються ознаки, властиві галузі як 

елементу підсистеми, типу галузі. Це, наприклад, особливості (ознаки), 

притаманні галузям права матеріального і процесуального; приватного й 

публічного, галузям класичним і комплексним – об’єднаним у межах 

основних сфер суспільного життя (економічного, політичного, соціального, 

духовного) й об’єднаним у рамках основних сфер юриспруденції 
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(державно-правовій, цивільно-правовій, кримінально-правовій) У цьому 

разі враховуються й особливості механізму реалізації норм. До цього виду 

ознак можна віднести типову належність галузі права, її місце в загальній 

системі права, особливості суб’єктного складу і статусу окремих галузевих 

суб’єктів.  

Групу індивідуальних ознак галузі права утворюють ті з них, що 

виникають із суто галузевих принципів, функцій, методів, джерел, 

внутрішньої структури галузі, її місця в системі або підсистемі права, з її 

конкретно-історичного значення, понятійного апарату, ступеня наукової 

розробленості проблем або іншої галузі тощо [131, c. 13, 14]. 

Усі ознаки галузі права можна поділити на групи. Поруч із загально -

правовими, субстанціональними й індивідуальними ознаками 

виокремлюють також:  

– предметні, що включають в себе предмет, об'єкт і виражають 

об'єктивну детермінованість галузі, якісну визначеність тієї сфери 

суспільних відносин, яку вона регламентує своїми нормами;  

– юридичні, що охоплюють метод, принципи й механізм 

регулювання; 

– структурні, які означають юридичну цілісність складників її норм, 

здатність до взаємодії з іншими галузями і розкривають своєрідність галузі 

права як функціонального елемента системи, що відрізняється від інших 

нормативних утворень і підсистем більшою автономністю й соціальною 

цінністю[113, c. 203]. 

У той же час галузі права притаманна системність, яка полягає в 

тому, що вона є характерною для всіх елементів системи права всіх 

галузей, у кожному з яких ця якість має індивідуальний прояв. Системі 

галузі права, як і будь-якій іншій, властиві цілісність і взаємозв’язок її 

елементів. Така цілісність визначається, з одного боку, внутрішньою 
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єдністю галузі, з другого – відносною автономністю й самостійністю 

складників її частин [131, c. 15]. 

О. О. Шаповалов переконаний, що система права вирізняється 

нижченаведеними ознаками:  

– вона спрямована на впорядкування важливих суспільних відносин;  

– об'єднує норми права, правові інститути, підгалузі й галузі права, 

забезпечуючи їх функціонування;  

– дозволяє забезпечити взаємозв'язок різних галузей права, 

матеріального і процесуального, приватного і публічного права;  

– об'єднує способи правового регулювання (дозвіл, зобов'язання, 

заборону, заохочення), які в сукупності спрямовані на регламентацію 

важливих суспільних відносин;  

– є основою розвитку системи законодавства, позаяк остання 

відображає характер суспільних відносин, які знаходять своє закріплення в 

цій системі; 

– держава через систему права реалізує свою волю, закріплюючи в 

ній необхідні правові засоби, які поділяються на первинні й комплексні. 

Якщо до перших відносять найпростіші й неподільні категорії – 

суб'єктивні права і юридичні обов'язки, заохочення й покарання, пільги й 

заборони тощо, то до других – комбіновані, що складаються з 

найпростіших, – договір, норму, інститут, правовий режим тощо. Правові 

засоби поділяються: (а) за своїм значенням – на регулятивні (дозвільні) й 

охоронні (захисні); (б) за предметом правового регулювання – на 

конституційні, адміністративні, цивільні, кримінальні та ін.; (в) за 

характером – на матеріально-правові і процесуальні; (г) за часом дії – на 

постійні (громадянство) й тимчасові (премія); (д) за видом правового 

регулювання – на нормативні (встановлені в нормах права заборони) та 

індивідуальні (акт застосування права, акт реалізації прав та обов'язків); (е) 
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за інформаційно-психологічною спрямованістю – на стимулюючі, 

правообмежувальні і правозупиняючі;  

– система права окреслює коло суспільних відносин, які необхідно 

регулювати за допомогою правових норм;  

– вона відображає зміст права, його функції, що виявляються в 

галузях, підгалузях, правових інститутах і нормах права.  

Отже, система права – це внутрішня побудова права, що об'єднує 

норми, інститути, підгалузі й галузі права, а також способи правового 

регламентування, спрямовані на впорядкування суспільних відносин  [463, 

c. 16-19]. 

Як підкреслює В. Д. Сорокін, система права розпочинається, коли 

вона поєднує взаємодіючі між собою елементи в такий спосіб, що вони 

надають їй необхідну властивість цілісності. В іншому ж разі об’єкт 

виступає як неорганізована сукупність. Вважаємо, що потрібно підтримати 

думку вченого, що невід’ємною властивістю системи права є її відносність, 

яка полягає в тому, що остання може розглядатися як елемент іншої, більш 

широкої системи, тобто більш високого порядку. Науковець вирізняє такі 

властивості соціальних управлінських систем, як-то: а) організаційне 

(структурне) відокремлення як усієї системи в цілому, так і кожного її 

складника, елемента; б) чітко окреслене просторове розташування цих 

складників, а саме за вертикаллю; в) її ієрархічність; г) певна самостійність 

кожного з елементів, що входять до системи; д) використання нею різних 

комплексів засобів активного впливу на середовище з боку системи в 

цілому й кожного її елемента, зокрема; е) процесуальні засади їх 

функціонування [392, c. 254]. 

О. М. Ярошенко, досліджуючи систему джерел трудового права, 

дійшов справедливого висновку, що ознаками системи права в цілому й 

трудового права, зокрема, є: (а) зумовленість суспільних відносин 

предметом і методом правового регулювання праці; (б) її цілісність; (в) не 
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адитивність, тобто принципова незвідність регулятивних властивостей 

системи до суми регулятивних властивостей її елементів; (г) структурна 

упорядкованість елементів розглядуваної системи, що визначає їх 

функціональні взаємозв’язки і взаємозалежності [480, c. 390]. 

До елементів системи галузі права зараховують норму права – 

первинний елемент системи, субінститут, інститут, а також підгалузь 

права. Вивчення цієї системи вимагає виявлення не тільки її головних 

складників, а й місця, функцій і ролі кожного елемента  в ній. Система 

заснована на співвідношенні її елементів з урахуванням того, що норми 

одного інституту створюють передумови для дії норм іншого, 

конкретизуючи їх спрямованість і зміст [186, c. 58]. Усі елементи системи 

права перебувають у тісному взаємозв’язку і лише у своїй сукупності 

сприяють утворенню галузі права. Наявність стійких зв’язків між 

елементами цієї галузі забезпечує її цілісність і тотожність, сприяє 

зберіганню основних властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх 

змінах. 

Існування об’єктивного зв’язку між елементами системи сприяє їх 

об’єднанню, призводить до появи нових властивостей, утворюючи в 

результаті систему галузі права. Разом із тим властивості, ознаки галузі 

права не можна зводити до суми властивостей її елементів. Між першими і 

другими об’єктивно існують відмінності і взаємозв’язок, завдяки чому 

створюється галузь права, здійснюються її внутрішня структуризація, 

узгодженість і підпорядкованість норм галузі а також забезпечується 

можливість реалізації нею регулятивної та інших функцій. 

В останні роки популярним критерієм галузевого поділу системи 

права називають правовий режим. М. В. Сільченко наголошує, що в 

реальності існує стільки самостійних галузей права, скільки реально 

відокремилося правових режимів [377, c. 63].Правовий режим визначається 

С. С. Алексєєвим як порядок регулювання, виражений у різноманітному 
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комплексі правових засобів, для яких характерною є особлива єдність 

взаємодіючих між собою дозволів, заборон і позитивних зобов’язань, що 

створюють особливу його спрямованість [10]. 

Отже, система підстав для виокремлення галузі права має містити як 

об’єктивні, так і суб’єктивні компоненти. Підхід до вивчення критеріїв 

галузевого розмежування має бути виробленим з урахуванням сучасної 

методології. Так, з позицій принципу додатковості й синергетичного 

підходу до права останнє може розглядатися як багатоаспектна, 

поліджерельна, відкрита й незавершена соціорегулятивна система, що 

перебуває у процесі постійного формування й еволюції відповідно до 

діючих у суспільстві нелінійних законів і механізмів відбору. З 

урахуванням синергетичного підходу до системи права та її галузевої 

структури завданням юридичної науки стає не тільки констатація 

існування в перебігу правової історії людства усталених галузей права й 

намагання винайти критерії для їх розмежування, а й прогнозування й 

обґрунтування напрямків удосконалення цієї системи, в тому числі і 

шляхом створення наукових концепцій щодо нових галузей права на 

підставі пізнання суспільних потреб у їх існуванні, а також формулювання 

принципів таких галузей [111, c. 40, 41]. 

Комплексний критерій галузевого розмежування в системі права 

України, як доводить Р. М. Дудник, містить у собі: 

– виявлені і проаналізовані наукою об’єктивно існуючі суспільні 

потреби в галузевому правовому регулюванні, тобто явно виражений, 

науково узагальнений і підтриманий державно-політичною волею 

суспільний інтерес; 

– сферу і предмет правового регламентування. При всій 

неоднозначності цих критеріїв галузевого поділу відмовлятися від них не 

варто, передусім через те, що інакше втрачаються: а) сенс існування права, 

покликаного впорядковувати суспільно значущу поведінку людей; б) 
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цінності, що визнаються й охороняються галуззю; в) мета й функції 

правового регулювання; г) специфіка правового впливу, співвідношення 

методів і способів правової регламентації (дозволів, зобов’язань, заборон, 

пільг, заохочень, рекомендацій) і специфіка юридичної відповідальності; д) 

наявність потребуючого систематизації нормативного матеріалу.  

Як додатковий критерій розмежування галузей в системі права 

України поряд із предметом і методом правового регламентування треба, 

вважає вчена, виокремлювати правовий режим [111, c. 41, 42]. 

Проте цю думку дослідниці підтримати доволі складно, оскільки ця 

ознака не є суто юридичною характеристикою галузі, адже правовий 

режим виражається не тільки в галузевому методі правового регулювання, 

а й в особливостях суспільних відносин, які становлять предмет 

останнього. Правовий режим галузі права складається з великої групи 

однорідних суспільних відносин, що становлять окрему, відносно 

самостійну сферу суспільного життя (предмет галузі права). Правовому 

режиму властиві: (а) особлива цілісна система регулятивного впливу, що 

характеризується специфічними прийомами регламентації; (б) особливий 

порядок виникнення й формування змісту прав та обов’язків і їх 

здійснення; (в) специфіка санкцій і способів їх реалізації; (г) дія єдиних 

принципів – загальних положень, які поширюються на цю сукупність норм 

(метод правового режиму). Головне призначення галузі права – 

забезпечити специфічний режим правового регулювання певної групи 

однорідних суспільних відносин. Функціонування подібного режиму дає 

можливість не тільки поєднувати норми права в єдине ціле, надавати їм 

упорядкованого, системного характеру, а й відрізняти одну галузь права 

від іншої. Якщо здійснити аналіз базового визначення галузі права, яке 

пропонує Р. М. Дудник [111, c. 40-43], з нього випливає, основними 

ознаками галузі права є наявність: а) відповідної сфери суспільних 

відносин, б) певної їх єдності в даному комплексі відносин, в) об’єктивно 
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зумовленого інтересу в самостійному регулюванні цього комплексу 

відносин, г) відповідного специфічного методу регламентації останнього . 

Підсумовуючи вищенаведене зробимо висновок, що варто 

погодитися з науковцями в тому, що до ознак галузі права належать 

предмет, метод і механізм правового регулювання, а також відособленість 

законодавства. При цьому головним є предмет, оскільки він є єдиною 

матеріальною ознакою, що визначає всі інші. Однак названі ознаки (в тому 

числі і предмет) набувають доказового значення як галузі лише тому, що 

вони пов'язані галузевим методом регулювання, який виражає юридичну 

своєрідність галузі. Виявлення всіх інших ознак галузі у групі норм, яка не 

володіє специфікою способу впливу на відносини, не має переважного 

значення для визнання її галуззю права. За ознакою предмета 

регламентування як особливої групи або сфери суспільних відносин можна 

сконструювати доволі багато галузей права. Але якщо ця сукупність 

відносин реально не зумовила формування особливого типу регламентації, 

вона не є предметом самостійної галузі права.  

Структурні ознаки галузі права, що виражаються в такій її 

внутрішній організації (зокрема, в наявності загальної й особливої частин), 

за якої вона є єдиним цілим і має здатність взаємодіяти з іншими галузями, 

також можуть бути виявлені лише в сукупності з методом 

регламентування. Структурна єдність виражає єдність юридичного змісту 

галузі права, але в той же час саме галузевий метод регулювання свідчить 

про таку єдність. Окремою ознакою самостійності галузі С. С. Алексєєв 

вбачав у її здатності взаємодіяти з іншими структурними елементами 

системи права, тобто з іншими галузями [9, c. 11-13]. 

Праця, будучи діяльністю людини по створенню матеріальних, 

духовних і культурних цінностей, та адекватна її оплата фактично 

визначають основний зміст трудових відносин, які, у свою чергу, є ядром 

предмета трудового права як вельми важливої самостійної галузі системи 
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права України. Ефективність праці за наймом і відповідна її оплата 

потребують особливих способів правового впорядкування, які полягають у 

співвідношенні його елементів публічних (соціальних стандартів) і 

приватних (договірних), що залежать від результатів праці всього 

трудового колективу. У той же час поєднання методів приватно -правового 

й публічно-правового регулювання трудових відносин має полягати не у 

втручанні держави у виробничу діяльність підприємства, а у сприянні 

виконанню роботодавцем своїх обов’язків щодо працівника .  

Окрім цього, розрізняти окремі галузі в системі права України 

допомагає також наявність своєрідних принципів. На це звертав увагу О. І. 

Процевський, стверджуючи, що поряд з предметом, методом і механізмом 

правового регулювання суспільних відносин певну роль у формуванні 

окремої галузі права відіграють галузеві принципи трудового права [348, c. 

152, 163]. Їх значення полягає в тому, що вони відображають найсуттєвіші 

риси правових норм, що впорядковують трудові й пов’язані з ними 

відносини. Принципи трудового права виявляють найсуттєвіше, що є в 

галузі права. Вони практично пронизують усі норми й пов’язані з усіма 

правовими інститутами, що складають галузь права, чим віддзеркалюють 

специфіку трудового права. При вивченні окремих принципів і вирізняють 

саме ці особливості. Тому цілком погоджуємося із думкою А. Ф. 

Нурдинової, яка запевняє, що поряд з предметом і методом принципи 

служать критерієм визначення самостійності галузі трудового права  [425, 

c. 61].  

Галузеві принципи трудового права відображають не тільки 

основний зміст і характер правового регулювання суспільних відносин 

щодо застосування й організації праці працівників, а й тенденції розвитку 

цього права [348, c. 175]. До них слід віднести принципи: (а) свободи 

праці, (б) заборони праці примусової, (в) забезпечення реалізації права на 

працю й захист громадян України від безробіття, (г) створення належних, 
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безпечних і здорових умов праці, (д) рівних можливостей і заборони 

дискримінації, (е) соціального партнерства і (є) забезпечення права 

працівників на захист державою [348, c. 177, 189, 193, 196, 203, 213, 218]. 

Доволі цікавою видиться позиція британських науковців М. 

Фрідленда й Н. Каунтуріса, які стверджують, що вивчення глобалізаційних 

процесів дає певні результати в питаннях регламентації відносин у сфері 

праці,. Учені переконані, що на зміну дворівневої системи відносин 

(трудових і пов’язаних з ними) прийде трьохрівнева, відносини якої 

регулюються трудовим правом. Критерієм побудови такої системи має 

стати ступінь захищеності працівника від нестабільного ринку праці в 

цілому й від порушення його прав роботодавцем. Її елементами науковці 

пропонують вважати нижченаведені відносини у сфері праці, а саме:  

– захисні, в яких працівник користується максимально можливим 

обсягом прав і є захищеним від негативного дестабілізуючого впливу 

ринку праці. Головною характеристикою таких відносин є те, що вони 

мають охоплювати не лише ті, що вважаються традиційно трудовими, а й 

ті, які допускають суттєву незалежність працівника від роботодавця, і при 

цьому захищеність трудівника й рівень наданих йому прав залишаються 

вирішальними, що й зумовлює належність таких відносин до сфери дії 

трудового права;  

– автономні (приміром, праця самозайнятих осіб), у яких 

працюючий не отримує суттєвих гарантій від роботодавця під час 

реалізації свого права на працю, але ці відносини належить включити до 

сфери дії трудового права з метою забезпечення захисту прав трудівника;  

– нестійкі (наприклад, праця засуджених), які взагалі заходяться за 

межами трудового права, але глобалізаційні умови вимагають перегляду їх 

місця в останньому і включення їх до сфери його дії [Див.: 241, c. 130]. 

Підсумовуючи результати дослідження наукових поглядів на 

критерії самостійності галузі права, зокрема трудового права України, слід 
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зазначити, що незмінно такими критеріями визнаються предмет і метод 

правового регулювання. 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. 

Процеси євроінтеграції поглибили диференціацію правового 

регламентування, пов’язану перш за все з поділом системи права України 

на елементи та їх об’єднання. Їх посилена взаємодія забезпечує 

ефективність правового регулювання суспільних відносин. Усі галузі права  

існують у діалектичній єдності, що сприяє розвитку й удосконаленню 

системи вітчизняного права. Завдяки відособленню цих галузей права в 

загальному правовому масиві відбувається впорядкування правових норм, 

об’єднання їх у єдині блоки – галузі. 

Головною ознакою правової галузевої регламентації є правовий 

статус суб’єктів суспільних відносин, зокрема, для галузі трудового права 

характерними є суб’єкти останніх, їх діяльність і поведінка. Самостійність 

цієї галузі визначається наявністю специфічного однорідного кола 

суспільних відносин, які складають її предмет, особливих прийомів і 

способів їх регулювання а також принципів, на яких ґрунтується 

здійснення діяльності суб’єктами цих правовідносин. Разом із цим 

самостійність галузі права не виключає її взаємодії з іншими. Більше того, 

євроінтеграційні процеси активізують зближення і проникнення 

приватного в публічну сферу суспільних відносин, а публічного – у 

приватну, тобто, конвергенцію приватної й публічної засад системи права . 
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Дійсно, 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.  

 

1.2. Теоретичні засади вчення про предмет і сферу дії трудового 

права 

Дослідження проблематики сфери дії трудового права 

безпосередньо пов’язано з ученням про предмет цього права, з колом його 

суб’єктів і стратегічними напрямками розвитку трудового законодавства. 

Чітке й логічно виважене вирішення цієї сфери дозволяє окреслити межі 

поширення норм законодавства трудового [380, c. 50]. Зазначені питання 

завжди привертали увагу правників. Як підкреслював В. І. Прокопенко, 

проблема предмета трудового права України не є абстрактною. Саме у 

предметі виявляються ті сторони суспільного життя, які повинні знайти 

віддзеркалення у праві, бути врегульованими у правовому порядку. 

Потреби матеріального характеру завжди лежать в основі життя індивідів, 

які з метою досягнення того чи іншого результату вступають між собою в 

певні відносини. У суспільстві виникають різноманітні соціально-

економічні відносини – майнові, особисті немайнові, адміністративні, 

трудові, шлюбно-сімейні, фінансові та ін. До предмета права входить не 

вся система суспільних відносин. Оскільки останнє пов’язано з волею, 

предмет охоплює лише ті з них, що мають вольовий характер. Це 

зумовлено тим, що природа поза зв’язком з людиною не в змозі самостійно 

стати предметом уваги законодавця. Певною специфікою права є те, що 

воно відбиває тільки сучасні суспільні відносини, а ось минуле регулювати 

не може, бо воно є незворотним. Те ж саме можна сказати і про майбутнє, 
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яке можна лише передбачити, уявити, але ніяк не впорядкувати [343, c. 16, 

17]. 

Існують різні концептуальні підходи до визначення конструкції 

«сфера дії трудового права». Всебічне вивчення наукової правової 

літератури наводить на висновок, що в радянський період правові категорії 

«предмет трудового права» і «сфера дії трудового права», як правило, 

ототожнювались. При цьому їх характеристика обмежувалася переліком 

відповідних видів суспільних відносин [85; 6; 382]. Поняття «сфера дії» в 

сучасному розумінні предмета трудового права застосував свого часу І. С. 

Войтинський [77], згодом А. Є. Семенова розкривала питання обсягу дії 

КЗпП [375, c. 15], а П. Д. Камінська – меж дії КЗпП [151, c. 32]. 

Розмежування категорій щодо предмета і сфери дії трудового права  

відбувалося поступово й відчутно поглибилось у 70–х роках ХХ ст. Так, Б. 

К. Бегічев стверджував, що сферу дії трудового права утворюють не лише 

трудові й пов’язані з ними відносини, а й інші суспільні відносини з 

використання найманої праці [27, c. 47]. 

Варто наголосити, що в сучасному розумінні конструкції «предмет 

трудового права» і «сфера дії трудового права» не є тотожними. 

Погоджуємося з точкою зору А. М. Лушнікова й М. В. Лушнікової 

стосовно доцільності розмежування зазначених конструкцій  [195, c. 398]. 

Нині сфера дії трудового права значно розширюється, а останньому 

відводиться провідна, визначальна роль у забезпеченні й організації 

суспільства, на що обґрунтовано звертає увагу В. Г. Ротань [364, c. 63-65]. 

Разом із цим сфера дії трудового права не обмежена лише відносинами, що 

формують предмет останнього [91, c. 132-137]. 

Учення про предмет трудового права змінювалось, 

удосконалювалось залежно від етапів економічного розвитку держави. 

Коли відносини з використання праці виникали на підставі 2-х форм 

власності – державної й колгоспно-кооперативної, співіснували і 2 
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трактування предмета трудового права. Зокрема, до предмета трудового 

права включали або тільки трудові відносини робітників і службовців, що 

ґрунтувалися на державній формі власності, або всі трудові відносини 

колективної праці, в тому числі й колгоспно-кооперативні. Між членами 

колгоспу й колгоспом у цілому, як зазначав М. Г. Александров, існують 

складні правовідносини, найважливішою складовою частиною яких є 

колгоспні трудові, тобто правовідносини між колгоспником і колгоспом 

щодо безпосереднього застосування робочої сили колгоспника на 

конкретній ділянці господарства [385, c. 16]. 

У період становлення трудового права його предмет розумівся як 

відносини між людьми при безпосередньому застосуванні робочої сили до 

засобів виробництва [7, c. 8]. Подальший розвиток науки трудового права 

дозволив деталізувати розглядуваний предмет. Так, у 1952 р. М. Г. 

Александров розрізняв у ньому поряд із суспільно-трудовими відносинами 

також деякі інші, які в той час іменувались як «нерозривно пов'язані з 

трудовими». Це відносини: (а) з матеріального забезпечення працюючих за 

віком, у разі хвороби, інвалідності тощо; (б) з нагляду за охороною праці; 

(в) з розгляду трудових спорів; (г) між профспілковою організацією й 

адміністрацією підприємства, установи чи господарства [8, c. 20]. Згодом 

цей же вчений включає до предмета трудового права відносини з 

працевлаштування громадян. Відносини, пов'язані з трудовими, науковець 

називає похідними від них, які тяжіють безпосередньо до трудових і тому 

становлять предмет трудового права. 

Наприкінці 50-х – на початку 60-х років минулого століття О. В. 

Смирнов пропонує виділяти самостійним елементом предмета трудового 

права відносини з учнівства, або виробничого навчання  [381, c. 111-114; 

384, c. 56]. 

На початку 70-х років відносини державного соціального 

забезпечення громадян, їх соціальної аліментації за віком, у зв'язку з 
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хворобою й інвалідністю відокремлюються від предмета трудового права. 

Приміром, право соціального забезпечення виділяється навіть у самостійну 

галузь права [18, c. 5-23; 17, c. 25-36]. У цей же час законодавцями 

обґрунтовується позиція про включення до предмета трудового права 

відносин з відшкодування матеріального збитку, заподіяного сторонами 

трудових відносин, а також процесуальних відносин з розгляду трудових 

спорів, що виникають з питань застосування праці робітників і службовців, 

установлення норм, які регулюють їх працю [386, c. 8, 14; 405, c. 174; 387, 

c. 7].  

Відносини із працевлаштування як елемент предмета трудового 

права були ґрунтовно проаналізовані К. П. Уржинським [444, c. 36-42] і B. 

C. Андрєєвим [387, c. 8]. До них B. C. Андрєєв включив відносини: а) між 

органами працевлаштування і громадянами щодо направлення на роботу; 

б) між громадянами й підприємствами про укладення трудового договору 

на підставі направлення органу з працевлаштування. При цьому обидва 

науковці відзначали, що більшість із цих відносин має адміністративно -

правовий характер. 

У 1978 р. С. А. Іванов, Р. З. Лівшиць і Ю. П. Орловський 

запропонували нове трактування поняття «предмет трудового права», 

висловивши думку, що суспільні відносини, що регулюються трудовим 

правом, слід розрізняти як індивідуальні й колективні. Змістом 

колективних є участь трудящих в управлінні виробництвом, в організації й 

установленні умов праці. Такі відносини виникають між трудовим 

колективом, його органами й адміністрацією [138, c. 87]. Запропонована 

дефініція цієї правової конструкції не знайшла підтримки в доктрині 

трудового права [19, c. 64; 388, c. 10]. Однак до системи інших суспільних 

відносин, які тяжіють до трудових, були включені відносини щодо участі 

профспілок та інших громадських організацій, трудових колективів, 

робітників і службовців в управлінні підприємствами, установами й 
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організаціями; а також колективні відносини з нормативного 

впорядкування умов праці [388, c. 10, 11]. 

У цей же період у науковій юридичній літературі робиться спроба 

приєднати до суспільних відносин, які становлять предмет трудового 

права, ті, що застосовують дисциплінарні санкції [388, c. 13, 14], тобто 

відносини охоронного характеру, включивши до їх складу відшкодування 

матеріального збитку, заподіяного у процесі праці. 

О. І. Процевський, провівши комплексне дослідження, суспільні 

відносини, які становлять предмет трудового права, класифікував на 4 

групи, в які об’єднав відносини: (а) які виникають у результаті реалізації 

громадянами здатності до праці; (б) що забезпечують охорону й розвиток 

трудової діяльності працівників; (в) які мають місце в результаті 

неналежного виконання трудових обов’язків сторонами трудових і 

пов’язаних з ними відносин; (г) організаційно-управлінські, в яких беруть 

участь представники працівників, профспілки і трудовий колектив, а також 

суб’єкти соціального партнерства й діалогу [346, c. 120]. 

Відносини, що складають предмет трудового права, В. І. Попов 

поділяв на власне трудові, майново-трудові й організаційно-трудові [270, c. 

31-39]. Власне трудові відносини правник визначав як зв’язки суб’єктів 

трудового права, які володіють специфічними особливостями Про 

наявність майново-трудових говорять такі обов’язки, як недопущення 

браку в роботі, бережне ставлення до засобів виробництва, ефективне їх 

використання. Організаційно-трудові науковець пов’язував з обов’язками 

дотримуватися трудової й технологічної дисципліни, вимог охорони праці 

та ін. [270, c. 41-42]. 

У середині 80-х років знову в наукових юридичних джерелах 

дискутується підхід до класифікації відносин, які складають предмет 

трудового права, на індивідуальні й колективні. Так, А. Р. Мацюк 

переконував, що за внутрішнім змістом трудові відносини є відносинами 
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колективними, а за формою – індивідуальними. Їх суперечливість на думку 

вченого, виявляється: (а) в індивідуалізації трудової функції і в той же час 

у колективному характері суспільної праці; (б) у співвідношенні 

індивідуальних потреб і колективних інтересів; (в) в індивідуальній меті 

праці й у колективних завданнях. Іншими словами, трудівник виступає не 

лише як індивідуальна робоча сила, що особисто виконує трудову 

функцію, а й як частина робочої сили колективної [206, c. 56]. 

Згодом П. Д. Пилипенко взагалі піддав сумніву загальновизнану 

теорію, що підґрунтя предмета трудового права складають трудові 

відносини. Правник обстоював позицію, що буквальне розуміння 

конструкції «трудове право регулює трудові відносини» можна вважати 

однаковою мірою як правильним, так і хибним. Правильним – тому що 

трудове право дійсно регламентує трудові відносини, а хибним – тому що 

існує декілька видів трудових відносин залежно від підстав та умов їх 

виникнення і не всі вони (а лише окремі з них) регулюються нормами 

трудового права. Помилковим науковець вважає й висновок, що трудове 

право впорядковує сам процес праці [260, c. 26]. У той же час він 

стверджує, що трудові відносини є індивідуальними, а колективний 

елемент їм невластивий, оскільки не випливає зі змісту трудового договору 

й обов’язку працівника особисто виконувати доручену роботу. Тому 

колективні трудові відносини, незважаючи на всю їх значущість для 

предмета трудового права, не можна ставити в один ряд з індивідуально-

трудовими. Вони за всіх умов лише забезпечують існування останніх [260, 

c. 31, 32]. 

Поштовхом до нової полеміки щодо виокремлення у предметі 

трудового права індивідуальних і колективних відносин стало 

дослідження, проведене Г. І. Чанишевою [454]. Учена обстоює точку зору, 

що колективні трудові відносини є реальними й об’єктивно зумовленими, 

індивідуальні ж не відображають усіх зв’язків, виникаючих у процесі 
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праці. Унаслідок укладення трудового договору (контракту) працівник 

набуває як індивідуальних, так і колективних трудових прав, стає 

учасником конкретних видів трудових правовідносин (індивідуальних і 

колективних). Ці відносини виникають у зв’язку із застосуванням праці, 

вони зумовлюють одне одного й не можуть існувати окремо. Без 

колективних трудових відносин індивідуальні не можуть нормально  

функціонувати, не може мати місце їх ефективне правове регулювання. 

Разом із цим Г. І. Чанишева визнає, що індивідуальні трудові відносини є 

підґрунтям, на якому функціонують колективні. Проте зміст останніх, на її 

думку, ширше змісту індивідуальних і охоплює, крім питань трудових 

відносин, також інші соціально-економічні питання. О. І. Процевський 

одразу ж намагався спростувати наведений підхід, зазначивши, зокрема, 

що трудові відносини за своєю природою завжди індивідуальні й соціальні. 

Жоден трудовий колектив не вправі вступати в зазначені відносини від 

імені працівника, а колективні права не є сукупністю індивідуальних прав 

осіб, які складають колектив [349, c. 81-86].  

Сучасні дослідження предмета і сфери дії трудового права все 

більше привертають увагу своєю оригінальністю. Приміром, A. B.  

Кузьменко наводить досить складну конструкцію, в якій взаємно 

перетинаються поняття «предмет трудового права», «сфера дії трудового 

права» і «сфера впливу трудового права». Порівняно з предметом 

трудового права сфера дії трудового права розглядається як більш широке 

поняття. До сфери дії включаються власний (неподільний) предмет і 

спільний предмет правового регулювання. Суспільні відносини, що 

становлять власний предмет трудового права, як правило, повністю 

регламентуються нормами трудового законодавства. Норми іншої 

галузевої належності застосовуються до трудових відносин субсидіарно, їх 

застосування не привносить у правове регулювання іншої галузевої 

специфіки. Спільний предмет трудового права, на думку вченого, 
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становлять ті суспільні відносини, у правовому впорядкуванні яких норми 

трудового та інших галузей права беруть участь, так би мовити, на рівних 

при розумному відступі від галузевих принципів трудового права в бік 

прийнятного компромісу (наприклад, правове регулювання праці 

керівників організації, членів виробничих кооперативів). До сфери впливу 

трудового права дослідник включив суспільні відносини, до яких трудове 

законодавство застосовується субсидіарно (зокрема, правове регулювання 

праці військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів) [183, 

c. 128-130, 139-143]. І хоча наукова праця А. В. Кузьменка й вирізняється 

оригінальністю і творчим підходом, все ж розмежування ним сфери дії і 

сфери впливу трудового права не має прикладного значення й можливості 

оперування на практиці запропонованою ним схемою. 

Спробу бачити предмет трудового права більш сучасним зробили М. 

І. Іншин і В. І. Щербина, в основу чого вони поклали такі чинники: (а) 

необхідність розширення сфери дії норм трудового права; (б) поняття 

«трудова діяльність» потрібно змінити на більш широке – «професійна 

діяльність»; (в) розширення сфери дії норм трудового права призведе до 

значної диференціації й до формування підгалузей; (г) реалізація цих 

чинників надасть можливості протидіяти намаганням роботодавців 

мінімізувати соціальний вплив трудового законодавства.  

Саме наведенні чинники, на їх переконання, і мають визначати 

суспільні відносини, що становлять предмет трудового права, а саме 

відносини: з працевлаштування; (б) трудові; (в) виробничі з організації 

роботодавцем праці трудівників та управління процесом праці; (г) з 

професійної підготовки й підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо на 

виробництві; (д) з виробничої демократії – за участю працівників, їх 

органів представництва в управлінні виробництвом, в установленні умов 

праці, в захисті прав і законних інтересів працюючих, з охорони праці і 

створення для останніх безпечного й комфортного виробничого 
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середовища; (е) процесуальні – по вирішенню трудових спорів; (є) з 

нагляду й контролю за дотриманням законодавства про працю; (ж) 

охоронні – по реалізації примусових заходів і застереження 

правопорушень у сфері суспільної організації праці [140, c. 379-387]. 

Прискіпливо проаналізувавши запропонований названими 

науковцями підхід, О. І. Процевський зазначив: по-перше, поняття 

«трудова діяльність» більш широке порівняно з категорією «професійна 

діяльність», позаяк охоплює всі види праці, а не тільки професійної; по -

друге, цей, за словами вченого, «сучасний предмет трудового права» нічим 

не відрізняється від нині існуючого, хіба що формою вираження при тому 

ж його змісті. А ось «виробничі відносини» тут ні до чого, адже основу 

складає праця як діяльність з виконання взятих за трудовим договором 

обов’язків по створенню матеріальних і духовних цінностей, вироблення 

продукції, а це і є сутність трудових відносин. Ось чому відносини з 

організації й управління процесом праці, в яких бере участь роботодавець, 

не є виробничими. У той же час організаційно-управлінські поділяються на 

відносини: (а) щодо участі працівників в управлінні виробництвом, (б) 

стосовно укладення колективного договору, (в) стосовно встановлення 

умов праці в межах локального регулювання і (г) щодо застосування умов 

праці і трудового законодавства [348, c. 134-136]. 

У науковій правничій літературі можна знайти ще один доволі 

своєрідний підхід до характеристики предмета трудового права. Приміром, 

В. В. Жернаков переконує, що предметом трудового права є соціально-

трудові відносини, комплекс яких можна поділити на 3 рівні: перший – 

відносини індивідуальні трудові; другий – колективні трудові з організації 

умов праці та соціально-побутових умов, що регулюються на рівні 

підприємства через колективні договори; третій – із забезпечення 

зайнятості, соціальних гарантій, рівня життя, економіки,  розвитку регіонів 
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тощо, що впорядковуються на рівні регіону, галузі, національному рівні 

через відповідні угоди.  

Трудовими у власному розумінні можна вважати тільки відносини 

першого рівня – індивідуальні відносини працівника з роботодавцем 

(власником підприємства або уповноваженим ним органом – за 

термінологією КЗпП) з приводу виконання безпосередньо роботи за його 

трудовими обов’язками. Вони регламентуються трудовим договором 

(контрактом) і законодавством. Характерною ознакою другого і третього 

рівнів соціально-трудових відносин є зміщення акценту в об’єкті 

(предметі) регулювання із суб’єктивного права на інтерес. На рівні 

індивідуальних трудових відносин домінуючою категорією є суб’єктивне 

право й кореспондуючий йому обов’язок іншої сторони. Вони 

відрізняються від відносин другого і третього рівнів більшою чіткістю і 

структурованістю. На думку вченого, під соціально-трудовими 

відносинами треба розуміти суспільні відносини, які виникають між 

сторонами трудового договору (контракту), колективного договору й угод 

на регіональному, галузевому й національному рівнях щодо застосування й 

організації праці, організації соціально-побутових умов, забезпечення 

зайнятості, рівня життя, економічного й соціального розвитку регіонів та з 

інших соціальних питань [126, c. 43]. Щодо такого підходу О. І. 

Процевський справедливо зазначав, що поняттям «соціально-трудові 

відносини» держава підкреслює найбільш прийнятний колективний 

характер праці, об’єктивним наслідком чого є наявність організаційних 

форм об’єднання працівників і роботодавців (зокрема, професійних спілок 

і роботодавців), які завдяки соціальному партнерству мають можливість 

значно розширити зміст соціальних прав працівників, використовуючи при 

цьому такі правові форми, як генеральні й галузеві угоди та колективні  

договори. Як зауважив науковець, поняття «соціально-трудові відносини» 

аж ніяк не підміняє трудові відносини [349, c. 81-86]. 
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Критичний аналіз вчення про предмет трудового права дозволяє 

уточнити критерій виділення (об'єднання) суспільних відносин, що 

становлять його предмет, зрозуміти історично зумовлені особливості 

змісту його окремих елементів, запропонувати авторське тлумачення цієї 

правової категорії з урахуванням економіко-правових змін у суспільстві, 

пов’язаних з євроінтеграційними процесами.  

Незважаючи на ґрунтовні наукові пошуки вчених-трудовиків, все ж 

домогтися так званої чистоти у виділенні не просто суми, а системи 

суспільних відносин, що становлять предмет трудового права, дуже важко, 

оскільки праця, її організація й умови включають обидва її  різновиди – як 

самостійну – працю власника, так і несамостійну – найману працю. 

Комплекс суспільних відносин із застосування праці на виробництві 

передбачає також працю співвласників, їх матеріально-технічне 

забезпечення. Відносини, які складаються у процесі функціонування ринку 

праці, організації й використання найманої праці, охоплюють значну сферу 

відносин з управління останньою, частина з яких складає предмет права 

цивільного, адміністративного й аграрного, а також економіки праці.  

Складність структури суспільних відносин з використання праці дає 

можливість порушувати питання про відносну самостійність її частин, 

вести мову про таку важливу характеристику структури, як здатність до 

взаємного проникнення – соціальної дифузії. У силу цього між 

структурними частинами суспільних відносин із застосування праці не 

можна провести однозначної й чіткої розмежувальної лінії. Користуючись 

цим критерієм, у структурі суспільних відносин можемо поряд із 

сімейними, майновими, земельними, фінансовими та іншими відносинами 

виділити трудові. Останні органічно пов'язані із сімейними, коли, 

наприклад, ідеться про зайнятість жінок; з майновими – при визначенні 

рівня й порядку нарахування й виплати працівникам заробітної плати або 

винагороди за підсумками роботи за рік, за виконання зобов'язань за 
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колективним договором у сфері охорони праці та ін. Принцип соціальної 

дифузії у предметі галузі права позначається на його системі й на системі 

окремих галузей. Що ж стосується трудового права, тут соціальна дифузія 

зумовлює складну структуру його предмета й тісний зв'язок із суміжними 

галузями права [189, c. 54, 73]. 

Предметом як трудового права, так і суміжних з ним галузей є 

майнові й особисті (немайнові) відносини, розмежовуючи які, варто 

виходити з різних сфер їх виникнення й реалізації. Відносини, що 

становлять предмет трудового права, притаманні сфері договірної, 

підлеглої роботодавцю найманої праці. Інші майнові зв'язки, що мають 

місце поза цією цариною, становлять собою предмет регулювання права 

цивільного, аграрного права й соціального забезпечення. Деталізуючи 

запропонований критерій, можемо вказати на: а) відмінність у суб'єктному 

складі цих відносин (найманий працівник, член сільськогосподарського 

кооперативу); б) зміст майнових відносин (заробітна плата, оплата за 

виготовлений продукт – кінцевий результат праці); в) підстави виникнення 

таких відносин (трудовий договір, вступ у члени кооперативу) .  

Самостійним критерієм відмежування предмета трудового права від 

предмета суміжних галузей може виступати характеристика праці. Так, 

наймана праця не є працею самостійною. Працівник, уклавши трудовий 

договір, свідомо, так би мовити, віддає свою робочу силу в розпорядження 

роботодавця, який на власний розсуд і з урахуванням цілей і завдань 

підприємства організовує працю. Підкреслимо, що в таких випадках 

ідеться про регулювання організаційних відносин, які опосередковують 

працю, точніше, її процес. Норми ж цивільного права опосередковують не 

процес праці, а відносини, виникаючі щодо кінцевого результату 

самостійної, а не підлеглої праці (як це характерно для предмета трудового 

права). Інакше кажучи, в цивільних відносинах виконавець сам організовує 
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свою працю для досягнення певного (договірного) результату [189, c. 73, 

74].  

В основі системи класифікації суспільних відносин, на переконання 

О. І. Процевського, у сфері праці має лежати (а) воля людини, яка виявила 

бажання реалізовувати свою здатність до праці, і (б) воля іншої сторони, 

яка взяла участь у створенні умов для такої реалізації. Вирішальним у 

побудові системи суспільних відносин у трудовому праві належить бути 

вольовому зв’язку учасників останніх. Причому, повинна бути така 

послідовність: відносини з працевлаштування і професійної підготовки 

безпосередньо на виробництві; потім відносини, виникаючі після 

укладення трудового договору і пов’язані із застосуванням праці – власне 

трудові. З появою трудових правовідносин уже у процесі трудової 

діяльності виникають відносини соціально-партнерські, з нагляду й 

контролю за охороною праці й додержанням трудового законодавства, а 

також які виникають у разі порушення умов трудового договору та з 

розгляду трудових спорів [348, c. 120]. 

При розмежуванні інших суміжних із предметом трудового права 

відносин слід мати на увазі, що предметом права адміністративного також 

є відносини організаційні, що опосередковують процес державного 

управління шляхом підпорядкування й субординації. Однією зі сторін 

таких відносин завжди виступає суб’єкт владних повноважень. 

Підтримуємо точку зору А. М. Слюсаря, що предмет адміністративного 

права становлять суспільні відносини, які реалізують і захищають права 

громадян, створюють нормальні умови для функціонування 

громадянського суспільства й держави. Вони пов’язані:  

– з діяльністю органів виконавчої влади;  

– із внутрішньо організаційною діяльністю інших державних 

органів, підприємств, установ та організацій;  

– з управлінською діяльністю органів місцевого самоврядування;  
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– зі здійсненням іншими недержавними суб’єктами делегованих 

повноважень органів виконавчої влади; 

– з відправленням правосуддя у формі адміністративного 

судочинства [380, c. 60]. 

Предмет адміністративного права охоплює широке коло відносин, 

зміст яких об’єктивно вимагає правового врегулювання за допомогою 

специфічних методів і механізмів. Метод адміністративного права можна 

охарактеризувати після з’ясування таких питань: а) яке правове положення 

займає кожен з учасників відносин, упорядкованих адміністративно -

правовими нормами; б) на підставі яких юридичних фактів виникають, 

змінюються і припиняються адміністративно-правові відносини; в) як 

визначаються й захищаються права й обов’язки суб’єктів останніх . 

Учасниками суспільних відносин, що становлять предмет 

адміністративного права, здебільшого є суб’єкти, які перебувають у стані 

влади й підпорядкування. Владними повноваженнями в таких відносинах 

наділені, з одного боку, органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, інші уповноважені суб’єкти, з другого – громадяни або 

суб’єкти господарювання, які, безумовно, мають певні нормативно 

закріплені права, які в той же час не дозволяють їм ігнорувати законні 

вимоги іншої сторони. 

Роль юридичних фактів, на підставі яких виникають, змінюються і 

припиняються адміністративно-правові відносини, найчастіше відіграють 

правові акти управління, які приймають органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, інші уповноважені суб’єкти в односторонньому 

порядку і які містять приписи, обов’язкові для їх виконання й забезпечені 

примусовою силою держави. Права й обов’язки учасників суспільних 

відносин, що складають предмет адміністративного права, визначаються 

нормативними актами й не можуть змінюватися на розсуд цих учасників  

[380, c. 60].  
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У більшості випадків відносини, що становлять предмет 

адміністративного права, вимагають упорядкування за допомогою засобів 

імперативного методу, тому що виникають вони, як правило, у зв’язку зі 

здійсненням державного управління. Однак поряд із засобами 

розглядуваного методу можуть застосовуватися й засоби диспозитивного 

методу регулювання, побудованого на координації цілей та інтересів 

учасників суспільних відносин і на засадах їх рівності. Найчастіше ним 

оперують у процесі регламентації так званих горизонтальних 

адміністративно-правових відносин, виникаючих між представниками 

влади і спрямованих на координацію їх зусиль для досягнення спільних 

результатів управлінської діяльності [380, c. 61]. 

Відносини, що регламентуються правом соціального забезпечення, в 

яких стороною також є орган виконавчої влади, є аліментарними. На 

відміну від трудових, вони не є оплатними і не пов'язані з виконанням 

конкретної роботи і з її оплатою за кількістю та якістю затраченої праці у 

звітному періоді вже хоча б тому, що в цей час суб'єкт не працює, бо не 

має можливості працювати у зв’язку з хворобою, віком, інвалідністю, 

відсутністю необхідної йому роботи та ін. О. М. Ярошенко й С. М. 

Прилипко до предмета права соціального забезпечення відносять суспільні 

відносини: (а) з обов’язкового державного соціального страхування; (б) з 

пенсійного забезпечення окремих категорій громадян; (в) щодо 

забезпечення останніх допомогами; (г) відносини з надання громадянам 

натуральних соціальних послуг, медичної допомоги й лікування; (д) із 

гарантування громадянам компенсаційних виплат; (е) щодо встановлення 

юридичних фактів, реалізації й захисту їх права на той чи інший вид 

соціального забезпечення, тобто відносини процедурного і процесуального 

характеру [276, c. 73, 74]. 

Аграрні трудові відносини – це корпоративні, внутрішньо-статутні 

відносини співвласників засобів виробництва. Вони виникають, як 
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правило, у сфері праці не найманої, а самостійної. Самостійна праця, на 

відміну від найманої, не завжди є безоплатною. Предметом аграрного 

права є відносини, що становлять собою комплекс земельних, майнових, 

трудових, організаційно-управлінських і пов'язаних з ними інших відносин 

сільськогосподарських підприємств, їх об'єднань, особистих селянських 

господарств, які ґрунтуються на приватній, державній або комунальній 

власності й мають місце в царині сільського господарства   [3]. Нормами 

аграрного права регламентуються коло і зміст прав та обов'язків, що 

становлять правовий статус сільськогосподарських кооперативів, 

фермерських господарств, акціонерних та інших господарських товариств, 

агрофірм та агрокомбінатів, їх працівників, членів цих формувань тощо. 

Таким чином, своєрідність предмета аграрного права як галузі 

визначається видом виробничо-господарської й соціально-економічної 

діяльності, особливістю соціально-побутових умов існування аграрних 

товаровиробників [82, c. 6]. 

Як бачимо, фахівці галузевих юридичних наук переконані, що 

суспільні відносини в царині праці частково охоплюються предметом тих 

галузей права, представниками яких вони є. На наше переконання, 

науковці просто плутають правові конструкції «предмет правового 

регулювання» і «сфера дії галузі права», позаяк до предмета їх галузей 

права трудові й пов’язані з ними відносини не входять; адже це трудове 

право поширює сферу своєї дії на частину тих відносин, що 

впорядковуються іншими правовими галузями, тобто становлять їх 

предмет. 

Перш ніж стверджувати, якою саме галуззю права регламентуються 

відносини з використання праці, спочатку треба зрозуміти сутність 

предмета їх регулювання, в основі чого лежить праця людини як 

діяльність, а вже потім можна давати відповідь на запитання нормами якої 

галузі права їх треба впорядковувати. Оскільки природну сутність 
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трудових відносин визначає така якість людини, як її здатність до праці, 

носій останньої виступає основою для з’ясування сутності його 

цілеспрямованої, усвідомленої діяльності, що підлягає регулюванню. 

Проте, забігаючи наперед, зазначимо, що норми жодної іншої галузі права 

не відповідають тим сутнісним критеріям, які мають регламентувати 

відносини трудові [64, c. 54-58]. 

Об’єктом, що лежить у підґрунті предмета трудового права, є праця 

як діяльність людини, як сукупність цілеспрямованих дій, що потребують 

фізичної або розумової енергії й мають своїм призначенням створення 

матеріальних і духовних цінностей [348, c. 104]. Інноваційний складник 

праці як діяльності людини зі створення матеріальних і духовних 

цінностей може служити тим очевидним критерієм, що свідчить про 

особливий характер права, що потрібно для регламентації виникаючих 

суспільних відносин. Це право й система його норм потребують розгляду з 

точки зору правового впливу на працю й на діяльність людини, яка 

застосовує свою здатність до праці, тобто на прояв соціальної 

характеристики цього права [348, c. 10. 11]. З точки зору A. C. Пашкова, 

об'єктом правового регулювання трудового права є праця, її організація й 

умови [426, c. 11]. Л. А. Сироватська до предмета трудового права віднесла 

тільки відносини, що виникають на підставі трудового договору [406, c. 

16]. 

В. М. Толкунова й К. М. Гусов переконані, що предметом трудового 

права є не будь-яка праця людини взагалі, а лише трудові й пов’язані з 

ними відносини, тобто комплекс суспільних відносин з праці на 

виробництві [420, c. 6]. О. В. Смирнов виділяє ядро предмета трудового 

права, його головні елементи – суспільні відносини, що складаються у 

процесі функціонування ринку праці, організації й застосування найманої 

праці [422, c. 7]. 
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Зв'язок особи, яка застосовує свою здатність до праці – працівника, 

й особи, яка надає роботу – роботодавця, свідчить про трудову діяльність 

однієї особи в інтересах іншої з метою отримати за свою працю відповідну 

оплату. Реальність цього зв’язку має зовнішню форму у вигляді відносин, 

які в умовах держави підлягають правовому регулюванню. Від факту 

застосування праці, від трудової діяльності ці відносини отримали назву 

трудових [348, c. 105].Трудовим відносинам об’єктивно притаманні певні 

якості, яких немає в інших. Вони мають: 

– тривалий і сталий характер, а тому займають основне місце в 

системі відносин галузі права;  

– унікальну особливість – бути підставою виникнення інших 

відносин у сфері праці й визначення їх змісту;  

– рису трансформації зі свого змісту прав та обов’язків в інші 

відносини у сфері праці (наприклад, відносини з участі в управлінні 

підприємством, з розгляду трудових спорів) [348, c. 147]. 

Незважаючи на такі яскраві особливості трудових відносин, все ж 

деякі фахівці продовжують наполегливо стверджувати, що робоча сила, як 

здатність людини до праці може розглядатися як товар на ринку праці  [246, 

c. 140-147]. А. М. Лушніков і М. В. Лушнікова із цього приводу 

справедливо зазначають, що такі несприятливі умови для права трудового, 

як його так би мовити, поглинання цивільним або адміністративним, 

розмивають сам предмет трудового права [195, c. 11]. 

Висловлюємо солідарність з позицією О. І. Процевського, який 

довів, що працездатність – невід’ємна якість індивіда, в разі реалізації якої 

шляхом укладення трудового договору людина набуває правового статусу 

працівника. Працездатність є природною соціальною категорією, яка 

відбиває здатність індивіда до праці, що визначається рівнем фізичного й 

духовного розвитку людини, станом її здоров’я, професійними знаннями, 

уміннями й досвідом. Здатність людини до активної діяльності 
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характеризується можливістю виконання нею роботи й функціональним 

станом її організму у трудовому процесі. Тому праця й визначається як 

діяльність людини, сукупність цілеспрямованих її дій, що потребують її 

фізичної або розумової енергії. Така діяльність має своїм призначенням 

створення матеріальних і духовних цінностей. Жоден товар, жоден об’єкт 

цивільних прав такими якостями не володіє [348, c. 111].  

Комплексний аналіз норм трудового права дає підстави для 

висновку, що їх правові приписи покликані регулювати таку сферу 

взаємовідносин людей у громадянському суспільстві, при яких громадянин 

добровільно реалізує свою здатність до праці з метою заробити собі на 

життя. Іншими словами, це перша стадія отримання людиною статусу 

працівника. Реалізувавши своє право на працю і включившись у трудовий 

процес підприємства, яке знаходиться у власності роботодавця, особа 

переходить в іншу стадію – стадію правового статусу працівника як член 

трудового колективу. Тепер трудівник набуває тих прав та обов’язків, що 

містяться в нормах трудового права й мають брати до уваги не тільки його 

інтереси, а й другої сторони трудових відносин – роботодавця [348, c. 147, 

148].  

Соціальна характеристика права, призваного регулювати трудову 

діяльність людини, розкриває завдання, які мають ставити перед собою 

конкретні норми, що регламентують різні сторони й діяльність, а також 

сферу, в якій протікає ця діяльність. Цієї якості бракує в нормах 

цивільного права. Норми трудового права, його мета і правові засоби 

мають інший характер порівняно з цивільним. Норми трудового права 

виступають засобами реалізації працівниками своїх прав і свобод у процесі 

трудової діяльності. І навіть у цьому сенсі їх соціальна роль інша, аніж 

норм цивільного права. Саме інноваційна праця в змозі трансформувати не 

тільки навколишній світ, а й самого працівника, визнаючи його нову 

соціальну роль в економіці й соціумі [348, c. 10, 11]. 
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Предмет правового регулювання є матеріальним критерієм 

розмежування норм права за окремими галузями права. Трудові й пов’язані 

з ними суспільні відносини, будучи предметом самостійної галузі в системі 

права України, відрізняються від відносин цивільних перш за все правовим 

становищем своїх суб’єктів і їх місцем у житті трудового колективу 

підприємства, установи чи організації. Суб’єкти трудових відносин, які й 

уклали трудовий договір, чим реалізували своє право на працю, виконують 

найважливішу функцію держави – забезпечують життєдіяльність 

суспільства в цілому й себе, зокрема [348, c. 118].  

Трудові й пов’язані з ними відносини відрізняються від цивільних 

також своїми цілями й ціннісними орієнтаціями, приміром, соціальними 

інтересами й потребами, якими суб’єкти керуються у своїх 

взаємовідносинах. За своїм змістом трудові відносини зорієнтовані не 

тільки на результат зумовленої трудовим договором роботи та на її оплату, 

а й на нормування праці, робочого часу, його режиму, часу відпочинку, на 

охорону здоров’я у процесі праці, на професійне навчання й підвищення 

кваліфікації, на дисципліну праці й матеріальну відповідальність обох 

сторін та ін. Крім того, під дію норм трудового права підпадають 

відносини організаційно-управлінські у сфері праці, соціального діалогу, 

нагляду й контролю за додержанням законодавства про працю, вирішення 

трудових спорів тощо [348, c. 119]. До ознак, що відрізняють трудові й 

пов’язані з ними відносини від цивільних слід віднести мету й ціннісні 

орієнтири, зокрема, соціальні інтереси й потреби, якими суб’єкти 

керуються у своїх відносинах [348, c. 124]. 

Незважаючи на суттєві відмінності трудових і цивільних відносин, 

законодавцю це не завадило зробити висновок про можливість 

застосування положень Цивільного Кодексу України (ЦК) до відносин, що 

складаються у зв’язку з укладенням трудового договору, якщо вони не 

врегульовані спеціальними законами (ст. 9 ЦК України). Із цього випливає, 
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що КЗпП України, закони, інші нормативно-правові акти про працю є лише 

спеціальними законами. Наведене не витримує жодної критики, бо  робоча 

сила має зовсім інші властивості, ніж товар, який має на увазі цивільне 

законодавство. Робочою силою володіє людина, яка за Конституцією 

України є вищою соціальною цінністю, має права і свободи, утвердження й 

забезпечення яких є головним обов’язком держави. Тому відносини, що 

виникають із трудового договору, є предметом права трудового, а не 

цивільного, в якому серцевиною їх регламентування фактично є відносини 

майнові. 

Правова регламентація умов праці полягає у встановленні державою 

загальнообов'язкових норм, що регулюють порядок прийнятті на роботу, 

робочий час, час відпочинку, оплату праці (для працівників бюджетної 

сфери фінансування), дисципліну й охорону праці, притягнення до 

матеріальної відповідальності, розгляд і вирішення трудових спорів тощо. 

Галузеві нормативні правові акти, що впорядковують умови праці окремих 

категорій працівників, виконують подвійну функцію щодо первинних 

централізованих (загальних) норм: по-перше, вони конкретизують загальні 

норми в певній галузі, встановлюючи порядок реалізації централізованих 

норм у специфічних умовах конкретної галузі економіки або управління; 

по-друге, регламентують те коло питань, яке залишається не 

врегульованим у централізованому порядку. У таких випадках галузеві 

правові норми виступають вихідними нормативно-правовими 

положеннями [363, c. 19]. 

Механізм субсидіарного застосування норм цивільного 

законодавства для впорядкування трудових відносин має полемічний 

характер, а тому має як своїх послідовників, так і суперечників. Варто 

зауважити, що в основному їх дослідження велися під впливом дискусії 

про самостійність галузі трудового права й необхідності встановлення його 

відмінностей від цивільного. 
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Нині питання забезпечення трудових прав та обов’язків шляхом 

субсидіарного використання норм цивільного законодавства є актуальними 

як для правозастосовної практики, так і для їх вивчення й публікації у 

спеціальній юридичній літературі. Причиною цього є постійна зміна 

відносин, пов’язаних з працею в напрямку їх ускладнення й необхідності 

уніфікації їх правового регулювання [181]. 

Стаття 4 КЗпП України зазначає, що законодавство про працю 

складається із цього Кодексу, інших актів законодавства, прийнятих 

відповідно до нього. Деякі науковці, які висловлюють свої сумніви й 

заперечення стосовно допустимості субсидіарного використання норм 

цивільного законодавства у трудових відносинах, вбачають у цьому 

загрозу для існування самого трудового права й послаблення прав 

працівників. На думку супротивників субсидіарного застосування, 

звернення до норм цивільного законодавства має на меті обійти трудове 

право [137, c. 50-51], а цивільне законодавство не зможе виконувати його 

соціальної функції, потреба в якій зумовила виникнення трудового 

права[123, c. 49]. Інші ж дослідники розглядають таке застосування норм 

цивільного законодавства до трудових відносин як тимчасовий і 

вимушений захід, який не повинен перетворюватися на правотворчість і 

підмінювати нормальний розвиток цього законодавства  [399, c. 80]. Як 

наголошував О. І. Процевський, субсидіарне використання норм 

цивільного законодавства у трудових відносинах непотрібне й неможливе в 

жодному разі. Науковець зайняв таку негативну позицію, оскільки вбачає в 

субсидіарному застосуванні норм цивільного законодавства посягання на 

самостійність трудового права, яке володіє власним науковим і технічним 

інструментарієм, достатнім для вирішення всіх практичних питань цієї 

галузі [345, c. 11, 12]. Поділяємо думку вченого про самостійність 

трудового права в системі права України, але не погоджуємося з точкою 
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зору про неможливість такого застосування норм цивільного законодавства 

до трудових відносин.  

Інші вчені (П. Р. Стависький, М. Й. Бару, П. Д. Пилипенко, В. М. 

Гураш) теж звертали свою увагу на субсидіарне використання норм 

цивільного законодавства у трудових відносинах. Так, П. Р. Стависький 

підкреслював, що розглядувана дія зумовлена наявністю прогалин у 

трудовому законодавстві [398, c. 136, 137]. Як зазначав М. Й. Бару, 

субсидіарне застосування норм цивільного законодавства до трудових 

відносин є можливим, бо предметам трудового й цивільного права властиві 

тотожні ознаки. Він наголошував на тому, що в цих галузях права існують 

норми, поняття й конструкції, які трактуються й застосовуються однаково, 

наприклад, договір, його умова, строк зобов’язання, регресні зобов’язання, 

відповідальність, вина та ін.) [24, c. 17, 18]. П. Д. Пилипенко наголошує, 

що субсидіарне використання норм цивільного законодавства у трудових 

відносинах є можливим тільки у випадку, коли ця дія відповідатиме 

принципам трудового права [258, c. 52]. Фахівець обґрунтовує субсидіарне 

застосування норм цивільного законодавства винятково дотриманням ще 

однієї умови, окрім предмета й методу правового регулювання, а саме їх 

відповідність принципам трудового права. Г. М. Гураш, у свою чергу, 

констатує, що в умовах існування прогалин у трудовому праві України без 

субсидіарного застосування норм цивільного права до трудових відносин 

найманої праці практично неможливо вирішити низку правових ситуацій 

щодо забезпечення трудових прав працюючих. З огляду на необхідність 

охорони цих прав людини й подолання зазначених прогалин, субсидіарне 

застосування норм цивільного права до трудових відносин найманої праці 

є можливим. Така можливість не спростовує самостійного становища 

трудового права в системі права України, бо не заперечує наявності 

специфічних рис у його предметі й методі правового регулювання [99, c. 

265]. 
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Спираючись на докази як прихильників, так і суперечників 

субсидіарності, звернімо увагу на твердження, що субсидіарне 

застосування норм однієї галузі не порушує єдності предмета іншої [190, c. 

19]. Критерії специфічності трудових відносин визначають варіант 

взаємодії цивільного і трудового права. Зокрема, відносини, пов’язані з 

працею, можна поділити на декілька категорій. До першої з них належать 

ті, що не підлягають правовому впорядкуванню (приміром, відносини в 

сім’ї, не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності). До другої 

категорії належать відносини, що є предметом інших галузей права 

(зокрема, цивільного й адміністративного). Крім того, певні різновиди 

трудової діяльності (як-от індивідуальна розумова й фізична праця) не 

породжують суспільних відносин, що підлягають правовому 

регламентуванню, а тому ті, що врегульовані трудовим правом, усього 

різноманіття відносин, пов’язаних із працею, не вичерпують. Взаємодія 

трудового й цивільного права можлива, але не може бути безпосередньою, 

бо перше не стало частиною другого [447, c. 102, 103].  

Праця характеризується 2-ма сторонами – як уже матеріалізована і 

як жива [383, c. 58]. Як правова галузь, трудове право, регулює якраз 

працю живу, на відміну від цивільно-правових договорів, що стосуються її 

результатів. Поділ договорів на предмет «жива праця» – «матеріалізована 

праця» має глибоке коріння й було підставою розмежування цих 

правочинів ще в римському праві. У сучасному праві, коли людина є лише 

суб’єктом останнього, ця ознака не втратила своєї вагомості і є однією з 

підстав розмежування предметів самостійних галузей.  

Ґрунтовне вивчення положень Загальної частини ЦК України 

дозволяє зробити висновок, що його ст. 177, у якій визначаються види 

об’єктів цивільних прав, під термінами «роботи» й «послуги» розуміє їх 

матеріалізований або нематеріалізований результат. Безумовно, 

регулювання процесу праці є не єдиною ознакою, що відмежовує право 
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трудове від цивільного, але вона яскраво свідчить про відсутність в 

останньому достатніх засобів для цього. Не випадково названу ознаку 

використовував Л. Є. Пашерстник для спростування міркувань М. М. 

Агаркова, який відносив трудові відносини (як майнові) до предмета 

цивільного права. На думку А. Є. Пашерстника, не менш суттєве значення 

мають ті елементи трудових правовідносин, ті права й обов’язки, які 

пов’язані з процесом праці, з відносинами сторін у ньому, з порядком 

застосування праці [249, c. 58].  

Твердження фахівців-правознавців про регулювання трудовим 

законодавством процесу праці не втрачає своєї актуальності у світлі п. 3 ч. 

1 ст. 23 КЗпП України, якою передбачається можливість укладення 

строкового трудового договору на час виконання певної роботи. 

Формальна схожість із формулюванням цивільно-правового договору не 

змінює економічної сутності найманої праці, на що в доктрині трудового 

права було зазначено ще на початку XX ст. [78, c. 124]. 

У процесі застосування правових норм чи у вирішенні конкретних 

завдань, як переконував М. Й. Бару, виникають складнощі у зв’язку з тим, 

що в одному законі немає відповідної правової норми, в іншому 

(наприклад, у цивільному праві) вона є. Виникає запитання: чи можливо 

вирішити конкретну справу на підставі норм цивільного права? Зробити це 

можна, якщо субсидіарно застосувати норми цивільного права. У різних 

галузях права зустрічаються ідентичні поняття (вина, зобов’язання, строки 

та ін.), що й обумовлює можливість субсидіарності при одній важливій 

обставині – якщо в одній з галузей тотожної норми немає [25, c. 68]. 

Приміром, трудове законодавство не містить загальних положень про 

недійсність умов договорів про працю. Згідно зі ст. 9 КЗпП України умови 

договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із 

законодавством України про працю, є недійсними. Якщо такі умови 

включені у трудовий договір, його не можна застосовувати у трудових 
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відносинах. Також про недійсність умов колективного договору 

зазначається у ст. 16 КЗпП України. Однак таке врегулювання не зняло цієї 

проблеми у трудовому праві, яка особливо виявляється у відносинах 

трудового договору. У той же час у його рамках питання про недійсність 

може постати і стосовно окремих дій (наприклад, якщо згода працівника на 

переведення на іншу роботу була зроблена під впливом насильства, 

погрози чи обману або ін.). 

Як показує практика, суди часто відмовляють у визнанні трудового 

договору недійсним, посилаючись на те, що КЗпП України поняття 

«недійсність трудового договору» не містить. За приклад можна навести 

рішення Апеляційного суду Чернігівської області від 12 листопада 2008 р., 

в якому, на думку суду, субсидіарне застосування норм цивільного 

законодавства Деснянським районним судом м. Чернігова, де згідно зі 

статтями 203 і 234 ЦК України трудовий договір визнано недійсним, було 

помилковим [359]. Верховний Суд України в засіданні Судової палати в 

цивільних справах від 24 червня 2015 р. прийняв постанову і сформулював 

правову позицію про визнання трудового договору недійсним, у якій 

зазначив, що положення ЦК України щодо умов дійсності правочину і 

правових наслідків його недійсності не підлягають застосуванню для 

регулювання суспільних відносин, що виникають у зв’язку з укладенням 

трудового договору (контракту) [273]. З огляду на правову позицію ВСУ 

стає зрозуміло, що субсидіарне застосування положень цивільного 

законодавства про недійсність правочину неможливе.  

Думки науковців щодо субсидіарного використання норм 

цивільного законодавства про недійсність правочинів у трудових 

відносинах доволі різноманітні. М. Й. Бару, приміром, підтримував 

можливість субсидіарного застосування норм цивільного законодавства 

[26, c. 7-8], а Ю. Ф. Ільїн вважав ці дії неприпустимим [139, c. 7]. Проте 

вважаємо за необхідне погодитися з М. Й. Бару в тому, що не варто 
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пов’язувати питання про таке застосування норм цивільного законодавства 

до трудових відносин про недійсність правочинів з питанням про їх 

наслідки [26, c. 8]. А ось Л. Я. Гінцбург, допускаючи субсидіарне 

застосування норм цивільного законодавства про недійсність правочинів, 

наполягав на самостійності трудового права [89, c. 65]. 

Б. В. Фасій переконує, що допустимим є субсидіарне застосування 

до трудових відносин норм ЦК України про недійсність правочинів, 

учинених особою (а) малолітньою за межами її цивільної дієздатності (ст. 

221), (б) неповнолітньою за межами її цивільної дієздатності (ст. 222), (в) 

фізичною, цивільна дієздатність якої обмежена (теж за межами її цивільної 

дієздатності) (ст. 223), (г) без дозволу органу опіки й піклування (ст. 224), 

(д) дієздатною, яка в момент його вчинення не усвідомлювала значення 

своїх дій і (або) не могла керувати ними (ст. 225), (е) недієздатною 

фізичною (ст. 226), (є) юридичною, якщо вона не мала права його вчиняти 

(ст. 227), (ж) з метою, що суперечить інтересам держави й суспільства (ст. 

228), (з) під впливом помилки (ст. 229), (и) під впливом обману (ст. 230), 

(і) під впливом насильства (ст. 231) [447, c. 106]. 

На практиці дискусійним залишається також питання про 

допустимість субсидіарного застосування положень цивільного 

законодавства до відносин відшкодування майнової й моральної шкоди. У 

постанові від 23 березня 2016 р. ВСУ висловив свою правову позицію 

щодо субсидіарного застосування норм цивільного законодавства про 

матеріальну й моральну шкоду до трудових відносин [272]. Отже, 

субсидіарне використання положень цивільного законодавства длч 

відшкодування майнової й моральної шкоди до трудових відносин є не 

правом, а обов’язком для суду. Пленум ВСУ роз’яснив, що при визначенні 

розміру матеріальної шкоди, заподіяної працівниками самовільним 

використанням з особистою метою технічних засобів (автомобілів, 

тракторів, автокранів тощо), що належать підприємствам, установам чи 
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організаціям, потрібно виходити з того, що така шкода, заподіяна не при 

виконанні трудових (службових) обов’язків, підлягає відшкодуванню із 

застосуванням норм цивільного законодавства (статті 203 і 453 ЦК 

України) (п. 18 постанови Пленуму ВСУ №14 від 29 грудня 1992 р.)  [332]. 

Ще більше занепокоєння викликає оперування нормами ЦК України 

для припинення трудових правовідносин. Звернімося до прикладу з 

практики. Апеляційним судом Донецької області залишено без змін 

рішення суду першої інстанції про відмову в поновленні на роботі 

працівнику, звільненому за його мовчазною згодою. Суть справи полягала 

в тому, що цього працівника, прийнятого на роботу за безстроковим 

трудовим договором на посаду газорятівника, було звільнено з роботи на 

підставі п. 1 ст. 36 КЗпП України у зв’язку з нез'явленням за юридичною 

адресою відповідача й ненаданням заяви про переведення до іншого 

структурного підрозділу останнього, розміщеного на підконтрольній 

території України. Указане звільнення позивач вважає незаконним, адже 

він не мав бажання звільнятись, а це означає, що відповідачем порушено 

процедуру звільнення. Суд першої інстанції виходив з того, що при 

звільненні позивача на підставі п.1.ч.1 ст. 36 КЗпП України його трудові 

права не були порушені, оскільки звільнення зумовлено обставинами 

непереборної сили. 

Своє рішення він мотивував тим, що пропозиція (ініціатива) й сама 

угода сторін про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП 

можуть бути в письмовій або в усній формі. Для підтвердження свого 

наміру продовжити трудові відносини підприємство запропонувало 

працівникові виконати певні дії, а саме: з'явитися за юридичною адресою 

відповідача й подати заяву про згоду на переведення до іншого 

структурного підрозділу відповідача. Працівник же цього не зробив. 

Таким чином, суд дійшов висновку, що мало місце волевиявлення 

позивача на припинення трудового договору за взаємною згодою в момент 
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ознайомлення з наказом про звільнення. При цьому суд виходив з того, що 

згідно зі ст. 4 КЗпП України законодавство про працю складається із цього 

Кодексу та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до 

нього. У ч. 1 ст. 9 ЦК України говориться, що положення цього Кодексу 

застосовуються для врегулювання, зокрема, трудових відносин, якщо вони 

не врегульовані іншими актами законодавства. Оскільки трудовим 

законодавством не встановлено відповідного порядку чи строків 

припинення трудового договору за угодою сторін, положення цивільного 

законодавства можуть поширюватися на такі відносини. Урахувавши 

позовні вимоги у цій справі, суд зробив висновок, що застосуванню 

підлягають і положення цивільного законодавства. Зокрема, він спирався 

на те, що мовчання (невиявлення згоди на припинення трудових відносин) 

у передбачених законодавством випадках визнається виявом волі 

укласти/змінити угоду. За ст. 205 ЦК України, поведінкою особи може 

виражатися й зовнішній прояв її волі (волевиявлення). У ч. 2 цієї ж статті 

ЦК України передбачена можливість укладення/зміни правочину у 

спрощеній формі. Якщо ж законом для певного виду правочину не 

встановлено обов'язкової письмової форми, може бути достатньою й 

відповідна поведінка сторін. Це можуть бути дії або бездіяльність окремих 

осіб (в односторонніх правочинах) або узгоджені дії учасників дво - або 

багатостороннього правочину (так звані конклюдентні дії). З огляду на 

вказане, й на ту обставину, що законодавством України допускається 

прийняття в якості підстав для укладення/зміни правовідносин 

конклюдентні дії й мовчазна згода, суд вирішив, що з боку позивача 

підприємство отримало мовчазну згоду на його звільнення із займаної 

посади через відмову в подальшому подовженні трудових відносин, що 

було виражено нез'явленням позивача за юридичною адресою відповідача 

й ненаданням заяви про переведення до іншого структурного підрозділу 

відповідача, розміщеного на підконтрольній території України  [446]. 
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Незважаючи на таку активну судову практику із застосування норм 

ЦК України до трудових правовідносин, А. М. Слюсар наполягає, що 

поширення сфери дії цивільного права на трудові правовідносини не 

витримує жодної критики, адже руйнуються цінні напрацювання багатьох 

поколінь науковців, розмивається соціальне призначення трудового права, 

держава усувається від процесу гарантування прав працівників, 

руйнуються ідеї солідарності, соціального партнерства, соціального 

діалогу тощо. Такий підхід, на думку вченого, в кінцевому підсумку 

обов’язково викличе соціальну напругу в суспільстві [380, c. 63]. 

Переважна більшість дослідників при окресленні сфери дії 

трудового права наводять аргумент, що норми законодавства про працю 

повинні впорядковувати всі трудові відносини незалежно від форми 

власності організації, на підставі якої вона створена, а також від її 

організаційно-правової форми. Методологічним підґрунтям цьому є 

дослідження відомого правознавця минулого Л. С. Таля, який ще на 

початку XX ст. зробив спробу виокремити сферу дії трудового права й 

довести, що норми цивільного законодавства не можуть повною мірою 

врегулювати взаємовідносини між працівником і роботодавцем. Зокрема, 

правник вирізнив ознаки трудового договору, які можна визнати також 

характерними рисами трудових відносин: 

– робітник віддає свою робочу силу на користь підприємства або 

господарства без створення при цьому нового колективного суб’єкта (з чим 

ми теж погоджуємося); 

– від працівника, який найнявся на підставі трудового договору, 

вимагається особисте виконання роботи; 

– з укладеної трудової угоди випливає підпорядкування трудівника 

роботодавцеві, який, у свою чергу, повинен захищати його особистість від 

можливих небезпек, пов’язаних з виконанням безпосередньої його роботи;  
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– найманий робітник має право на винагороду за свою працю, що не 

залежить від того, скористався роботодавець його працею чи ні [410, c. 80-

90].  

О. І. Процевський визначив 3 групи суспільних відносин, що 

належать до сфери дії трудового права. Першу групу складають ті з них, 

що виникають у результаті реалізації працівником права на працю; до 

другої – ті, які в подальшому характеризують розвиток і забезпечення його 

здатності до праці; третя група відносин становить собою результат дій, 

спрямованих на розвиток і вдосконалення процесу праці і здійснення 

контролю за мірою її споживання. До неї входять суспільні відносини, 

зміст яких обумовлено поведінкою сторін трудових відносин при 

належному виконанні працюючим трудових обов’язків [346]. 

На думку А. М. Слюсаря, до сфери дії трудового права належать 

такі відносини: (а) що складаються в результаті реалізації здатності особи 

до праці; (б) які забезпечують охорону й розвиток трудової діяльності 

працівників; (в) що виникають у зв’язку з неналежним виконанням особою 

своїх трудових обов’язків; (г) процесуальні, існуючі у сфері трудового 

права. Ось чому трудовий договір можна розглядати як визначальну ознаку 

повного включення у сферу дії трудового права суспільних відносин, що 

опосередковують трудову діяльність людини [380, c. 65]. 

Серед учених-правознавців існує також думка, що до сфери дії 

трудового права слід включати суспільні відносини, в регулюванні яких 

задіяні норми трудового законодавства. У зв’язку із цим ними 

запропоновано концепцію «роздільне правове регулювання», відповідно до 

якої сферу дії трудового права можна умовно поділити на власний 

(неподільний) і спільний (подільний) предмет правового регулювання  [424, 

c. 32-37]. 

Власний предмет трудового права становлять відносини, характерні 

для цієї галузі й до яких трудове законодавство застосовується без 
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винятків чи застережень. На цьому етапі розвитку суспільства такими є 

відносини найманої праці. Суспільні відносини, що становлять власний 

предмет трудового права, повністю регулюються нормами трудового 

законодавства. При цьому паралельно можуть виникати й існувати 

відносини іншої галузевої належності, але їх застосування не вносить у 

правове регламентування праці іншої галузевої специфіки й не вимагає 

зміни, пристосування норм трудового законодавства або обмеження сфери 

їх дії у просторі, часі й за колом осіб. Таке використання норм іншої 

галузевої природи називають субсидіарним.  

Спільний предмет трудового права складають суспільні відносини, у 

правовому впорядкуванні яких норми трудового права й інших правових 

галузей беруть участь, так би мовити, на рівних. Характер взаємодії цих 

норм визначається тією обставиною, що правове регулювання цих 

відносин спрямовано на досягнення власної мети. У результаті цього 

принципи й механізми правової регламентації різних галузей права не 

можуть бути використані в так званому чистому вигляді, а модифікуються 

для досягнення узгодженості правового регулювання цих відносин. 

Подібні відносини притаманні праці керівника організації і працюючих 

членів виробничого кооперативу.  

У сфері дії трудового права слід також виокремлювати відносини, у 

правовому впорядкуванні яких норми трудового права відіграють підлеглу 

роль, не впливають на галузеву належність цих відносин і застосовуються  з 

причин практичної зручності й необхідності. За приклад можна назвати 

відносини з використання праці засуджених до позбавлення волі й 

відносини медико-соціального страхування. 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. Формально ці норми, як і 

врегульовані ними суспільні відносини, не стосуються трудового права, 
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але фактично цей феномен можна розглядати як результат впливу саме 

трудового права, прикладом чого є відносини з притягнення до 

матеріальної відповідальності військовослужбовців[60]. 

 

1.3. Історико-правовий нарис формування сфери дії трудового 

права 

В умовах євроінтеграції українське законодавство про працю 

потребує адаптації до законодавства ЄС. Преамбула Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами 

декларує поступове зближення України і ЄС на підставі спільних 

цінностей, поглиблення між ними економічних і торговельних відносин. 

Таке зближення передбачає створення зони вільної торгівлі, посилення 

співробітництва у сферах юстиції, свободи й безпеки. Серед основних 

принципів асоціації наголошується на забезпеченні прав людини та її 

основоположних свобод, а також на розвиток відносин на принципах 

ринкової економіки.  

Забезпечення трудових прав працівників, які власною працею 

створюють валовий внутрішній продукт, – ключове завдання сучасної 

правової науки трудового права. У зв’язку із цим виникає нагальна потреба 

визначити взаємодію норм європейських і національного законодавства, 

що надасть можливості накреслити шляхи адаптації й удосконалення 

трудового законодавства на засадах тих зобов’язань, які прийняла на себе 

Україна, підписавши зазначену Угоду.  

Різноманіття форм власності, організаційно-правових форм 

підприємств і сфер застосування здібностей до праці – чинники, які 

призводять до змін у правовому становищі учасників трудових і 

пов’язаних з ними правовідносин. Це, у свою чергу, свідчить, що все 

більшого значення набувають проблеми самостійного вибору кожною 

працездатною особою своїх взаємовідносин з роботодавцем, 
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установленням у зв'язку із цим галузевої належності, що свідчить про 

диференційований підхід у правовому регулюванні праці різних категорій 

трудівників. 

В умовах ринкової економіки, заснованої на поділі праці й на 

конкуренції, існує обмежена мобільність працівників, як і обмежена 

пропозиція робочих місць. Тому головними змінами в царині праці є 

демократизація трудових відносин як вираження певних свобод у сфері 

праці й економіки, а головне – створення орієнтованого на людину 

належного трудового середовища [443, c. 18]. Зі змінами характеру 

суспільно-трудових відносин і сутності організації праці відбуваються 

відповідні зміни і в трудовому законодавстві, у принципах правового 

регулювання останньої.  

Трудове право, як стверджує В. В. Жернаков, повинно змінюватися 

під впливом інноваційних процесів, які суттєво відбиватимуться перш за 

все на таких інститутах трудового права, як трудовий договір та оплата 

праці. Наприклад, прийняття на роботу, для виконання якої необхідні 

творчі здібності, здатність до самостійного аналізу з використанням 

наукових знань, потребують регламентації: (а) вимоги не тільки до вищої 

освіти, а й до наявності у претендента самостійних розробок (приміром 

винаходів), наукового ступеня і звання, (б) проходження ним фахового 

стажування, (в) проведення його тестування, (г) застосування конкурсного 

відбору тощо. Інтелектуальна робота потребує не тільки широкого кола 

знань і вмінь, а й поєднання у трудовому процесі функцій за різними 

професіями, спеціальностями, що зумовлює більш гнучке правове 

впорядкування такої умови трудового договору, як трудова функція. 

Відповідно, необхідні зміни і в стимулюванні праці різної якості – як за її 

процесом (інтенсивна багатофункціональна, творча), так і за результатами. 

Централізованим регламентуванням цієї проблеми не вирішити, тому 

стимулювання є додатковим чинником для розвитку договірного (як 
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локально-правового, так і індивідуально-договірного) регулювання. Уже 

зараз, зауважує вчений, існують непоодинокі випадки здійснення трудової 

функції працівниками, які, знаходячись у трудових відносинах з 

роботодавцем, виконують роботу за межами підприємства, установи чи 

організації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології (на Заході 

вони отримали назву «телепрацівники»). Потребують негайного 

осмислення також такі процеси, як лізинг персоналу з його тристоронніми 

відносинами (або відносинами між 3-ма суб’єктами) [124, c. 48]. 

Усе частіше в наукових юридичних джерелах з’являються 

твердження про застосування законодавства про працю не лише до 

суб’єктів трудового права, але й до інших категорій осіб, які отримали 

статус «подібні до найманих працівників». Як справедливо зазначає О. М. 

Ярошенко, нині спостерігається включення до числа суб’єктів трудового 

права осіб, які раніше або взагалі не вважалися такими, або їх відносили до 

суб’єктів трудового права з певними вилученнями й пересторогами. У 

зв’язку із цим назріла нагальна потреба в чіткому виокресленні у 

трудовому законодавстві України кола суб’єктів, на яких поширюються 

норми трудового права [476, c. 65]. 

Щоб ґрунтовно ознайомитися з будь-яким науковим питанням, як 

правило, необхідно простежити процес його історичного руху. У цьому 

плані слушним вбачається застереження А. Й. Рогожина, який зазначав, що 

історико-правова наука, вивчаючи й узагальнюючи досвід минулого, 

створює можливість пізнавати й використовувати закономірності 

суспільного розвитку, уникаючи при цьому повторення помилок. Проте це 

є можливим лише за умови правдивості історико-правового матеріалу, 

адже користуватися недостовірними даними про минуле – означає робити 

недостовірний прогноз і на майбутнє [148, c. 4]. На особливість проведення 

історико-правових досліджень звертає увагу й П. С. Берзін,  стверджуючи, 

що історія є своєрідною ланкою взаємопов’язаних і взаємозумовлюючих 
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подій. Причому історія будь-якої науки має свою специфіку: кожен із 

сучасних дослідників знає лише окремі факти, випадки і фрагменти, 

поєднання уламків яких дозволяє (йому або його нащадкам) побудувати 

власну версію мозаїки вчень [30, c. 8]. Р. З. Лівшиць теж переконував, що 

на становлення й розвиток права впливає історичний чинник, а тому 

правові явища потрібно вивчати у взаємозв’язку з історією країни. Правові 

реалії сьогодення багато в чому визначаються правовим минулим і значно 

мірою зумовлюють завтрашній день права [191, c. 8]. У зв’язку із цим 

підкреслимо, що призначення історичного методу полягає у виявленні 

історичних фактів, у такому уявному відтворенні історичного процесу, за 

якого розкривається логіка його руху. Він припускає вивчення виникнення 

й розвитку об’єктів дослідження у хронологічній послідовності. 

Історичний метод орієнтує на те, щоб у процесі пізнання простежувалися 

єдність і, зв’язок якісно різних етапів, які пройшли у своєму розвитку 

досліджуване явище. 

Проблема окреслення сфери дії трудового права сягає ще часів 

існування фабричного законодавства. Статут про промислову працю  

[445](далі – Статут) був розрахований на регулювання праці у 

промисловості. Поряд з ним наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. діяла 

низка актів, що регламентували умови праці різних категорій працівників 

(приміром, Статут про сільське господарство, Торговельний статут та ін.). 

Разом із цим примітка до розділу «Про умови праці на промислових 

підприємствах» цього Статуту проголошувала, що дія цього акта 

поширюється на всі промислові заклади імперії. Одночасно передбачалося, 

що на підприємства, які підпорядковуються казенним відомствам, не 

поширюються приписи щодо нагляду за здійсненням виробництва. До того 

ж трудові відносини, що виникали на ремісничих заводах, за винятком 

положень щодо прийняття на роботу, фабричним законодавством також не 

регулювалися. 
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Ідея розширення царини дії фабричних законів на надомників і 

ремісників виникла ще в 1840 р. [154, c. 37]. Прийняття на роботу на всі 

промислові заклади здійснювалося на підставі 2-го розділу правил «Про 

нагляд за закладами фабричної промисловості та про взаємні відносини 

фабрикантів і робітників та про збільшення числа чинів фабричної 

інспекції» [228] і закону «Про малолітніх, працюючих на заводах, 

фабриках і мануфактурах» [225] (статті 42-63, 72-86 Статуту). Дія ж 3-го 

розділу вказаних вище правил й закону «Про заснування старост у 

промислових підприємствах» [233] поширювалася лише на приватні 

підприємства (статті 87-116 Статуту). 

Фабричне законодавство диференціювалося з урахуванням не лише 

особливостей працівника, а й специфіки роботодавця (залежно від обсягів і 

характеру виробництва, форм власності тощо). Тому за такої диференціації 

необхідним було, щоб це законодавство містило норми, які поширювалися 

б на всіх працюючих. Критичний аналіз останнього дозволяє зробити 

висновок, що навіть у ті часи встановлювався блок гарантій, що 

стосувалися всіх трудівників, незважаючи на існування спеціальних актів, 

які регулювали працю в певній сфері промисловості [36, c. 68]. 

Радянські Кодекси законів про працю 1918 й 1922 років містили 

чимало норм, запозичених із Статуту про промислову працю. Проте якщо 

до 1917 р. регламентація праці особливих категорій працівників 

здійснювалася на рівні спеціальних законів, то в подальшому умови їх 

праці почали впорядковуватися переважно підзаконними актами . 

Питання про сферу дії трудового права в перші десятиліття 

Радянської держави мали суто політичну спрямованість і тому були досить 

гострими, оскільки знищення приватної власності було основною метою 

всіх перетворень. Прискіпливу увагу привертало розмежування 

прихильників так званої вузької й широкої сфер дії трудового 

законодавства. Так, у ст.VI Вступу до КЗпП РРФСР 1918 р. [163] 
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говорилося, що умови праці в комунальних господарствах 

(сільськогосподарських та інших комунах) регулюються особливою 

постановою й інструкціями. Було вказано також про непоширення Кодексу 

на умови праці самостійних ремісників. Ось чому можемо стверджувати, 

що норми розглядуваного Кодексу встановили саме вузьку сферу його дії, 

а праця ж у формі надання особистих послуг чи виконання певної 

індивідуальної роботи повинна була регламентуватися тарифними 

положеннями, які розроблялися відповідними професійними спілками. 

Разом із цим КЗпП РРФСР указував на поширення його норм на 

регулювання праці таких осіб. Приміром, у його ст. 55 закріплювався 

припис, що розмір винагороди, яку отримують робітники за роботу на 

підприємствах, в установах чи господарствах, що застосовують найману 

працю, а також детальні умови й порядок її виплати визначаються в 

порядку, встановленому статтями 7-9 цього Кодексу/ 

Як бачимо КЗпП РРФСР 1918 р. регулював тільки такі форми 

надання індивідуальних послуг і виконання певної роботи, коли працівник 

не був самостійним, а був зайнятий у сфері суспільно організованої праці. 

Такий стан речей дозволив М. Г. Александрову дійти висновку, що праця у 

формі індивідуальних особистих послуг регулюється цим Кодексом тоді, 

коли особа могла бути визнана трудівником чужого особистого 

господарства, а праця з виконання окремої конкретної роботи – коли 

остання за своїм характером і тривалістю перетворювала працюючого на 

найманого трудівника [6, c. 35, 36]. 

Розглядуваний Кодекс 1918 р. обмежував коло осіб, які мали право 

на реалізацію здібностей до праці. Таким правом, зокрема, наділялися не 

всі працездатні громадяни, а лише ті, на яких поширювалася трудова 

повинність (ст. 11 Кодексу). Роботодавці також не мали права на 

самостійний добір кадрів за професійними якостями, оскільки прийняття 

осіб на роботу здійснювалося виключно через відділи розподілу робочої 
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сили – державні органи, які підпорядковувалися Народному комісаріату 

праці РРФСР. Характеризуючи цей Кодекс, П. Д. Камінська підкреслювала, 

що він значно посилював елементи примусу залучення до праці й 

розподілу робочої сили, відображаючи тенденцію до централізованого 

впорядкування умов праці [150, c. 26]. Незважаючи на такий стан речей, 

наприкінці 20-х років ХХ ст. намітилося розширення сфери дії цього 

Кодексу. Так, постановою РНК РРФСР «Про поширення дії постанови 

Народного комісаріату праці у сфері охорони праці на військові 

підприємства й установи» було встановлено поширення сфери дії КЗпП 

1918 р. на військові формування в питаннях охорони праці. 

У той же час це не відобразилося на змісті КЗпП РРФСР 1922 р.  

[232], позаяк представники так званої вузької сфери дії аргументували 

свою позицію тим, що цей акт було спрямовано, головним чином на 

врегулювання найманої робочої сили. Так, за його ст. 27 трудовим 

договором є угода двох або більше осіб, за якої одна сторона надає робочу 

силу іншій за винагороду. Іншими словами, об'єктом правового 

регламентування виступає наймана праця, а сторонами – особа, яка 

наймається, і роботодавець. Наймана праця як в економічній, так і в 

юридичній науці характеризується як праця залежна, несамостійна. Свого 

часу Л. С. Таль переконував, що сутність трудового договору полягає в 

тому, що одна особа надає за винагороду свою робочу силу на визначений 

або невизначений строк підприємству або іншому господарству як 

несамостійний трудівник (робітник, службовець) [410, c. 83, 84].  

К. М. Варшавський стверджував, що цей новий Кодекс був 

результатом нової економічної політики, в основі якої лежала відмова від 

примусової регламентації всього господарювання держави, від єдиного 

керівного центру й визнання приватної ініціативи і приватно-

господарюючої діяльності поряд з державним господарюванням  [34, c. 7]. 
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Праця найманої особи є залежною, несамостійною, оскільки її 

здатністю до праці розпоряджається роботодавець. Як декларувалося 

тривалий час, при соціалізмі всі засоби виробництва належали трудящим, 

однак, як стверджував В. С. Войтинський, окремий робітник не був 

організатором своєї праці, а тому предмет трудового права складала 

правова організація несамостійної праці, насамперед правове регулювання 

трудових відносин [78, c. 50]. 

Кодекс законів про працю 1922 р. однозначно окреслював царину 

своєї дії. Так, у ст. 1 зазначалося, що його положення поширюються на всіх 

осіб, які працюють за наймом, у тому числі й удома, вони є обов'язковими 

для всіх підприємств, установ та організацій (державних, у тому числі 

військових, громадських і приватних), а також для осіб, які застосовують 

найману працю за винагороду [164]. К. П. Горшенін був упевнений, що 

Кодекс 1922 р. у питанні сфери дії виходив з тих же позицій, що і Кодекс 

1918 р., тобто мав вузьку сферу дії [96, c. 25]. Разом із цим серед 

правознавців зустрічаються й думки, що Кодекс 1922 р. мав і широку 

сферу дії. Як відзначав І. С. Войтинський, в останньому кодифікованому 

акті йдеться взагалі про найману працю як у соціалістичному, так і в 

приватногосподарському секторі [79, c. 18]. Цей Кодекс мав на меті 

регулювати відносини найму робочої сили на державних підприємствах, в 

установах і господарствах, громадських організаціях, коопераціях, 

приватних господарствах тощо, тобто організація найманої праці на основі 

трудового договору регламентувалася однаково [81, c. 12].Норми 

досліджуваного Кодексу були обов’язковими як для особи, яка найнялася 

на роботу, так і для всіх, хто користувався найманою працею на підставі 

трудового договору, незалежно від сектора використання такої праці – 

соціалістичного чи приватногосподарського. Разом із цим Г. С. Скачкова 

стверджує, що все це не свідчить саме про широку сферу дії Кодексу 

РРФСР 1922 р., позаяк усе коло працюючих суб’єктів підпадало під 
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правове впорядкування їх праці за цим кодифікованим актом лише у 

випадку укладення трудового договору, чого, до речі, в Кодексі 1918 р. не 

було. Кодекс 1922 р. містив окрему главу, присвячену трудовому договору, 

в якій досить детально регламентувалися питання, пов’язані з укладенням, 

зміною і припиненням трудового договору не лише як головної форми 

залучення до праці, а і як прояву свободи праці [378, c. 194]. Трудові 

договори могли укладатися як з окремими особами, так і з групами 

працівників (з артіллю) (ст. 30). Інакше кажучи, йшлося про організований 

набір працівників, оскільки такий договір укладався з трудовою артіллю. 

На ці договори поширювалося трудове законодавство в цілому, однак 

артіль могла сама розподіляти роботу між своїми членами і змінювати 

одних її членів на інших. Також роботодавець мав право доручати роботу, 

не передбачену договором (ст. 36). 

Тенденція до розширення сфери дії КЗпП РРФСР 1922 р. знаходила 

своє відбиття в поширенні окремих його положень на інші категорії осіб, 

які не належали до найманих працівників. Приміром, для боротьби з 

надмірною експлуатацією праці окремих громадян було видано постанову  

[231], відповідно до якої правова регламентація використання праці 

близьких осіб, членів сім’ї підпадало під дію цього Кодексу, а тому з 

такими працівниками необхідно було укладати трудові договори. У 

Положенні про службу в міліції [268] теж передбачалося, що на 

працівників міліції і кримінального розшуку поширюється дія КЗпП 1922 

р. Особливе значення для захисту прав сільськогосподарських працівників 

мало прийняття постанови [227], яка встановлювала, що правове 

впорядкування їх праці здійснюється за нормами КЗпП 1922 р . 

Характеризуючи особливості трудових відносин того періоду М. Г. 

Александров зауважував, що законодавство про працю частково 

стосувалося й деяких випадків виконання роботи не в статусі працівника [6, 

c. 49].  
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Підсумовуючи вищенаведені міркування, наголосимо, що КЗпП 

1922 р. узаконено вузьку сферу його дії, поширив свої норми передовсім на 

всіх осіб, які працювали за наймом, незалежно від місця їх роботи, строку 

й виду трудового договору. У той же час норми названого Кодексу іноді 

виходили за межі найманої праці, поширюючи свою дію й на осіб, які не 

були найманими трудівниками. Іншими словами, саме цим кодифікованим 

законодавчим актом було закладено фундамент сучасної диференціації, 

підґрунтя якої складали чинники об’єктивні, пов’язані з особливими 

умовами місця роботи, її характером і тривалістю, з природно -

кліматичними умовами праці та їх тяжкістю, а також суб’єктивні, як -то вік, 

стать, стан здоров’я тощо. У ті часи активно розвивалася галузева 

диференціація, хоча, зауважимо, що Ф. Б. Штивельберг і критикує такий 

вид останньої. Більшість спеціальних норм стосуються не всіх суб’єктів 

певного виду економічної діяльності чи галузі, а найчастіше представників 

основних, провідних професій. Праця інших трудівників регулювалася 

загальними для всіх трудовими договорами. Крім того, сама по собі робота 

в певній галузі не може автоматично вимагати особливої правової 

регламентації. Підставою для більш чіткого встановлення випадків 

спеціальної регламентації виступає специфіка трудової діяльності 

працюючого, якою підкреслюється особливість характеру й умов праці. 

Саме ці обставини й вимагають використовувати спеціальні норми у 

процесі регулювання праці окремих категорій трудівників. Більше того, 

специфіка трудової діяльності охоплює не лише галузеву особливість 

праці, а й таку традиційну об’єктивну підставу для її диференціації як 

окремі (специфічні) умови праці працівників [471, c. 183].  

Диференціація трудового права допустима, якщо ефективне правове 

регулювання неможливе за допомогою загальної норми, і коли така 

диференціація має на меті забезпечити рівність можливостей у царині 
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праці осіб, які здійснюють трудову діяльність у неоднакових умовах, або 

вона сприяє реалізації виробничої функції трудового права  [471, c. 186]. 

Поштовхом до дискусії про сферу дії трудового права послужила 

поява багатьох норм, які регламентували працю осіб, зайнятих у 

коопераціях (особливо в колгоспах), що дало підстави для утвердження 

теорії широкої сфери дії трудового права. Прихильників обох підходів 

(широкого й вузького) до царини дії трудового права об’єднувала ідея 

взаємопроникнення і взаємовпливу трудового й колгоспного права, що 

полягала в дотриманні гарантій щодо оплати праці, тривалості робочого 

часу й часу відпочинку, які встановлювало трудове законодавство . 

Прихильники широкої сфери дії трудового права вважали, що 

врегульовуватися трудовим законодавством повинна не лише праця 

робітників і службовців. Головним аргументом цієї точки зору було те, що 

колгоспи, як і підприємства, установи й організації, є однотиповими, тобто 

соціалістичними, а тому праця колгоспників, як і праця трудівників 

соціалістичних підприємств має регламентуватися нормами єдиного 

соціалістичного трудового права. 

Негативним результатом цієї полеміки тих часів стало те, що 

якихось фактичних змін до КЗпП РРФСР, які стосувалися б цих питань, так 

і не вносилось. Проте згодом виявилося, що остаточно крапку в цьому 

поставити не вдається, позаяк дискусія про сферу дії і предмет трудового 

права відновилася наприкінці 50–60-х років у зв'язку з підготовкою нових 

кодифікаційних робіт. Учені, які обстоювали ідею вузької сфери дії 

трудового права, виступили проти поширення трудового права на членів 

колгоспів, переконуючи, що відмінності форм власності колгоспів та 

інших суб’єктів господарювання є істотними. Як підкреслював М. Г. 

Александров, трудові відносини членів колгоспу є частиною складних, 

єдиних і неподільних колгоспних правовідносин [389, c. 16]. Ще одним 

аргументом стало твердження, що локальне регулювання 
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внутрішньоколгоспних відносин суперечить методу трудового права, а 

висновок про поширення трудового права на відносини із застосування 

праці членів колгоспів ґрунтується на хибному розумінні конституційного 

права на працю [153, c. 72]. 

Один із прихильників широкої сфери дії трудового права А. Є. 

Пашерстник, у монографічному дослідженні «Теоретические вопросы 

кодификации законодательства о труде» переконував, що трудові 

правовідносини на державних підприємствах не можна розглядати у 

відриві від відносин державної власності й відносин з управління 

державними підприємствами, а трудові правовідносини членів бригад 

промислової кооперації – у відриві від відносин кооперативної власності й 

відносин з управління справами кооперативної промислової бригади. 

Проте із цього зовсім не випливає, що трудові відносини на державних 

підприємствах і в кооперативних промислових бригадах не регулюються 

трудовим правом [248, c. 27-34; 249, c. 20]. Інші вчені теж зауважували, що 

виокремлення трудових відносин, що випливають із членства в колгоспі 

або у промбригаді, руйнує єдність радянського трудового права й 

суперечить принципам суспільної організації праці соціалістичного типу. 

Так, Л. Я. Гінцбург зазначив, що трудовому праву належить 

упорядковувати трудові відносини з використання праці громадян 

незалежно від форм власності [90, c. 160-171]. П. Р. Стависький теж 

наполягав, що трудове законодавство має стати універсальним 

регулятором суспільних відносин, пов’язаних із працею, незалежно від 

того, де й на якій підставі вони виникли. Науковець пропонував 

регламентувати трудовим законодавством відносини із застосування праці 

робітників і службовців, колгоспників, кооператорів, працівників міліції, 

воєнізованих організацій, а також відносини, що випливають з договорів 

підряду, доручення, авторського договору та інших цивільно -правових 

угод, пов’язаних із працею [397, c. 55].  
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Підсумовуючи вищенаведене, можемо зробити проміжний висновок, 

що на той час соціально-економічна природа власності та її функціонуючі 

(закріплені законодавством) види об'єктивно вимагали враховувати їх 

специфічні риси у процесі 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. Як відомо, сфера його дії з 1 

січня 1923 р. поширювалася й на Україну аж до прийняття 10 грудня 1971 

р. Кодексу законів про працю Української Радянської Соціалістичної 

Республіки [162]. 

Усі Кодекси законів про працю союзних республік фактично 

закріпили вузьку сферу дії трудового права. Так, у ст. 1 КЗпП УРСР 

говорилося: «Кодекс законів про працю Української РСР регулює трудові 

відносини всіх робітників і службовців…». Принципово важливим є 

положення ст. 3 цього КЗпП, якою закріплено, що законодавство про 

працю регламентує трудові відносини працівників усіх підприємств, 

установ та організацій незалежно від форм власності, виду діяльності й 

галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з 

фізичними особами. Із цього випливає, що будь-який громадянин, маючи 

статус працівника (безвідносно, робітник він чи службовець), підпадає під 

сферу дії трудового права [380, c. 78, 79]. Слід віддати належне науковцям, 

які обстоювали ідею широкої сфери дії трудового права, позаяк якщо на 

цю ідею розглядати в аспекті сьогодення, можна стверджувати, що вона є 

прогресивною, бо зі сторінок історії добре відомо, що колгоспники багато 

в чому були дискриміновані порівняно з представниками робітничого 

класу (гегемоном революції): приміром, колгоспники не мали права на 

оплачувану відпустку, були позбавлені багатьох інших видів соціального 

забезпечення [69].  
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Вузьку сферу дії трудового права встановлював і Закон «Про 

власність в СРСР» від 6 березня 1990 р., № 1305-1 [283], яким визначалося, 

що громадянинові належить виключне право розпоряджатися своїми 

здібностями до продуктивної і творчої праці, і він сам здійснює це право 

самостійно або на підставі трудового договору (ст. 6).  

Поступову відмову від концепції вузької сфери трудового права, на 

нашу думку, слід пов’язувати із прийняттям Закону «Про підприємства в 

СРСР» від 4 червня 1990 р. [316], в якому зазначалося, що трудові 

правовідносини регулювалися на підставі трудового договору (контракту, 

угоди), а також інших форм, що регламентують трудові відносини 

працівника з підприємством (ст. 15). Разом із цим Закон «Про 

підприємства і підприємницьку діяльність» від 25 грудня 1990 р. [230]. 

закріплював, що відносини працівника й підприємства, що виникли на 

підставі трудового договору, регулюються законодавством РРФСР про 

працю, тоді як відносини працівника й підприємства, що виникли на 

підставі договору про членство в господарському товаристві, 

впорядковуються цивільним законодавством РРФСР та установчими 

документами товариства (ст. 25).  

Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. за № 697 -XII 

[282] у ст. 5 визначав, що власник має право на договірних засадах 

використовувати працю громадян. Таке формулювання, на наше 

переконання, надавало широке поле для дій роботодавця, проте значно 

обмежувало права осіб, які виконували роботу. Адже за наведеним 

положенням роботодавцеві значно вигідніше було застосовувати будь-які 

форми договірного залучення суб’єктів до праці, окрім використання 

трудового договору з ними, який вимагає надання низки гарантій для 

працівників. 

Серед сучасних дослідників прихильником вузької сфери дії 

трудового права є А. М. Курінний, який вважає, що предметом трудового 
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права виступають суспільні відносини, що виникають при використанні 

найманої праці, що трудове право – це право соціального захисту тільки 

найманих працівників, а тому неможливо прирівнювати членів кооперації і 

найманих працівників і врегульовувати за допомогою його норм 

відносини, що складаються в колективі власників [427, c. 32]. З нашого 

погляду, вчений виходить з досить вузького розуміння конституційного 

права на працю, зважаючи тільки на форми й види найманої праці. Крім 

цього, свобода праці тлумачиться ним теж доволі вузько – як право на 

забезпечення працею або як відсутність у суспільстві безробіття. У 

дійсності ж «свобода праці» і «право на працю» – категорії більш широкі, 

які не можна обмежувати лише сферою найманої праці. 

На відміну від предмета трудового права, головним питанням 

царини дії трудового законодавства є не тільки й не стільки правовий 

простір, що знаходиться, так би мовити, в підпорядкуванні останнього 

(предмет і сфера дії тут можуть співпадати), а окреслення так званої  

периферії, де трудове право має таких «сусідів», як право цивільне, 

адміністративне, кримінально-виконавче, господарське та інші його галузі. 

Інакше кажучи, предмет трудового права є якісним виміром його галузі, 

що визначається змістом (зі своєю серцевиною – трудовими відносинами), 

а сфера його дії – виміром просторовим, яким окреслюються межі дії 

законодавства [124, c. 46]. 

З огляду на висловлене, наголосимо, що соціально-економічна 

природа власності та її функціонуючі (закріплені законодавством) види 

об'єктивно вимагали врахування їх специфічних рис під час їх правової 

регламентації, що, у свою чергу, зумовлює потребу використання 

особливих методів правового регулювання. У Кодексі законів про працю 

РРФСР 1922 р. була реалізована вузька сфера дії трудового  права. Згодом 

усі Кодекси законів про працю союзних республік фактично закріпили 

останню. Під сферою дії трудового права слід розуміти не тільки обриси 
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меж поширення законодавства про працю, а всю царину дії норм 

законодавства про працю, тобто весь зміст так званого правового поля, що 

знаходиться під його впливом при конкретно окресленому контурі меж 

цього поля. 

Представники сучасної доктрини трудового права все частіше 

порушують проблему сфери дії галузі права. Наприклад, В. М. Толкунова 

розглядає сферу дії трудового права як межі поширення дії трудового 

законодавства [419, c. 18]. Г. С. Скачкова підкреслює, що ця сфера 

становить собою царину безпосередньої дії трудового законодавства, межі 

поширення його норм за колом урегульованих ним суспільних відносин , 

тобто за його предметом у визначених законодавцем межах для даної 

групи правових норм [379, c. 144]. О. С. Пашков обстоював позицію, за 

якою до сфери дії трудового права необхідно віднести всі угоди про 

працю, що передбачають виконання робіт незалежно від строку й форми їх 

оплати (в тому числі й за цивільно-правовими договорами), тому що будь-

яка праця, здійснювана в будь-якій формі, підлягає охороні державними 

інституціями [250, c. 80, 81]. Ця ідея в науці трудового права не є новою. 

Приміром, свого часу П. Р. Стависький висловлював точку зору, що 

трудовому законодавству належить стати універсальним регулятором 

пов’язаних із працею суспільних відносин, де б незалежно від того, вони 

не виникали б і що не було б підставою їх появи. Науковець пропонував 

засобами законодавства про працю регламентувати трудові відносини 

робітників і службовців, колгоспників, кооператорів, працівників міліції, 

воєнізованих організацій, а також відносини, що випливають з договорів 

підряду, доручення, авторського договору та інших цивільно-правових 

угод, пов’язаних із працею [397, c. 54]. 

Сьогодні у процесі підготовки проекту Трудового кодексу України 

проблема сфери дії трудового права має зайняти чи не найперше місце, 

оскільки висвітлення цього питання на сторінках цього кодифікованого 
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акта накреслить напрямки подальших законодавчих змін у правовому 

регулюванні праці багатьох категорій працівників. Так, проектом 

Трудового кодексу України (реєстраційний № 1658 від 20.05.2014 р., 

доопрацьований і підготовлений до 2-го читання) (далі – проект ТК 

України) [340] у ст. 5 передбачено, що особливості регулювання трудових 

відносин, пов’язаних із проходженням військової служби у Збройних 

Силах України та в інших утворених відповідно до законів України 

військових формуваннях, в органах внутрішніх справ, податковій міліції, 

Державній кримінально-виконавчій службі України, Державній службі 

України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв’язку 

та захисту інформації України, можуть визначатися  спеціальними 

законами. Законами України може встановлюватися специфіка 

застосування трудового законодавства до окремих категорій працюючих 

(державних службовців, дипломатичних працівників та ін.). Праця осіб, які 

відбувають кримінальне покарання у виді позбавлення волі, 

впорядковується трудовим законодавством у частині, передбаченій 

спеціальним законом. Відносини священнослужителів, 

церковнослужителів та осіб, які обіймають виборні посади в релігійних 

організаціях, регламентуються трудовим законодавством у випадках, якщо 

це передбачено статутом або іншими внутрішніми документами конкретної 

релігійної організації. 

Законодавець зробив спробу назвати випадки, за яких трудове 

законодавство не застосовується: 

– якщо роботу виконує фізична особа – суб'єкт підприємницької 

діяльності самостійно;  

– якщо роботу виконують члени особистого селянського 

господарства в цьому господарстві;  

– якщо фізична особа виконує роботу за цивільно-правовим 

договором (ч. 5 ст. 5 проекту ТК України)/ 



89 

Трудове законодавство не застосовується також, якщо:  

– фізична особа виконує обов‘язки члена наглядової ради 

акціонерного товариства, виконавчого органу товариства, інших 

відповідних органів управління юридичних осіб, якщо ці обов’язки 

виконуються на інших підставах, аніж на підставах трудового договору;  

– фізична особа виконує зобов’язання, взяті нею за цивільним 

договором, який передбачає виконання нею певної роботи на користь іншої 

сторони договору (ч. 6 ст. 5 проекту ТК України). 

Проте якщо у перших 3-х випадках нормотворець повністю 

виключає застосування законодавства про працю, то в останніх 2-х – крім 

законодавства про охорону праці. Варто наголосити, що дія ст. 2 Закону 

України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. за № 2694-XII [314] 

поширюється на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю, і на всіх працюючих. 

На противагу проекту ТК України, який установлює винятки (коли 

трудове законодавство або не застосовується, або застосовується за певних 

умов чи з деякими особливостями), Кодекс законів про працю України  

[162] передбачає загальне правило: законодавство про працю регулює 

трудові відносини працівників усіх підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм їх власності, виду діяльності й галузевої належності, а 

також осіб, які працюють за трудовим договором з  фізичними особами. 

Особливості праці членів кооперативів та їх об'єднань, колективних 

сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, працівників 

підприємств з іноземними інвестиціями встановлюються законодавством 

та їх статутами. При цьому гарантії щодо зайнятості й охорони праці 

трудівників, праці жінок, молоді й інвалідів надаються в порядку, 

передбаченому законодавством про працю (ст. 3 КЗпП України) . 

Законодавством про працю, як бачимо, регулюються не лише 

відносини, що становлять предмет трудового права, а й деякі інші види 
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відносин у царині праці у випадках, якщо це прямо передбачено 

спеціальним законом. Ось чому сфера дії трудового права визначається не 

лише самим законодавством про працю, а й актами деяких інших правових 

галузей, які допускають можливість застосування цього законодавства до 

трудових відносин, виникаючих за іншими підставами [65, c. 112-117; 54, 

c. 120-122]. 

У ст. 1 проекту ТК України наводиться перелік відносин, на які 

поширюється сфера дії цього кодифікованого акта. Зокрема, передбачено, 

що ним регламентуються відносини щодо реалізації права на працю. Ми 

солідарні із зауваженням П. Д. Пилипенка, що право на працю може бути 

реалізовано в найрізноманітніших формах: це самозайнятість, служба в 

органах Внутрішніх Справ України, у Службі безпеки України, служба у 

Збройних Силах України, укладення цивільно-правових договорів про 

працю, зайняття підприємницькою діяльністю тощо. З огляду на це 

правник ставить правильне запитання: якщо Трудовим кодексом 

регулюватимуться всі відносини з реалізації права на працю, то як можна 

буде застосувати його норми в усіх цих випадках? [259, c. 59] 

Науковець стверджує, що сфера дії трудового права обмежена лише 

відносинами праці, що складаються на підставі трудового договору та 

тісно пов’язаними з ними іншими відносинами. Аналізуючи ст. 3 КЗпП 

України, а також п. 35 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

практику розгляду судами трудових спорів» [319],він наголошує, що норми 

трудового законодавства поширюються на трудові відносини, які 

виникають на засадах трудового договору, в тому числі й у фермерському 

господарстві, у виробничих кооперативах, на колективних і 

сільськогосподарських підприємствах. А ось трудові відносини членів усіх 

цих підприємств упорядковуються їх статутами і спеціальним 

законодавством [260, c. 30, 31]. 
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Серед учених-правознавців є думка, що існують 2 способи 

поширення трудового законодавства на відносини, які не є предметом 

трудового права. Це має місце коли сфера дії трудового законодавства 

визначається, по-перше, ним самим, що спостерігаємо на прикладі ст. 3 

чинного КЗпП України, а також ст. 5 проекту ТК України, по-друге, також 

актами спеціального законодавства, яке допускає поширення 

законодавства про працю на відносини, які є предметом регламентації 

інших галузей права [92, c. 206]. 

Таким чином, провівши історичний аналіз сфери дії трудового 

законодавства, можемо стверджувати, 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 

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. 

 

1.4. Світові тенденції експансії норм трудового права 

Приєднання до європейської спільноти неминуче зобов’яже Україну 

виконувати не тільки міжнародні договори й угоди, а й інші норми 
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європейського трудового права. Останні у своїй більшості закріплюють 

обов’язок держави врегулювати конкретно визначені відносини або ж 

створити систему захисту й реалізації прав трудівників на національному 

рівні. У зв’язку із цим необхідно усвідомлювати, що приєднання України 

до ЄС не забезпечить суб’єктів трудового права європейськими системами 

захисту, адже вони повинні встановлюватися національним 

законодавством. 

Завданням трудоправової доктрини в умовах євроінтеграції є 

прискіпливий аналіз трудового законодавства ЄС з метою виявлення тих 

стандартів, виконання яких вимагає від держави-члена ЄС прийняття 

відповідних нормативних актів на національному рівні. До того ж мають 

бути розглянуті правові можливості вітчизняного трудового права у справі 

забезпечення реалізації європейських стандартів у царині праці існуючими 

засобами або ж їх удосконалення. Вважаємо, що недоцільно створювати 

нові для України засоби здійснення працюючими своїх прав і свобод, а, 

навпаки, слід гармонічно пристосувати існуючі засоби й механізми. 

Зокрема, треба під новим кутом розглянути можливості соціального 

партнерства, громадського контролю, поновити дискусію щодо 

спеціалізованої трудової юстиції тощо[376, c. 49]. 

Сьогодні спостерігається стирання меж між різними галузями 

приватного права, взаємне проникнення загальних приватноправових 

методів у структуру всіх його галузей (у тому числі й у царину правового 

регулювання праці) й також розширення сфери дії трудового права на 

підставі поширення загальних принципів цього регулювання на всі види 

несамостійної праці.  

Із розвитком цивілізації трудове право має стати провідною галуззю 

права [157, c. 12]. Проаналізувавши зарубіжне законодавство і практику 

його застосування, І. Я Кисельов звернув увагу на появу інституту «осіб, 
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подібних працівникам», «квазіпрацівників», на яких тією чи іншою мірою 

поширюються гарантії трудових прав [157, c. 17-21].  

На тенденції до розширення сфери дії трудового права наполягає Г. 

С. Скачкова. Вона стверджує: хоча трудове право і склалось історично як 

галузь права, регулююча трудові відносини осіб найманої праці, які 

працюють за трудовим договором, з часом ця сфера розширюватиметься 

шляхом залучення деяких його норм (повністю або частково) у процесі 

праці інших осіб, оскільки для галузевої належності норм, що 

регламентують трудові відносини в рамках суспільної організації праці не 

має вирішального значення ні організаційно-правова форма роботодавця, 

ні форма власності на його майно [378, c. 20]. 

Зарубіжними науковцями розширення царини панування, впливу, 

поширення чого-небудь за початкові межі позначається терміном 

«експансія» (від лат. expansio – розширення, поширення), який найчастіше 

вживається стосовно політичної, економічної, військової, медичної і 

правової сфер.  

У вітчизняному правознавстві станом на сьогодні бракує 

одностайної думки фахівців щодо поняття «правова експансія». Виходячи з 

того, що термін «експансія» означає явище, в основі якого лежить примус, 

а не добра воля суб'єктів, учені-правознавці стверджують, що правову 

експансію можна сплутати з правовою акультурацією, яка, на відміну від 

першої, виражається не в насильницькій юридичній асиміляції юридичного 

досвіду, а в добровільному його запозиченні. Під експансією В. М. 

Карташов розуміє насильницьку правову асиміляцію, процес і результат 

нав'язування правової системи однієї держави правовому життю іншої 

країни (регіону) [152, c. 43-47]. У цілому погоджуючись з позицією В. М. 

Карташова, С. А. Софронова правову експансію тлумачить як самостійний 

вид взаємовідносин між правовими системами, причому хоча і близький, 

але неідентичний акультурації, оскільки остання є добровільним 
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юридичним обміном [393, c. 17]. З її думкою не згоден Є. А. Тверяков, 

який зазначає, що правова експансія виступає окремим видом правової 

акультурації, що це односторонній акт, який виражається у прямому чи 

непрямому нав'язуванні певним суспільством своєї правової системи іншій 

спільноті. Залежно від результату правової експансії науковець поділяє 

останню на ефективну, неефективну й частково ефективну. А. Є. Абрамов, 

теж звертаючи увагу на результати правовоїа експансії, робить висновок, 

що залежно від них вона може виступати одним із можливих варіантів 

правової акультурації, хоча може становити собою й самостійний процес  

[2, c. 15]. 

Отже, правова експансія – це така форма правової акультурації, за 

якої передбачається одностороннє нав'язування одному суспільству або 

його частині певних елементів правової культури іншого соціуму. 

Розглядуване явище:  

– не є санкціонованим способом розвитку національного права 

соціуму-реципієнта, тобто іноземний правовий матеріал не потребує 

офіційного визнання;  

– є насильницьким нав'язуванням культурно-правових форм 

соціуму-донора силовими засобами;  

– воно супроводжується запереченням державного суверенітету й 

національної правової культури соціуму-реципієнта;  

– порушує системність національного права, породжує дуалізм 

правової системи соціуму-реципієнта;  

– воно не диктується потребами суспільства-реципієнта, а служить 

зміцненню соціально-економічних і політико-правових позицій соціуму-

донора; 

– воно може призвести до повної або часткової асиміляції правової 

культури соціуму-реципієнта [391, c. 138]. 
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Досить часто правову експансію називають «примусова 

(насильницька) рецепція». Приміром, відомі зарубіжні правники Р.  Давід і 

К. Жоффре-Спінозі, описуючи феномен поширення романо-германської 

правової сім'ї на неєвропейські території, зазначили, що через колонізацію 

останніх романо-германська правова система поширилася на інші 

території, де зараз діють правові системи, які належать до зазначеної 

правової сім’ї або які споріднені з нею. Разом із цим відбувалася й 

добровільна рецепція, в результаті якої стикаємося з романо -германською 

системою низки країн, які не були під пануванням європейців, але куди 

проникали європейські ідеї [100, c. 22]. Цілком очевидно, що пов'язаний з 

колонізацією територій процес вимушеного запозичення елементів 

правової системи – правова експансія розглядається ним поряд з процесом 

добровільної рецепції правової системи, зумовленим іншими, ніж примус, 

причинами й обставинами. За часів колоніального панування метрополії 

«разом зі своїми товарами, капіталами та ідеями експортували і своє право, 

«насаджували» його силою в колоніях, протекторатах, що опинилися в 

залежності від європейського капіталу» [129, c. 31]. 

Правова експансія також впливає і на правову систему сучасної 

України. Так, з боку країн Західної Європи і контрольованих ними 

міжнародних організацій посилюються спроби експансії як в економічну, 

політичну, так і в правову площину буття українського суспільства. 

Приміром, Україна продовжує виконувати численні вимоги, що 

висуваються ЄС для її подальшої інтеграції у світовий простір, проте 

неодноразово їй доводиться відчувати відлуння їх реалізації як на 

економічному становищі країни, так і на психології більшості населення. 

Тому Україні слід обмежити сучасну регулятивну експансію, якої вона 

періодично зазнає з боку інших так званих «політичних гравців», а 

будувати свій внутрішній економіко-правовий простір. 
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Разом із цим експансія трудового права не може розглядатися лише 

як нав’язування його норм однією державою іншій. Вона більше становить 

собою проникнення трудового права в усі сфери суспільного життя, 

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.  

В останні десятиліття минулого століття про експансію трудового 

права почали писати такі провідні зарубіжня вчені-трудовики, як британці 

О. Кан-Фройнд, лорд Уеддерберн, С. Фрідмен, Б. Хеппль, французи Ж. 

Ліон-Кан і М. Деспа, німець Ст. Дойблер, бельгієць Р. Бланпен. Витоки цієї 

концепції сягають позиції Р. Зінцгеймера, наукові праці якого були 

опубліковані ще в першій половині XX ст. Всі ці дослідники та їх 

наступники солідарні в тому, що експансія трудового права полягає в 

поширенні впливу останнього на всі сфери суспільного життя, навіть на ті, 

які раніше не охоплювалися правовим регулюванням цього права . 

Питання про сферу дії трудового права було включено до порядку 

денного 91-ї сесії Міжнародної конференції праці (2003 р.), на якій 

обговорювалися проблеми захисту найманих працівників, а предметом 

обговорення було визначення основних елементів змісту Рекомендації 

МОП щодо сфери трудових відносин. Конференція прийняла Висновок про 

трудові відносини, в якому зазначалося, що зміни у структурі ринку праці 

та в її організації призводять до ситуацій, коли важко встановити, чи є 

особа найманим, чи самостійно зайнятим працівникам. При цьому під 

виразом «приховані трудові відносини» розумілися відносини, в яких 

роботодавець зловживав правами трудівника, бажаючи приховати його 

дійсний правовий статус як найманого працівника. Це може мати місце при 

оформленні трудових відносин шляхом укладення цивільно-правового 

договору. Такі, так би мовити, «невизначені» трудові відносини можуть 
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бути завжди там, де особа виконує роботу або надає послуги в умовах, що 

викликають реальні й дійсні сумніви щодо існування трудових відносин . 

На практиці зустрічається чимало випадків, коли досить складно 

провести межу між найманою й самостійною працею (праця 

телепрацівників, ІТ-працівників та ін.). У названому Висновку про трудові 

відносини також зазначалося, що майбутня Рекомендація МОП має 

служити путівником для держав – членів цієї організації, але при цьому 

вона не наводила універсальної дефініції поняття «трудові відносини». Цей 

міжнародно-правовий документ повинен бути досить гнучким, 

враховувати економічні, соціальні і правові традиції в галузі трудових 

відносин, не втручатися в комерційні контракти й договори підряду, не 

перешкоджати появі нових форм зайнятості, сприяти зайнятості нетиповій 

і забезпечувати захист прав працівників.  

Обговорення цієї проблеми було внесено на порядок денний 

Міжнародної конференції праці (95-та сесія 2006 р. [430]), де була 

прийнята Рекомендація МОП № 198 «Про трудове правовідношення»  

[335]. Ця Рекомендація обмежилася лише загальними формулюваннями. У 

ній указується, що держави – члени МОП повинні сприяти застосуванню 

точних методів, що дозволяють орієнтувати працівників і роботодавців на 

визначення індивідуальних трудових правовідносин. До таких методів 

МОП зарахувала: а) установлення правової презумпції існування 

індивідуальних трудових правовідносин у тому випадку, коли в наявності 

одна або декілька відповідних ознак (наприклад, підпорядкованість або 

залежність працівника); б) визначення в законодавчих і нормативно-

правових актах на підставі попередніх консультацій з представницькими 

організаціями роботодавців і працівників конкретних ознак існування 

трудових правовідносин. 
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В аналізованому міжнародно-правовому акту МОП наводяться 

ознаки трудових відносин, які традиційно можна класифікувати на 

особистісні, організаційні й майнові, а саме: 

– той факт, що робота виконується працівником особисто, тобто за 

його присутності;  

– робота виконується відповідно до вказівок і під контролем іншої 

сторони;  

– передбачається входження працюючого в організаційну структуру 

підприємства;  

– робота виконується виключно або головним чином в інтересах 

іншої особи;  

– робота виконується відповідно до встановленого графіку або на 

робочому місці, узгодженому між сторонами;  

– трудовий процес має певну тривалість;  

– передбачається надання інструментів, матеріалів і механізмів 

стороною-замовником; 

– працівникові винагорода виплачується періодично;  

– визнання права останнього на щотижневі вихідні дні і щорічну 

оплачувану відпустку;  

– оплата стороною-замовником проведення робіт, службових 

відряджень. 

На думку МОП, слід скоротити розрив між сферою застосування 

трудового законодавства й реальним станом справ у царині трудових 

відносин. По-перше, це можна зробити шляхом уточнення сфери 

застосування законодавства, регулюючого трудові відносини, з метою 

сприяння визнанню наявності останніх і перешкоджанню спробам їх 

приховувати, тобто на законодавчому рівні треба адекватно окреслити 

царину дії трудового законодавства і трудових відносин. По-друге, 

законодавство не в змозі охопити всі аспекти зайнятості, а тому важлива 
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роль має відводитись правовим механізмам соціального партнерства. По-

третє, особлива роль має відводитись також механізмам оцінювання 

показників для визнання наявності трудових відносин судовими й 

адміністративними органами. 

У першому випадку при встановленні сфери трудових відносин у 

трудовому законодавстві міститься визначення трудових відносин, 

окреслюється коло осіб, на яких поширюється або не поширюється трудове 

законодавство. Приміром, у Новій Зеландії Закон про трудові відносини 

(2000) містить широке тлумачення категорії «трудові відносини» й перелік 

працівників, на яких поширюється трудове законодавство. Цим Законом 

(що важливо!) надаються повноваження незалежним органам (Суду з 

питань найму або Органу з питань трудових відносин) установлювати 

реальний характер зв'язку між особою, яка виконує роботу, й тим органом, 

який її наймає. Такі повноваження відіграють ключову роль у ліквідації 

фіктивних або прихованих трудових правовідносин. За цим правовим 

актом найманий працівник трактується як будь-яка особа, найнята 

роботодавцем для виконання певної роботи за винагороду відповідно до 

контракту про надання послуг. Наведене поняття охоплює надомних 

працівників та осіб, які мають намір виконувати роботу, але виключає 

добровольців, які за добровільно виконану роботу плату не отримують . 

У Фінляндії Закон про договори найму (2001 р.) застосовується до 

договорів про наймання, що укладаються працівником (або працівниками), 

відповідно до яких він (або вони) погоджується виконувати роботу 

особисто для роботодавця під його керівництвом і контролем за плату або 

іншу форму винагороди. Закон містить положення, що його норми не 

перестають діяти й у тому випадку, якщо працюючий використовує власне 

обладнання чи сировину. Трудовий контракт може укладатися в будь-якій 

формі (усній, письмовій, електронній), що полегшує його появі навіть між 

людьми, що знаходяться в різних країнах. 
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Поряд із загальними положеннями про сферу дії трудового 

законодавства у законодавство низки країн містить положення про 

поширення його на деяких категорій працівників і на певні види зайнятості 

(робіт), що спрямовано на встановлення наявності трудових відносин. Так, 

у згаданому Законі Фінляндії говориться, що його положення не 

припиняють своєї дії, навіть якщо робота виконується домо в найманого 

працівника. У Франції Трудовий кодекс надає статус працівника окремим 

категоріям (надомникам, журналістам, артистам), які з урахуванням умов 

праці, в яких вони працюють, можуть розглядатися саме як наймані 

працівники. У Панамі такими працівниками визнаються економічно 

залежні фермери-орендарі, агенти, торговці, за винятком тих випадків, 

коли вони працюють не особисто. Але при цьому в цій країні зі сфери дії 

трудового законодавства виключені надомні працівники. Що ж стосується 

телепрацівників, то, пиміром, у Перу телепрацю тлумачать як контракт про 

дистанційну зайнятість, що регулює виконання роботи без фізичної 

присутності особи на підприємстві, з яким вона підтримує зв'язок через 

комп'ютер, телекомунікаційні технології та інші засоби зв'язку, за 

допомогою яких здійснюється також контроль. Причому в Загальним 

законі про працю цієї держави викладаються чинники, які можуть 

допомогти з’ясувати систему підпорядкування в рамках такої форми праці. 

Трудовий кодекс Чилі характеризує телепрацю як послуги, що надаються 

поза виробничих приміщень підприємства через комп'ютерні й 

телекомунікаційні засоби, і виключає її з положення про обмеження 

робочого часу [198, c. 64, 65]. 

У зарубіжній практиці важлива роль у кваліфікації трудових 

відносин відводиться соціальному партнерству, судовим та 

адміністративним органам. Наприклад, в Ірландії на засадах такого 

партнерства й консенсусу між представниками роботодавців, працівників і 

компетентних органів влади було прийнято Кодекс практики для 
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визначення статусу найманої й самостійної зайнятості. Незважаючи на те, 

що він не є обов’язковим, його положення враховуються органами, 

відповідальними за розгляд питання про характер зайнятості і трудових 

відносин. У правозастосовчій практиці Ізраїлю судовими рішеннями до 

поняття «працівник» включаються деякі категорії позаштатних 

співробітників, трудівників, які виконують роботу власними засобами  [458, 

c. 102]. У Великій Британії у 2005 р. Палата лордів створила прецедент, 

згідно з яким жінка-священик шотландської церкви була визнана 

працівником цієї церкви (справа про захист трудових прав відповідно до 

Закону «Про дискримінацію на підставі статі»). 

У правозастосовчій практиці США – країни англо-саксонської 

системи судами широко застосовується тест для визнання особи найманим 

працівником або незалежним підрядником, розроблений Внутрішньою 

податковою службою держави. Цим документом до критеріїв найманого 

працівника віднесено:  

– обов'язок виконання працюючим указівок роботодавця;  

– проходження навчання найманим працівником;  

– проходження ним навчання за рахунок коштів роботодавця;  

– інтеграція трудової діяльності трудівника в загальний 

технологічний процес організації;  

– особистий характер надання ним послуг;  

– триваючі трудові відносини з роботодавцем;  

– визначення останнім для працюючого режиму робочого часу;  

– звітність найманого трудівника перед роботодавцем про виконану 

роботу;  

– виплата роботодавцемзаробітної плати; 

– право працюючого звільнитися без додаткових зобов'язань перед 

роботодавцем та ін. [189, c. 195] 
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Німецьке законодавство про сприяння зайнятості не поширює своїх 

правових норм при звільненні частково зайнятих трудівників, які 

працюють менше 45 годин у місяць. У Великій Британії й Ірландії частково 

зайняті працівники користуються таким же захистом у випадках 

звільнення, як і ті, які працюють на умовах повної зайнятості, але тільки 

якщо їх тижнева зайнятість становить не менше 16 годин і 18 годин 

(відповідно). В Ірландії для працюючих передбачено додаткову умову – їх 

обов'язок при звільнені відпрацювати на роботодавця не менше одного 

року. У Нідерландах частково зайняті працівники користуються таким же 

захистом, що й працівники з повною зайнятістю, але тільки у випадку, 

якщо їх трудовий договір є безстроковим. При цьому пропозиція 

роботодавцем вакантної посади в разі звільнення нетипового працівника з 

економічних причин зумовлена прагненням не стільки уникнути 

несприятливих правових наслідків, скільки не допустити можливої шкоди 

іміджу підприємства. З точки зору самих працівників, найбільшою 

серйозною проблемою є дискримінація з боку роботодавців у сфері 

заробітної плати. У Японії, наприклад, середня заробітна плата особи, яка 

працює неповний робочий час, дорівнює приблизно початковій заробітній 

платі низькооплачуваної категорії трудівників, зайнятих повний робочий 

час. Більше того, останні додатково до зарплати отримують різні премії, 

допомоги, доплату за стаж, а також частину від щорічного прибутку 

підприємства, в той час як частково зайняті одержують тільки мінімум. 

При цьому пряма дискримінація атипових працівників в сфері заробітної 

плати – досить рідкісне явище. У США становище нетипових працівників, 

за винятком тих, яким установлюється неповний робочий час з метою їх 

утримання у штаті підприємства, є значно гіршим. Розмір оплати праці 

частково зайнятого працівника становить трохи більше половини оплати 

праці середньостатистичного працівника, зайнятого повний робочий день. 

Понад чверть частково зайнятих трудівників отримують мінімальну 
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заробітну плату. У деяких зарубіжних країнах на законодавчому рівні у 

сфері заробітної плати робляться спроби забезпечити рівність прав р ізних 

категорій працюючих. В Італії, приміром, закріплено обов'язок 

роботодавця виплачувати атиповим працівникам заробітну плату в тому ж 

розмірі, що і штатним співробітникам компаній. У Данії й Бельгії 

забороняється знижувати заробітну плату нижче того рівня, встановленого 

для осіб рівної кваліфікації, які працюють на підставі трудових договорів. 

Німецькі трудові суди намагалися прирівняти становище частково 

зайнятих працівників до статусу повністю зайнятих у тому сенсі, що 

заробітна плата й додаткові виплати за годину роботи обох категорій 

працюючих повинні бути однаковими [198, c. 59, 60].  

Пострадянські держави теж намагаються врегулювати питання 

поширення трудового законодавства на різні царини діяльності й на 

особливі категорії працюючих. Так, у Трудовому кодексі Республіки 

Білорусь[429] окреслюється сфера його дії, зокрема, зазначається, що 

Кодекс застосовується до всіх працівників і роботодавців, які уклали 

трудовий договір на території Республіки, якщо інше не встановлено 

актами законодавства або нормами ратифікованих нею чинних 

міжнародних договорів і конвенцій МОП, учасницею якої є Республіка. Не 

менш важливим є положення цього кодифікованого акта, яким 

установлено, що цей Кодекс регулює трудові відносини, засновані на 

трудовому договорі, а також відносини, пов'язані: 

– із професійною підготовкою працівників на виробництві;  

– з діяльністю профспілок і об'єднань роботодавців;  

– з веденням колективних переговорів;  

– із взаємовідносинами між працівниками (їх представниками) й 

роботодавцями;  

– із забезпеченням зайнятості населення;  

– з контролем і наглядом за дотриманням законодавства про працю;  
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– з державним соціальним страхуванням;  

– з розглядом трудових спорів. 

Трудові й пов'язані з ними відносини, засновані на членстві (участі) 

в організаціях будь-яких організаційно-правових форм, регулюються цим 

Кодексом та іншим законодавством про працю (ст. 4). Крім цього, 

передбачається, що останній застосовується до трудових і пов'язаних з 

ними відносин окремих категорій працівників у випадках і межах, 

передбачених спеціальними законодавчими актами, що визначають їх 

правовий статус. Разом із цим, у його ст. 6 наводиться перелік відносин, 

які не підпадають під дію цього Кодексу, зокрема, відносини щодо: а) 

обов'язків членів наглядових та інших рад (правлінь),  а також органів 

контролю організацій, якщо їх діяльність не виходить за рамки виконання 

відповідних доручень; б) зобов'язань, що виникають на підставі договорів, 

передбачених цивільним законодавством. 

В указі Президента Республіки Білорусь від 6 липня 2005 р. за № 

314 «Про деякі заходи щодо захисту прав громадян, які виконують роботу 

за цивільно-правовими та трудовими договорами» [226], юридичний 

прийом презумпції трудових правовідносин підмінено юридичною 

фікцією: проголошується існування соціально-трудових прав громадян, які 

уклали цивільно-правовий договір, предметом якого є виконання робіт, 

надання послуг або створення об'єкта інтелектуальної власності. Цим 

указом замовника як на сторону цивільно-правового договору 

покладаються обов'язки роботодавця. У цьому нормативному документі 

містяться приписи, що зобов'язують замовника: а) надавати місце 

трудівникові для виконання робіт і надання послуг, що відповідають 

правилам охорони праці й вимогам техніки безпеки; б) здійснювати 

підготовку (навчання), інструктаж, підвищення кваліфікації й перевірку 

знань громадян, які працюють за цивільно-правовими договорами; в) до 

виконання робіт і надання послуг за цивільно-правовими договорами в 
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місцях, наданих замовником, не допускати громадян, які з'явилися на 

роботу у стані сп'яніння; г) включати до таких договорів підстави 

дострокового їх розірвання та ін.  

Трудовий кодекс Азербайджанської Республіки [428] регулює 

відносини трудові, що виникають між працівниками й роботодавцями, а 

також випливаючи з них інші правові відносини зазначеними суб’єктами й 

відповідними органами державної влади і юридичними особами. У ст. 4 

Кодексу окреслено сферу його застосування, зокрема, установлено, що він 

стосується всіх підприємств, установ та організацій, заснованих у 

передбаченому законодавством порядку, розташованих на території 

Республіки, незалежно від форм їх власності й організаційно-правової 

належності, фізичних і юридичних осіб, у тому числі застосовується на 

робочі місця без створення підприємства, де з працівниками укладено 

трудовий договір, а також на діючі за межами Республіки її посольства й 

консульства, на суди, шельфові установки, що йдуть під Державним 

прапором Азербайджанської Республіки в міжнародних водах, на інші 

робочі місця. Цей Кодекс поширюється також на працівників,  які 

виконують трудові функції у себе вдома, використовуючи сировину 

(матеріали), виробничі кошти роботодавця. Якщо в договорах, укладених 

Азербайджанською Республікою з іноземними державами й міжнародними 

організаціями не передбачено інше, цей Кодекс застосовується на робочих 

місцях, заснованих відповідними іноземними державами, їх фізичними і 

юридичними особами, міжнародними організаціями, а також особами без 

громадянства, які пройшли в передбаченому законодавством порядку 

державну реєстрацію. Крім цього, цей кодифікований акт поширюється на 

державних службовців, на службовців органів прокуратури, поліції, інших 

правоохоронних органів з урахуванням особливостей, визначених у 

нормативно-правових актах, що регулюють їх правовий статус. Якщо 

останні повністю не охоплюють трудові, соціальні й економічні права цих 
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службовців, до них застосовуються передбачені цим Кодексом відповідні 

норми (ст. 5). Поряд із цим наводяться категорії осіб, на яких не 

поширюються його положення (військовослужбовців, суддів, депутатів, 

іноземців, які уклали трудовий договір з юридичною особою зарубіжної 

держави в цій країні і виконують свої трудові функції на підприємстві, у 

філії чи представництві, що діють в Азербайджанській Республіці), а також 

які працюють за договором підряду, доручення, комісії, за авторськими та 

іншими цивільно-правовими договорами (ст. 6). 

Прийнятий ще в 1974 р. Трудовий кодекс Польщі (далі – ТК 

Польщі) [491] і дотепер чинним і актуальним, незважаючи на кардинальну 

зміну геополітичного вектора розвитку цієї держави, яка вже тривалий час 

знаходиться серед держав-членів Європейського Союзу. У ст. 5 цього 

кодифікованого акта передбачається таке вихідне положення: якщо трудові 

відносини певної категорії працівників регулюються спеціальними актами, 

то приписи Кодексу застосовуються в частині, не регламентованій цими 

актами. При цьому згідно з § 1 ст. 9 Кодексу положення інших 

нормативних актів про працю, що встановлюють права й обов'язки 

працівників і роботодавців. Положення ж колективних договорів і статутів, 

що визначають права й обов'язки сторін трудових правовідносин, не 

можуть бути менш сприятливими для працівників, аніж положення цього 

Кодексу. Важливо відмітити норму ТК Польщі, відповідно до якої 

неприпустимою є заміна (підміна) договору трудового цивільним при 

збереженні при цьому умов роботи, наведених у § 1 цієї статті, де 

зазначено, що працівник зобов'язується виконувати певний вид роботи для 

роботодавця, під його керівництвом, а також в час і за місцем, 

призначеними роботодавцем, а роботодавець – прийняти працівника на 

роботу за винагороду (ст. 22). 

Ґрунтовний аналіз світового досвіду свідчить про поглиблення 

тенденції експансії трудового права, яка полягає в поширенні його дії на 
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все більшу кількість сфер трудової діяльності. Законодавства зарубіжних 

країн і міжнародна спільнота намагаються встановити презумпцію 

трудових правовідносин, яка передбачає, що відносини з використання 

однією особою праці іншої особи мають визнаватися трудовими й 

регулюватися нормами трудового законодавства, за винятком випадків, 

коли перша особа з названих осіб не взмозі довести наявність інших 

відносин, що відрізняються від трудових. Визнання відносин трудовими 

має принципове значення для поширення на них царини дії трудового 

права. Це може відбуватися 2-ма шляхами: (а) коли уповноважені 

юрисдикційні органи змінюють юридичну кваліфікацію цивільно -

правового чи іншого договору на трудовий, і (б) коли договір визнається 

трудовим добровільно. Ідеться про випадки, коли за угодою сторін 

цивільно-правовий договір перекваліфіковано на трудовий, ініціатором 

чого був працівник [62; 72].  

Метою презумпції трудових відносин 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 завжди залишає місце для сумнівів, але при цьому це явище є 

соціально корисним і необхідним. 

У цьому контексті слушною вбачається думка С. Ю. Головіної, що 

розвиток сучасного трудового права характеризується не тільки 

переосмисленням окремих правових приписів, уточненням змісту правових 

норм, а й упровадженням правових конструкцій, спрямованих на 

лаконічний виклад нормативного матеріалу. Правові презумпції, як один із 

засобів юридичної техніки, виконують роль системооптимізуючих 

правових приписів, що дозволяють забезпечити взаємозумовленість і 

ефективність дії всіх елементів механізму правового регулювання 
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трудових і пов’язаних з ними відносин, що складають предмет трудового 

права. Презумпції є необхідним інструментом, яким активно оперує 

законодавець при конструюванні правових норм і в процесі 

правозастосування [93, c. 114]. 

У Великій Британії під трудовими правовідносинами розуміються 

промислові відносини, що виникають між об'єднаннями працівників, 

профспілок і керівництвом підприємств [489]. У Франції ними визнаються 

правовідносини із залучення державних структур у процес узгодження 

інтересів працівників і роботодавців. У Німеччині важлива роль в 

установленні трудових правовідносин відводиться виробничим радам, 

контролюючим взаємодію працівника й роботодавця. Європейська комісія 

в Зеленій книзі під назвою «Модернізація трудового права з метою 

адаптації до викликів XXI століття» [488] відзначила готовність учених-

правників виробити загальноєвропейську дефініцію поняття «трудові 

правовідносини». Однак на перешкоді стала негативна реакція низки 

держав, які висловили невдоволеність перспективою розширення і зміни 

змісту трудових відносин.   

На наднаціональному рівні є сенс відмітити визначальну роль Суду 

ЄС, які використовують значну кількість критеріїв для виявлення суті 

трудових відносин, як-от: (а) виконується робота з метою особистої вигоди 

(праця власників), а чи має місце наймана праця, (б) тривалість трудової 

функції й місце її виконання, (в) умови роботи, (г) спосіб оплати праці, (д) 

надання відпусток і (е) порядок звільнення. Трактування трудових 

відносин на наднаціональному рівні має місце з урахуванням положень ст. 

45 Договору про функціонування ЄС, який регулює свободу пересування . 

Поглиблене вивчення основного масиву нормативно-правових актів 

вторинного права ЄС показує, що директиви останнього не містять 

правового визначення категорії «трудові відносини» і залишають на розсуд 

держав – членів ЄС фіксацію відповідних вимог [105]. Національному 
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законодавцеві при тлумаченні змісту цього поняття варто враховувати 

думку Суду ЄС, який визначив, що трудові відносини будуються як на 

відплатних, так і на безоплатних засадах, мають триваючий характер, їх 

суб'єкти мають трудові права й несуть обов'язки, працюючи на іншу особу 

й отримуючи соціальні гарантії» [356]. А ось Європейська комісія 

наполягає на тому, що одностайна дефініція поняття «трудові відносини» 

на рівні ЄС конче необхідна. Суд ЄС постановив, що зміст трудових 

відносин має визначатися самими державами ЄС [357]. 

Таким чином, варто наголосити, що експансія трудового права 

виявляється у 2-х аспектах. По-перше, це правове явище належить 

розглядати як проникнення трудового права у всі 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. По-друге, експансія трудового права 

виявляється у встановленні презумпції трудових правовідносин. Так, 

законодавства зарубіжних країн і міжнародна спільнота намагаються 

вдатися до встановлення презумпції трудових правовідносин, яка 

передбачає, що відносини з використання однією особою праці іншої особи 

мають визнаватися трудовими й регулюватися нормами трудового 

законодавства, за винятком випадків, коли перша особа з указаних осіб не 

в змозі довести наявність інших відносин, що відрізняються від трудових. 
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Висновки до розділу 1 

Проаналізувавши загальнометодологічні підходи дослідження сфери дії 

трудового права було зроблено такі висновки. 

1. 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. 

2. Самостійність галузі права, зокрема трудового, 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». 

3. 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. Критичний аналіз вчення про предмет трудового права дозволяє 

уточнити критерій виділення (об'єднання) суспільних відносин, що 

становлять його предмет, зрозуміти історично зумовлені особливості 
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змісту його окремих елементів, запропонувати авторське тлумачення цієї 

правової категорії з урахуванням економіко-правових змін у суспільстві, 

пов’язаних з євроінтеграційними процесами. Незважаючи на ґрунтовні 

наукові пошуки вчених-трудовиків, все ж домогтися так званої чистоти у 

виділенні не просто суми, а системи суспільних відносин, що становлять 

предмет трудового права, дуже важко, оскільки праця, її організація й 

умови включають обидва її різновиди – як самостійну – працю власника, 

так і несамостійну – найману працю. Комплекс суспільних відносин із 

застосування праці на виробництві передбачає також працю співвласників, 

їх матеріально-технічне забезпечення. Відносини, які складаються у 

процесі функціонування ринку праці, організації й використання найманої 

праці, охоплюють значну сферу відносин з управління останньою, частина 

з яких складає предмет права цивільного, адміністративного й аграрного, а 

також економіки праці. 

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. 
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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 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. 
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РОЗДІЛ 2 РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ ДІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

2.1. Вплив євроінтеграційних процесів на сферу дії трудового права 

України 

Перспектива членства у Європейському Союзі є стратегічним 

орієнтиром прагнень України до перетворення і ключовою метою, заради 

якої провадяться реформи. Як невід’ємна частина Європи, Україна 

спирається на чинну у провідних європейських країнах модель соціально-

економічного розвитку, яка ставить перед державою нові завдання й 

вимагає від неї активної участі в їх вирішенні. 

Прагнення України стати повноправним членом європейської 

спільноти держав обумовлює зростання ролі міжнародних договорів і 

необхідність приведення національного законодавства про працю й 

соціального законодавства у відповідність до стандартів, установлених 

цими правочинами. Проте Українській державі треба не втратити своєї 

самобутності, яка, залишившись у спадок з часів Радянського Союзу, в 

цьому процесі вирізняється значною соціальною спрямованістю норм 

вітчизняного трудового права і яку слід розцінювати як надбання високої 

правової культури. Ось чому при трансформації трудового права України 

під впливом європейської інтеграції особливо необхідними є поступовість, 

послідовність і продуманість[124, c. 47, 48]. 

Ринок праці, кардинально змінюючись під впливом глобалізації і 

європеїзації, вже не в змозі забезпечувати гарантії зайнятості і 

працевлаштування громадян у повному обсязі. Настав час обстоювати й 

розвивати нові шляхи розвитку відносин у царинах праці й соціального 

захисту, позаяк для гідної праці необхідним є створення стабільних не 

лише робочих місць, а й правовідносини. Трудові правовідносини 

минулого століття не вкладаються в рамки нової суспільної організації 
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праці, що продиктовано сьогоденними умовами інформаційного 

суспільства. Докорінне оновлення технічної й технологічної баз на 

підставах комп’ютеризації, інформатизації й автоматизації, поява гнучких 

виробничих систем призвели до істотних перетворень у сфері організації 

праці, що викликало структурні зміни й на ринку праці, а також появу 

нестандартних форм зайнятості, що охоплюють: (а) працю поза офісом, у  

тому числі телепрацівників, комп’ютерних надомників, (б) запозичену 

працю, (в) часткову й тимчасову зайнятість, (г) гнучкий робочий графік та 

ін. 

Як стверджує В. В. Жернаков, трудове право має змінюватися під 

впливом інноваційних процесів, які суттєво відбиватимуться перш за все 

на таких інститутах трудового права, як трудовий договір та оплата праці. 

Наприклад, прийняття на роботу, для виконання якої необхідні творчі 

здібності, здатність до самостійного аналізу з використанням наукових 

знань потребують урегулювання: (а) вимог до наявності у претендента не 

тільки вищої освіти, а й самостійних розробок (пиміром, винаходів), 

наукового ступеня і звання, (б) проходження ним фахового стажування, (в) 

проведення його тестування, (г) застосування конкурсного відбору тощо. 

Інтелектуальна робота потребує не тільки широкого кола знань і вмінь, а й 

поєднання у трудовому процесі функцій за різними професіями, 

спеціальностями, що зумовлює більш гнучке правове впорядкування такої 

умови трудового договору, як трудова функція. Відповідно, необхідні 

зміни і в стимулюванні праці різної якості – як за процесом (інтенсивна 

багатофункціональна, творча), так і за результатами. Централізованим 

регламентуванням цієї проблеми не вирішити, тому стимулювання є 

додатковим чинником для розвитку договірного (як локально-правового, 

так і індивідуально-договірного) регулювання. Уже зараз, зауважує вчений, 

існують непоодинокі випадки здійснення трудової функції працівниками, 

які, знаходячись у трудових відносинах з роботодавцем, виконують роботу 
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за межами підприємства, установи чи організації, використовуючи сучасні 

комп’ютерні технології (на Заході вони отримали назву «телепрацівники»). 

Вимагають негайного осмислення також такі процеси, як лізинг персоналу 

з його тристоронніми відносинами (або відносинами між 3-ма суб’єктами) 

[124, c. 48]. 

Природа трудового права як правової галузі дуалістична. Подвійний 

характер останньої визначається її історичним походженням. З одного 

боку, трудове право регулює взаємовідносини між працівником і 

роботодавцем як приватними особами, як щодо одна одної не мають ніяких 

владних повноважень, а тому взаємодіють на засадах рівності, тобто на 

договірних засадах. Трудовий договір має своїм предметом здатність 

людини до праці як особливу невід’ємну властивість людської особистості. 

Отже, предмет трудового права й договір, який його оформляє, володіють 

особливою природою, що вирізняє їх зі звичайного майнового обігу і 

звичайних майнових угод, тому що сучасна правова свідомість не допускає 

зведення людини в цілому й окремих властивостей її особистості до 

категорії речей. З другого боку, з розвитком відносин найманої праці, з 

перетворенням трудового найму на суспільно значиме явище з’ясувалося, 

що регламентація цих відносин тільки засобами приватного права 

(індивідуально-договірними методами) є явно недостатньою. Більше того 

вона не забезпечує соціальної справедливості, тому що учасники трудового 

договору є рівними формально (юридично), але нерівними фактично при 

його укладенні, але є нерівними формально й фактично при його реалізації. 

У результаті створюється доволі широке законодавство, а у сфері права 

адміністративного (поліцейського), тобто публічного, – великий розділ, 

який визначає правові форми втручання держави у взаємовідносини праці 

й капіталу [476, c. 63, 64]. 

О. М. Ярошенко називає 2 основні тенденції у змінах, що 

відбуваються у правовому регулюванні праці. Перша, на його думку, 
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полягає в наступному: оскільки трудове право втілює в собі не тільки 

публічно-правову, а й приватноправову природу, воно повинно все більше  

втілювати загальні приватноправові методи правового регулювання. Суть 

першої тенденції – у розширенні договірної свободи сторін трудових 

відносин, тобто якщо не їх превалювання, то суттєве посилення їх 

індивідуально-договірного регулювання. Друга становить собою 

уніфікацію правового впорядкування несамостійної праці без залежності 

від сфери її застосування. Обидві тенденції мають свої конкретні прояви, а 

саме: (а) спостерігається стирання межі між різними галузями приватного 

права, проникнення загальних приватноправових методів у структуру всіх 

галузей приватного права, включаючи і сферу правового регулювання 

праці, і (б) відбувається розширення сфери дії трудового права шляхом 

поширення загальних принципів правового регулювання праці на всі види 

праці несамостійної. Указаний процес означає включення до числа 

суб’єктів трудового права осіб, які раніше або взагалі не вважалися такими 

суб’єктами, або їх відносили до них зі значними вилученнями й 

пересторогами. Нині назріла нагальна потреба в чіткому окресленні у 

трудовому законодавстві України кола суб’єктів, на яких поширюються 

норми трудового права [476, c. 64].  

Зі становленням відносин ринкових трудові дійсно стали більш 

різноманітними. З'явилися 3 відносно самостійні категорії працюючих: (а) 

наймані працівники, праця яких є залежною, (б) працюючі власники (їх 

праця незалежною, самостійною). Це члени кооперативів, колективних 

підприємств, господарських товариств, селянських (фермерських) 

господарств, (в) працівники подібні» до найманих, праця яких залежить, 

пов’язана з виконанням особливих функцій. Це державні службовці, судді, 

прокурорсько-слідчі працівники, атестовані працівники органів внутрішніх 

справ, Служби безпеки України [344, c. 306]. Проаналізувавши зарубіжне 

законодавство і практику його застосування, І. Я Кисельов звернув увагу 
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на появу інституту «осіб, подібних працівникам», «квазіпрацівників», на 

яких тією чи іншою мірою поширюються гарантії трудових прав  [157, c. 

17-21]. 

Явною тенденцією розвитку сучасного трудового права В. В. 

Жернаков називає розширення сфери дії трудового права за рахунок 

поширення багатьох його норм на відносини із застосування праці в 

напіввійськових формуваннях, у місцях позбавлення волі під час 

відбування засудженими кримінального покарання, в умовах невійськової 

(альтернативної) служби тощо [124, c. 47, 48]. 

АА. М. Лушніков і М. В. Лушнікова основними тенденціями 

розвитку сучасного трудового права вважають: (а) визнання 

загальноцивілізаційної значущості трудових прав і зміщення ціннісних 

пріоритетів на зміст трудових прав у сферу різностороннього розвитку 

особистості; (б) розширення сфери дії (експансія) трудового права й 

посилення гнучкості у правовому регулюванні трудових відносин; (в) 

гармонізацію індивідуальних і колективних трудових прав на принципах 

соціального партнерства; (г) забезпечення трудової мобільності 

працівників, формування особливого виду так званих транснаціональних і 

наднаціональних трудових відносин; (д) пріоритет міжнародних стандартів 

трудових прав [198, c. 12]. Як наголошує І. Я. Кисельов, може статися 

подальше розширення сфери дії трудового права, зрештою, може навіть 

змінитися предмет його регламентування, яким стане застосування праці 

як залежних, так і незалежних працівників, співучасників різних видів 

колективних власників, зайнятих у трудовому й виробничому процесах 

[158, c. 26; 156, c. 11]. 

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 
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альтернативну (невійськову) службу. Разом із тим рівень гарантій у царині 

праці зазначених суб’єктів і досі залишається досить низьким, 

нестабільним, що ще раз підкреслює нагальну потребу в експансії сфери  дії 

норм трудового права шляхом зміни вектора правового регулювання 

відносин у розглядуваній сфері. 

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. Адже ні цивільне право, яке забезпечує 

стабільність цивільного обігу, ні адміністративне, що забезпечує публічно 

встановлений порядок управління, не мають своєю основною функцією 

гарантування реалізації трудових прав [70; 49; 37]. 

Такої ж думки дотримується й К. Ю. Мельник, який стверджує, що в 

подальшому Україна все ж таки прийде до того, що регулювання відносин, 

основним змістом яких є праця, буде здійснюватися виключно трудовим 

законодавством. Вселяє таку впевненість, зокрема, міжнародна 

нормотворча робота. Так, у проектах Конвенції і в Рекомендації МОП про 

працю на умовах підряду, що розглядалися на 85-й і 86-й сесіях цієї 

міжнародної організації в 1997 р. і 1998 р. (відповідно), передбачалося 

поширити на підрядних працівників норми трудового законодавства, що 

стосуються: (а) права на організацію й на ведення колективних 

переговорів, (б) дискримінації в галузі праці і занять, (в) мінімального віку 

прийняття на роботу, (г) тривалості робочого часу та інших умов праці, (д) 

захисту материнства, (е) матеріальної компенсацій підрядним працівникам 

у випадку виробничої травми або професійного захворювання. що є 

наслідком виконання роботи з підряду [209, c. 310]. 
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На розширенні царини дії трудового права наполягає  Г. С. 

Скачкова. Учена стверджує: хоча трудове право і склалося історично як 

галузь права, що впорядковує трудові відносини осіб найманої праці, які 

працюють за трудовим договором, надалі сфера його дії 

розширюватиметься шляхом залучення повністю або частково деяких його 

норм у процесі праці інших осіб, оскільки для галузевої належності норм, 

що регламентують трудові відносини у рамках суспільної організації праці 

не має вирішального значення ні організаційно-правова форма 

роботодавця, а ні форма власності на його майно [378, c. 20]. 

Наведене дозволяє зауважити, що сьогодні норми трудового права 

мають вирішальне значення при встановленні прав та обов'язків 

працівників у різних сферах діяльності. На наше переконання, 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. 

Отже, 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 

названих категорій працівників. Адже ні цивільне право, що забезпечує 

стабільність цивільного обігу, ні адміністративне, яке забезпечує публічно 

встановлений порядок управління, не мають своєю основною функцією 

гарантування реалізації трудових прав. 

Реформування й подальший розвиток вітчизняної системи права 

вимагає новітнього погляду на її побудову. На перше місце має стати 

потреба в переосмисленні місця трудового права в цій системі. Нині дедалі 
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частіше лунають заклики до повернення трудового права в лоно цивільного 

права, до побудови системи права за принципом поділу на право приватне 

й публічне та ін. Але всі ці заклики не в змозі призвести до позитивних 

змін в українській правовій системі, а  навпаки – втілення таких підходів у 

практичну площину лише загострить існуючі й породить нові проблеми в 

суспільстві. Щоб досягти соціального балансу і справедливості в державі, 

видиться лише один шлях; у центрі системи права соціальної, правової 

держави має бути трудове право. Лише так можна буде втілити в життя 

конституційний припис: «людина, її життя і здоров’я… є найвищою 

соціальною цінністю» (ст. 3 Основного Закону країни), який і донині 

залишається лише нормою-декларацією. У дійсності ж людина може стати 

найвищою соціальною цінністю, лише коли держава служитиме на її благо, 

а не навпаки. Людина, здійснюючи свою трудову діяльність, має 

отримувати гідну заробітну плату, і тільки тоді в неї з’явиться можливість 

здійснювати всі інші свої конституційні права. Іншими словами, в центрі 

системи права України має стояти галузь права, що регулює відносини з 

реалізації здатності людини до праці, а держава повинна виконувати при 

цьому роль гаранта, створюючого всі умови для гідної праці й гідної плати 

за неї. Лише працюючи, особа має можливість реалізувати інше своє 

конституційне право – 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, а всі ці галузі мають 

будувати свою внутрішню систему з урахуванням необхідності створення 

безперешкодних умов для реалізації людиною її права на гідну працю [51; 

63]. Програма гідної праці була започаткована МОП у 1999 р. За 

визначенням цієї міжнародної організації гідною є продуктивна праця 

чоловіків і жінок в умовах свободи, рівності, безпеки й поваги до людської 
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гідності [109]. Вона забезпечує справедливий заробіток, безпеку на 

робочому місці й соціальний захист трудівників і членів їх сімей, сприяє 

особистому зростанню працюючих, їх соціальній інтеграції, дає людям 

свободу висловлювати свої погляди, об’єднуватись, щоб впливати на 

рішення, що стосуються їхнього життя, гарантує рівне ставлення й рівні 

можливості для всіх і кожного. 

На 97-й сесії Міжнародної конференції праці, що відбулася 28 

травня – 13 червня 2008 р. в Женеві (Швейцарія), заслухано звіт 

Генерального директора МОП про виконання Програми гідної праці під 

назвою «Гідна праця: стратегія дій на майбутнє». У цьому звіті підбито 

підсумки проведеної за цією Програмою роботи і зроблено висновок про 

потребу подальшої консолідації зусиль, спрямованих на її виконання, про 

необхідність узгодження дій за Програмою гідної праці з іншими 

існуючими програмами, які сприяють зміцненню трудових прав, зростанню 

зайнятості населення, посиленню безпеки і просуванню конструктивного 

соціального діалогу. МОП переконана, що потенціал для економічного 

зростання й соціального прогресу існує у всіх країнах і що Програма  є 

універсальною, здатною задовольнити потреби всіх країн . 

Міжнародною організацією праці в рамках проекту «Моніторинг та 

оцінка прогресу з питань гідної праці» визначені складники й напрямки 

оцінювання рівня досягнень у забезпеченні умов для гідної праці.  

Основними з них є: (а) можливості щодо зайнятості, (б) адекватні 

заробітки і продуктивна праця, (в) належна тривалість робочого часу, (г) 

гармонійне поєднання трудової діяльності з сімейним життям, (д) 

наявність неприйнятних форм праці (дитяча і примусова  праця), які мають 

бути скасовані, (е) стабільність і впевненість у збереженні роботи, (є) рівні 

можливості і справедливе ставлення у процесі праці, (ж) безпечні умови 

праці, (з) соціальний захист, (и) соціальний діалог і трудові відносини, (і) 

економічний і соціальний контекст гідної праці [365, c. 123]. 
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На проблеми реалізації Програми гідної праці в Україні звертають 

увагу все більше вчених [203, c. 72-73; 94, c. 156; 97, c. 90-93; 120, c. 8-15; 

35, c. 71-76; 461, c. 127-129], намагаючись з’ясувати сутність цієї категорії, 

але всі їх дослідження містять лише оціночні категорії і не встановлюють 

чітких критеріїв, які були б визначальними у процесі формування 

державної концепції гідної праці. Приміром, деякі з них намагаються 

широко тлумачити поняття категорії «гідна праця», а саме: а) відсутність 

будь-яких форм дискримінації у сфері праці; б) сприятливі виробничі й 

соціально-трудові умови; в) справедливість оплати праці; винагорода, що 

дозволяє підвищувати якість життя; д) можливість розвитку особистості й 

реалізації трудового потенціалу; е) наявність певних соціальних гарантій і 

захищеність прав трудящих; є) можливість участі у соціальному діалозі  

[120, c. 11]. Інші ж [35, c. 74], навпаки, характеризують основні складники 

забезпечення гідної праці на рівні підприємства, як-от: 

– надання доступу до гідних (високотехнологічних, інноваційних) 

робочих місць, які забезпечуватимуть можливості реалізації 

інтелектуального капіталу працівників, задіяння їх творчих здібностей та 

активізації психічних процесів, притаманних інтелектуальній діяльності. 

Такі робочі місця мають відповідати рівню підготовки й інтелектуального 

розвитку працюючих;  

– створення безпечних, комфортних умов праці на робочих місцях, 

які мають бути спрямовані передусім на запобігання несприятливих 

чинників виробничого середовища, трудового й технологічного процесів, 

зокрема, значному перевантаженню трудівника через велику інформаційну 

насиченість процесу праці, надмірній нервово-емоційній напрузі внаслідок 

високої відповідальності за рішення й діяльність в умовах невизначеності, 

процесам емоційного виснаження, професійного вигорання, різного роду 

професійним деформаціям і деструкціям особистості, професійним 

захворюванням і травматизму; 
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– застосування нових форм і методів організації праці, перехід від  

адміністративного контролю й координації до прямої відповідальності й 

контролю виконавців, які працюють у взаємопов’язаних групах, відносно 

більша автономія працівника, вищий рівень особистої відповідальності й 

контролю за результатами праці тощо; 

– розширення можливостей працівників у трудовій діяльності щодо 

самореалізації й саморозвитку, участі в управлінні, захисту власних 

інтересів і соціального захисту, вибору форми зайнятості (дистанційної 

зайнятості, самозайнятості) й режиму роботи. 

Не применшуючи значення наукових пошуків учених, зауважимо, 

що, на наше переконання, категорії «гідна праця» і «достатній рівень 

життя» мають прямо співвідноситись. Як стверджується в науковій 

юридичній літературі, достатній рівень означає наявність мінімуму 

достатку, який дає змогу виживати особі або сім’ї. Найчастіше його 

співвідносять із забезпеченням прожитковому мінімуму, на підставі 

встановленого законом якого визначаються державні соціальні гарантії і 

стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового 

й соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я й освіти. Він, 

зокрема, служить підґрунтям для встановлення розміру мінімальної 

заробітної плати й мінімального розміру пенсії. У суспільстві поняття 

«гідне життя» сприймається як морально-етична, а не нормативно-правова 

категорія, і кожен вкладає своє суб’єктивне сприйняття складників її 

змісту виходячи із свого соціального походження, соціального стану, 

інтелектуального розвитку й життєвих установок. Поняття «гідний рівень 

життя» повинен дістати конкретне закріплення в соціальному 

законодавстві України, стати орієнтиром для розрахунку розмірів 

заробітної плати, пенсії, інших соціальних виплат, що забезпечують гідне 

існування людини. Дуже важливо, щоб при цьому, з одного боку, 

дотримувався принцип соціальної справедливості, з другого – не страждала 
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людська гідність. Саме досягнення гідного рівня життя є основною метою 

соціальної політики держави й загальної системи соціального захисту 

населення, одним з найважливіших принципів права соціального 

забезпечення [185, c. 301-305]. 

Підтримуючи наведену точку зору, все ж наголосимо на тому, що 

Конституція України задекларувала право саме «на достатній рівень 

життя» (ст. 48), а не на гідний рівень життя. Разом із цим міжнародні 

правові акти теж установлюють право на достатній рівень життя. 

Приміром, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 

(1966 р.) [214] (ратифікований Україною 19 жовтня 1973 р. [324]) в ч. 1 ст. 

11 визнає право кожного на достатній життєвий рівень для нього і його 

сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло, неухильне 

поліпшення умов життя. Європейська соціальна хартія (переглянута) (1996 

р.) [116] (ратифікована 14 вересня 2006 р. [322]) також визначає, що 

держави-учасниці повинні забезпечити умови, за яких усі працівники 

мають право на справедливу винагороду, яка може забезпечити достатній 

життєвий рівень для них самих та їх сімей (п. 4 ч. 1).  

На підставі зазначеного вважаємо, що саме гідна праця повинна 

гарантувати достатній рівень життя. Керуючись приписом  ст. 48 

Конституції України, за яким достатній рівень життя включає достатнє 

харчування, одяг, житло, критеріями визнання праці гідною мають стати 

постулати, коли виконувана людиною праця: 

– відповідає її здібностям, 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 цією 

спеціальністю, бо 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; 
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– гарантує безпечні умови виконання працівником своєї трудової 

функції; 

– включає можливість професійного й особистого розвитку особи як 

за державний кошт, так і за кошт певного роботодавця; 

– передбачає оплату, яка відповідає професійному рівню 

працюючого й може покрити витрати на (а) придбання 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, (д) 

відновлення порушених прав у разі виникнення трудового спору. 

З огляду на запропоноване й на положення Основного Закону країни 

достатній рівень життя мав би гарантуватися прожитковим мінімумом, 

який, у свою чергу, повинен співвідноситися з мінімальною заробітною 

платою. Прожитковий мінімум – це вартісна величина, достатня для 

забезпечення нормального функціонування організму індивіда, збереження 

його здоров'я, для придбання набору продуктів харчування, а також 

мінімального набору непродовольчих товарів і мінімального набору 

послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних 

потреб особистості. Закон України «Про прожитковий мінімум» [320] 

міститьположення, що встановлюють порядок формування споживчого 

кошика й використання прожиткового мінімуму, який затверджується на 

одну особу, а також окремо для тих, хто належить до основних соціальних 

і демографічних груп населення, щороку Верховною Радою України в 

законі про Державний бюджет України на відповідний рік. Так, 

прожитковий мінімум на одну працездатну особу має становити з 1 січня 

по 30 червня 2018 р. – 1762 грн.; з 1 липня по 30 листопада 2018 р. – 1841 

грн.; з 1 грудня 2018 р. – 1921 грн. [341] 

Мінімальний споживчий бюджет – це набір продовольчих і 

непродовольчих товарів і послуг у натуральному й вартісному вираженні, 
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який забезпечує задоволення основних фізіологічних і соціально-

культурних потреб людини. Він формується нормативним методом на 

основі системи споживчих кошиків, до яких включаються науково 

обґрунтовані, збалансовані за потребою стандартні набори товарів і послуг 

з урахуванням мінімальних норм і нормативів споживання, що 

розробляються науковими установами й організаціями відповідного 

профілю[312]. 

Як бачимо, прожитковий мінімум є вартісною величиною 

мінімального споживчого бюджету, який має покривати витрати на всі ті 

товари й послуги, передбачені у споживчому кошику. Проте варто 

наголосити, що встановлені вітчизняні розміри прожиткового мінімуму не 

покривають і не можуть покрити необхідних витрат, що можна 

підтвердити, проаналізувавши вартість наборів продуктів харчування, 

непродовольчих товарів і послуг, що включають: набори продуктів 

харчування, мінімальний набір текстильної білизни, предметів першої 

потреби, санітарії й ліків, товарів культурно-побутового та господарського 

призначення, набір житлово-комунальних послуг та зв’язку, набір 

побутових послуг, транспортні послуги, послуги закладів культури)  [299] 

для основних соціальних і демографічних груп населення. 

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір 

заробітної плати за просту некваліфіковану працю, нижче якого не може 

бути оплата за виконану працівником місячну норму робіт (Кодекс законів 

про працю України, Закон України «Про оплату праці»). Відповідно до п. 5 

ст. 38 Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної плати 

визначається в Законі про Державний бюджет на відповідний рік. За ст. 8 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» місячний 

розмір мінімальної заробітної плати становить 3723 грн  [290]. 

За визначенням експертів Євросоюзу мінімальна заробітна плата 

має бути не меншою 2-2,5 прожиткових мінімумів; у більшості країн світу 
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вона становить 35-40 % від середньої зарплати. За даними Світового банку, 

співвідношення мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму 

становить: у Великій Британії – 6,4:1, у Франції – 4,7:1, а ось в Україні – 

2:1 [263]. 

Витрати на оплату послуг значно залежать від їх платності, 

пільговості й безоплатності. Ось чому розвиток самої соціальної сфери так 

впливає на рівень життя населення. За міжнародними стандартами витрати 

на харчування в обсязі 50 % й вище від доходів сім'ї свідчать про низький 

рівень життя в країні. За методикою СЕТ (Європейське економічне 

товариство) до низькооплачуваних належать трудівники, чия заробітна 

плата становить 2/3 і нижче від середнього рівня в країні  [16]. 

В Україні чинні нормативи прожиткового мінімуму не можуть 

гарантувати достатнього рівня життя, забезпечити купівельну 

спроможність громадян хоча б на придбання встановленого 

законодавством споживчого кошику, який закріплює мінімальні набори 

товарів і послуг. Більше того, законодавчо визначений мінімальний розмір 

заробітної плати не може вважатися оплатою гідної праці, позаяк, 

реалізуючи своє право на працю, громадянин не в змозі забезпечити ні 

себе, ні членів своєї сім’ї достатнім рівнем життя. Отже, в Україні 

відсутній механізм реалізації конституційного права на достатній рівень 

життя. 

Проведений аналіз співвідношення зарплати і прожиткового 

мінімуму свідчить про нагальну потребу зміни вектора перетворень, які 

відбуваються в державі, оскільки (як уже наголошувалось) лише людина 

має бути в центрі уваги, що свідчить про необхідність соціалізації як усієї 

політики держави, так і її правової системи. Такі завдання під силу лише 

одній галузі права, яку ми назвали основною, трудовому. Її норми мають 

поширюватись і враховуватися під час розроблення будь-яких 

законодавчих актів. Тільки так можна забезпечити соціалізацію системи 
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права й позитивні зрушення у справі втілення в життя конституційного 

права на достатній рівень життя, який досягатиметься працюючою особою 

під час виконання обраної нею праці.  

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. Із цією метою розроблено Стратегію 

державної кадрової політики на 2012–2020 роки [331], проведення якої має 

бути спрямована на такі досягнення:  

– в соціальному аспекті – високого рівня розвитку людського 

потенціалу держави, задоволення очікувань населення щодо професійної 

самореалізації, гідної оплати праці; 

– в аспекті економічному – забезпечення всіх галузей суспільного 

виробництва кваліфікованими кадрами, зростання 

конкурентоспроможності держави, підвищення рівня добробуту населення;  

– в інституційному аспекті – вдосконалення нормативно-правової 

бази з метою запровадження новітніх підходів у кадровому менеджменті;  

– в аспекті організаційному – розбудови системи управління 

трудовими ресурсами на засадах соціального діалогу й партнерства 

держави і суб'єктів підприємницької діяльності. 

Реалізація державної кадрової політики передбачає виконання 

першочергових завдань в напрямку забезпечення зайнятості населення, як -

от:  

– гарантоване надання молоді першого робочого місця;  
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– формування здатності населення країни до трудової мобільності, 

здобуття нових знань, умінь і навичок відповідно до вимог інноваційних 

тенденцій розвитку економіки; 

– ефективне використання трудових ресурсів у регіонах;  

– запровадження механізмів ефективного перерозподілу робочої 

сили між трудонедостатніми і трудонадлишковими регіонами;  

– удосконалення існуючої системи державної служби зайнятості 

громадян з урахуванням кращого світового досвіду діяльності бірж праці й 

центрів зайнятості населення;  

– недопущення нелегальної зайнятості населення країни, зменшення 

міграційних потоків за кордон;  

– розроблення механізмів соціальної адаптації осіб, які відбули 

покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, 

шляхом залучення їх до суспільно корисної праці протягом місяця з дня 

звільнення;  

– поширення практики проведення регіональних ярмарків вакансій. 

Соціальна політика в сучасних умовах є універсальною, необхідною 

й функціонально значущою цариною життєдіяльності соціуму. Її 

об'єктивний характер і масштаби реалізації є показниками високого рівня 

соціальної диференціації і складності соціальних відносин у суспільстві 

сучасного типу, що вимагають постійних зусиль у напрямку їх 

регулювання як важливих чинників суспільного розвитку. Мета соціальної 

політики полягає в забезпеченні діяльності держави і структур її 

громадянського суспільства на створення умов для стабільного 

соціального розвитку. На практиці ж це означає створення умов для того, 

щоб об'єктивно відтворювана в соціумі стратифікаційна система 

забезпечувала доступ до матеріальних і духовних благ усіх його членів, 

хоча, зрозуміло, й на диференційованих засадах. 
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До кола найважливіших проблем соціальної сфери треба віднести 

нижченаведені, детальний розгляд яких пропонується.  

По-перше, бідність населення. Як зазначає Мінсоцполітики України, 

цей показник за багатовимірною оцінкою за I півріччя 2016 р. 

характеризується такими рівнями бідності: а) за відносним критерієм (75 % 

медіанних сукупних витрат населення) склав 24,1% (за I півріччя 2015 р. – 

24,3 %); б) за відносним критерієм крайньої бідності становив 10,0% (I 

півріччя 2015 р. – 10,4%); в) за абсолютним критерієм (доходи нижче 

прожиткового мінімуму) знизився на 2,7 в.п. і склав 5,5% (I півріччя 2015 

р. – 8,2%) [242]. 

За результатами глобального дослідження «Індекс соціального 

розвитку» (Sоcial Progress Index, ІСР), розробленого американською 

неурядовою організацією Social Progress Imperative за підтримки Deloitte, 

Україна у 2017 р. опинилася на 64 сходинці за рівнем життя серед 128 

країн світу, ввійшовши до групи країн з розвитком вище середнього. 

Індекс визначає рейтинги країн на базі показників, що безпосередньо 

впливають на якість життя людей [145; 500, c. 4]; 

По-друге, низький рівень оплати праці. Наявне в Україні явище 

бідності зайнятого населення є наслідком несправедливого розподілу 

результатів праці між власниками робочої сили і власниками капіталу, 

явних порушень у системі оплати праці та при формуванні ринку робочої 

сили. В Україні продовжує існувати суттєва проблема міжгалузевої 

диференціації працівників за рівнями оплати праці, що свідчить про 

відсутність залежності розміру їх зарплати від професійно -

кваліфікаційного рівня. 

По-третє, неефективна політика зайнятості. Сучасний ринок праці 

(як національний, так і глобальний) визначається 2-ма суперечливими 

тенденціями, узгодження яких дасть змогу збалансувати кількісні і якісні 

показники попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці. Перша – це 
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невідповідність рівня зростання ВВП обсягу збільшення робочих місць; 

друга – зростаюча потреба в залученні нових осіб до ринку праці (в тому 

числі збереження зайнятості, забезпечення ефективного переходу від 

безробіття до роботи) і зменшення в такий спосіб чисельності осіб і сімей, 

які перебувають на утриманні держави. Іншими словами, виникає феномен 

так званої надлишкової освіти, коли працівники з високою формальною 

підготовкою виконують малокваліфіковані роботи, що підкреслює низьку 

якість їх освіти або ж нераціональне використання праці.  

Вирішенням цих та інших проблем з метою забезпечення гідної 

праці кожному має стати:  

– розширення доступу до продуктивної зайнятості, сприяння 

зростанню доходів населення від зайнятості й виплат у системі державного 

соціального страхування для гарантування умов гідної праці;  

– забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери 

незалежно від місця проживання,  мінімізація ризиків соціального 

відчуження сільського населення;  

– мінімізація ризиків бідності й соціального відчуження найбільш 

уразливих категорій населення;  

– запобігання бідності й соціальному відчуженню серед внутрішньо 

переміщених осіб [334]. 

Зарубіжні вчені Е. Гідденс, Дж. Мідглей і Г. Еспінг-Андерсен 

обґрунтовують концепцію соціально-інвестиційної держави, важливе місце 

в якій займає активізація соціальної політики, спрямована на інтеграцію 

всього населення до ринку праці, тобто на підвищення чисельності 

продуктивного населення. Причому основними інструментами 

розглядаються активна політика на ринку праці й освіта протягом усього 

життя. Як відзначає із цього приводу Дж. Мідглей, «…замість 

використання недостатніх ресурсів для підтримки незахищених верств 

населення шляхом грошових трансфертів підхід соціальних інвестицій 
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надає переваги програмам, що сприяють працевлаштуванню й 

саморозвитку населення». Цей науковець, як засновник концепції 

соціально-інвестиційної держави, вважає, що соціальні цілі підпорядковані 

пріоритетам економічного зростання [492]. У соціальній політиці режимів 

добробуту населення категорія продуктивізму пов`язується з іменем Г. 

Еспінг-Андерсена, який акцентував на традиціях підтримки людського 

капіталу і сприяння повній його зайнятості в рамках скандинавської моделі 

соціальної держави. Учений переконує, що продуктивність цього типу 

соціальної політики визначається інвестиціями у професійну підготовку, 

сприяння зайнятості дорослого населення, забезпеченням його мобільності 

на ринку праці [483]. У рамках названої концепції Е. Гідденсом 

розглядаються витрати споживання й соціальні інвестиції. При цьому 

пріоритетними він називає витрати у формі вкладів у людський капітал. 

Отже, з урахуванням наведених аспектів мають здійснюватись оцінювання 

соціального розвитку й робитися висновки щодо його особливостей і 

впливу на показники функціонування ринку праці [487]. 

В умовах євроінтеграції необхідним є зіставлення рівнів соціального 

розвитку економіки України й зарубіжних держав. Це варто розглядати як 

умову для подальшого наближення вітчизняної економіки до рівня 

соціальних стандартів Європейського Союзу. Реалізація державної 

соціальної політики в Україні потребує подальшого підвищення рівня та 

якості життя населення, удосконалення політики доходів, реформування 

системи соціального захисту, подолання регіональної й галузевої 

диспропорцій, подальшого зростання соціальних гарантій і наближення їх 

до європейського рівня. За необхідністю практичними заходами в цьому 

напрямку можуть бути: (а) поетапне приведення розміру мінімальної 

заробітної плати до розміру 4-х–5-ти прожиткових мінімумів і (б) 

урахування регіональної диференціації й розроблення механізмів 

практичної реалізації регіонального прожиткового мінімуму [456]. 
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На сучасному етапі досліджень у вітчизняній і зарубіжній практиці 

можна виокремити 2 підходи, що мають концептуальний характер і можуть 

вважатися основними концепціями вивчення рівня життя населення. 

Перша розглядає рівень життя як матеріальне становище населення в 

розумінні наявності необхідних матеріальних благ у виді доходу для 

підтримання необхідних життєвих потреб, забезпеченості певним рухомим 

і нерухомим майном тощо. Основна увага приділяється питанням 

визначення раціональних норм споживання й відповідності реального 

споживання цим нормам, рівня й купівельної спроможності доходів, 

обґрунтуванню їх диференціації в суспільстві, установленню соціальних 

стандартів. Добробут окремої особи розглядається через призму 

загальнонаціонального добробуту. Стратегічна мета держави – 

збільшувати обсяги виробництва і шляхом перерозподілу доходів у соціумі 

підвищити рівень задоволення потреб його членів. Друга концепція 

стосується якості життя. Вона, ґрунтуючись на визнанні необхідності 

задоволення потреб людини не тільки в матеріальних благах, а  й в умовах 

для розвитку й життєдіяльності, означає частковий перехід від 

макроекономічного до мікроекономічного її розуміння. Головною її 

стратегічною метою є створення умов для якісного життя і всестороннього 

розвитку людини [358, c. 16, 17]. Концепція рівня життя населення України 

на сучасному етапі може бути сформульована як комплексне вивчення 

життєвого рівня різних верств населення країни за 3-ма основними 

складниками: за матеріальним становищем, умовами проживання і станом 

соціального середовища [358, c. 19]. 

В останні роки в Україні спостерігаються загалом позитивні 

зрушення у структурі сукупних доходів населення, а саме: збільшення 

питомої ваги трудових доходів і надходжень від ринкової діяльності, 

підвищення пенсійних виплат, зниження частки натуральних доходів і 

трансфертів у виді пільг і субсидій. У той же час загальний рівень доходів 
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у країні залишається вкрай низьким, передовсім унаслідок низьких 

стандартів оплати праці. Характерний на сьогодні для України розподіл 

доходів указує на наявність суттєвої поляризації населення за ознакою 

матеріальної забезпеченості. Навіть покращання показників розподілу й 

загальне зростання рівня доходів населення країни протягом останніх років 

не зменшили поляризацію в українському суспільстві [358, c. 244]. 

З підсумку проведеного аналізу, випливає висновок: для ефективної 

реалізації концепції гідної праці треба вирішити проблему розроблення й 

об’єктивації національних стандартів гідної праці, вироблення яких слід 

здійснити через форми соціального партнерства з метою врахування 

позицій працівників, роботодавців і держави. При цьому неможливо 

обійтися без важелів впливу трудового права, яке, як справедливо 

зазначала Н. М. Никифорова, активно впливає на соціальну сферу 

суспільних відносин, сприяє втіленню в життя найважливіших напрямків 

соціальної політики держави, виконуючи соціальну функцію. Подальший 

розвиток трудового права повинен відбуватися шляхом посилення його 

впливу на соціальні процеси, що мають місце в суспільстві, на пошуки 

належних заходів правового забезпечення відносин у царині праці. Це 

право має поширювати свою сферу дії на врегулювання умов праці всіх 

трудівників, а тому важливим напрямком удосконалення трудового 

законодавства є пошук оптимального співвідношення єдності й 

диференціації правового регламентування праці для забезпечення 

максимально можливого рівня соціальної справедливості як однієї з 

визначальних характеристик соціальних відносин [222, c. 183, 184]. 

Трудовому праву як самостійній галузі права притаманні всі 

ключові ознаки права взагалі, зокрема, нормативна визначеність, державна 

зумовленість і гарантованість. Ці риси визначають характер впливу 

трудового права на суспільні відносини з використання праці. 

Нормативність трудового права (загальні його норми) означає 
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всезагальний і рівний його вплив на зазначені відносини, що не виключає 

його диференційованого підходу (спеціальні норми). Це узгоджується з 

галузевими принципами трудового права, що полягають у таких 

складниках, як єдність і диференціація правового регулювання суспільних 

відносин у сфері праці. Завданням диференціації є індивідуалізація 

загальної правової норми щодо окремих категорій працівників, що 

дозволяє трудовому праву найбільш ефективно впливати на зазначені 

відносини.  

На підставі наведеного вище наголосимо, 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 [134, c. 

8, 9]. Інакше кажучи, йому належить бути, так би мовити, точкою відліку 

для суспільних відносин у царині праці, воно повинно стати вагомим 

чинником розвитку правової, соціальної держави, стимулювати той чи 

інший вид соціальної діяльності людей [352, c. 58], забороняти поведінку, 

яка може перешкоджати реалізації їх права на працю, чому мають сприяти 

відповідні методи правової регламентації, які має у своєму арсеналі 

трудове право. 

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 



136 

з’ясування сфери дії трудового права, позаяк належне впорядкування і 

своєчасна реалізація спектра трудових прав людини забезпечуватимуть 

економічний розвиток і прогрес усієї держави. Ціннісні пріоритети 

останніх мають зміщуватися в бік формування і здійснення національної 

концепції гідної праці, спонукання до забезпечення якої стане приводом до 

інших позитивних зрушень у країні. Саме право на гідну працю повинно 

стати центральним і рушійним чинником у процесі формування соціально 

орієнтованої політики держави й переформатування вітчизняної системи 

права в бік її соціалізації. Завдяки цьому, виконуючи свою соціальну 

функцію, трудове право поширюватиме свою дію на всі сфери суспільного 

життя. Іншими словами, виконання соціальної функції трудового права в 

умовах євроінтеграції має полягати в поширенні його дії: (а) на розвиток 

соціально зорієнтованих суспільних відносин у державі, (б) на формування 

й забезпечення умов реалізації останніх у сфері праці, (в) на створення й 

розвиток нових форм здійснення трудівниками свого права на працю й на 

захист усіх прав працюючих. 

Таким чином, сфера дії трудового права полягає в застосуванні його 

норм до відносин, що становлять його предмет, а також у субсидіарному 

(винятковому, додатковому, вибірковому) задіянні його норм до трудових 

відносин, які одночасно підпадають під сферу дії інших правових галузей, 

якщо це зумовлено їх характером і волею законодавця. Отже, для 

субсидіарного застосування трудового права повинна бути в наявності 

схожість механізмів правового регламентування цих правових галузей. 

Субсидіарне його застосування не означає відходу від загальної правової 

моделі регулювання трудових відносин. Таке поширення сфери дії 

трудового права має на меті захист усіх працюючих від порушення 

належних їм прав і гарантування забезпечення права на гідну працю . 

Виняткове застосування трудового права – це норма спеціального 

закону, що містить припис, у якому є посилання на використання 
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законодавства про працю у випадках, не врегульованих зазначеним 

законом. Приміром, ч. 3 ст. 5 Закону України «Про державну службу»  

[291] передбачає, що дія норм законодавства про працю поширюється на 

державних службовців у частині відносин, не впорядкованих цим Законом . 

 

 

 

 

 

А – загальна трудо-правова 

норма 

В – спеціальний нормативно-

правовий акт 

С – обсяг часткового 

співпадання нормозастосування  

 

Обсяги нормозастосування частково збігаються: певне коло 

відносин з використання праці державних службовців урегульовано 

спеціальним законом (відносини, виникаючі у зв’язку зі вступом, 

проходженням і припиненням державної служби, регламентуються цим 

Законом, якщо інше ним не передбачено (ч. 2 ст. 5 указаного Закону). У 

той же час законодавство про працю теж упорядковує ці відносини 

виходячи з положень ч. 1 ст. 3 КЗпП України: законодавство про працю 

регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності, виду діяльності й галузевої 

належності.  

При вибірковому застосуванні трудового права лише окремі аспекти 

відносин підпадають під сферу дії трудового права. Іншими словами, 

законодавство про працю регламентує лише деякі питання в царині праці 

певних категорій осіб (приміром, спортсменів, адвокатів як самозайнятих 

осіб, військовослужбовців). За загальним правилом, ці гарантії щодо 

зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в 

передбаченому законодавством про працю порядку.  

А В С С 
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А – відносини, щостановлять 

предмет трудового права 

В – частина питань (як 

правило, гарантії щодо зайнятості, 

охорони праці та ін.), які регулює 

трудове право щодо певних категорій 

осіб (військовослужбовців, 

спортсменів, самозайнятих осіб) 

 

Додаткове застосування трудового права полягає в тому, що 

відносини з використання праці регулюються й іншими правовими 

галузями, хоча із цього кола відносин частина з них підпадає під сферу дії 

виключно трудового права, що зумовлено особливостями статусу певних 

категорій суб’єктів. Яскравим прикладом може послужити регламентація 

відносин у сфері праці фермерських господарств. Відповідно до ч. 1 ст. 27 

Закону України «Про фермерське господарство»[336] трудові відносини у 

фермерському господарстві ґрунтуються на підставі праці його членів. У 

разі ж виробничої потреби це господарство має право залучати до роботи в 

ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом). У такому 

випадку поняття «трудові відносини» об’єднує трудові відносини, 

виникаючі як при використанні найманої праці, так і з приводу  

застосування праці членів фермерського господарства. Відносини із 

залучення господарством до роботи в ньому інших громадян за трудовим 

договором (контрактом) підпадають під царину дії трудового прав. А ось 

відносини з приводу використання праці членів фермерського 

господарства належать до сфери дії аграрного права. І лише у тому 

В 

А 
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випадку, коли особа в установленому законодавством порядку вийде з 

числа членів фермерського господарства, вона матиме право реалізувати 

своє право на працю за трудовим договором (контрактом) у цьому ж 

господарстві. 

 

 

 

 

А – спеціальний нормативно-

правовий акт, що регулює відносини 

у сфері праці певної категорії осіб, 

які є суб’єктами іншої галузі права 

В – частина правовідносин у 

рамках цього спеціального 

нормативно-правового акту, які 

підпадають під сферу дії трудового 

права 

 

 

 

2.2. Гнучкість правового регулювання трудових правовідносин як 

умова розширення сфери дії трудового права 

У процесі переходу України до ринкової економіки, з різким 

скороченням обсягів виробництва в багатьох його сферах спостерігається 

масове скорочення кадрів, що призвело до появи значної чисельності 

безробітних. У результаті цього виник і почав активно функціонувати 

ринок робочої сили, на якому кваліфікованим робітникам і фахівцям 

відведено роль своєрідного товару. Усе це викликало необхідність 

перегляду традиційних підходів до комплектування виробничих кадрів, їх 

працевлаштування і професійного самовизначення, що зовсім не означає, 

що роботодавці не відчувають їх дефіциту. Навпаки, досвід свідчить: чим 

швидше підприємства переборюють економічну кризу, чим більш творчо 

В 

А 



140 

вони організовують свій менеджмент, тим гостріше позначаються на їх 

діяльності проблеми дефіциту кваліфікованих кадрів. Це знаходить свій 

прояв насамперед у зміні функцій кадрових служб або, як зараз прийнято 

їх називати, служб «по роботі з персоналом». Вони тепер більше 

орієнтовані не на пошук нових кадрів, а на створення сприятливих умов і 

чітких орієнтирів для найшвидшої професійної й соціальної адаптації 

персоналу підприємств, для систематичного підвищення його кваліфікації, 

для професійної кар’єри своїх працівників. 

В умовах ринку праці сьогодення служби по роботі з персоналом 

підприємств та їх підрозділи все частіше беруть на себе функції замовників 

на виконання кадрових послуг. Підбором, підготовкою і професійним 

навчанням кадрів все частіше займаються спеціалізовані недержавні 

організації, які діють на комерційних умовах [22, c. 155, 156]. 

Інформаційні технології, телекомунікації та інші технічні 

досягнення цивілізації істотно змінили світ. Формується нова економіка, 

заснована на принципах багатомірного комунікативного простору, 

посилюється поляризація світового господарства, де виникають 

наднаціональні утворення економічного й технологічного розвитку. Такі 

фундаментальні зміни в економіці й у соціальній структурі суспільства, 

визначні науково-технічні досягнення, поява загальносвітового 

інформаційного простору ведуть до формування нового типу людської 

цивілізації – глобальної.   

Глобалізація призводить до зменшення ролі державних впливів, 

збільшення мобільності праці й капіталу, розвитку єдиних стандартів і 

норм, тобто до уніфікації світу. Відбуваються докорінна трансформація і 

зміна національних інститутів державної влади. Глобалізація – це процеси, 

в яких національні держави та їх суверенітет вплітаються в, так би мовити, 

«павутину транснаціональних акторів», підкорюючись їх владним 

можливостям, орієнтації й ідентичності [28, c. 26]. 
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У трудо-правовій сфері глобалізація викликала виникнення 

флексибілізації (flexibilisation – гнучкість). Нині роботодавець 

заінтересований у встановленні атипових трудових правовідносин, у 

результаті чого працівники знаходяться у менш вигідному становищі, аніж 

ті, які реалізують свою трудову функцію за безстроковими договорами. 

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 

флексибілізаціі 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. 

Трудові правовідносини минулого століття нерідко виходять за 

рамки зазначеної суспільної організації праці, продиктованої умовами 

інформаційного соціуму. У зв'язку із цим однією з основних тенденцій 

розвитку трудових прав на початку ХХІ ст. є посилення гнучкості 

(флексибілізації) правового впорядкування трудових правовідносин, що 

зумовило появу й численне зростання трудовідносин нетипових. А. М. 

Курінний обґрунтовує, що гнучкість у сфері праці слід визнати однією з 

національних проблем, якою необхідно займатися як на законодавчому, так 

і на правозастосовному рівні [188, c. 327]. 

Гнучкість трудових відносин слід розглядати у 2-х рівнях їх 

регулювання – у порядку нормативному й договірному. У першому 

випадку задіяно механізм диференціації правового регламентування 

трудових відносин, який включає нормативні правові акти про працю, 

локальні нормативні акти, нормативні умови колективних договорів та 
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угод, що встановлюють особливості правового регулювання нестандартних 

форм зайнятості. У другому випадку має діяти механізм договірної 

індивідуалізації умов праці на рівні індивідуальних трудових договорів. 

Однак посилення гнучкості (диференціації й індивідуалізації) у правовому 

впорядкуванні трудових відносин повинно поєднуватися із забезпеченням 

трудових прав працівника [198, c. 29, 30]. 

Зарубіжними фахівцями-правознавцями в останні десятиліття 

потреба посилення гнучкості державно-правового регулювання ринку 

праці розглядається як імператив, викликаний об'єктивними вимогами 

сучасної розвиненої економіки. Від здатності сучасного трудового права 

мати таку гнучкість значною мірою залежить його виживання як 

необхідного й важливого для суспільства соціального інституту.  

На межі століть доволі чітко простежується втрата промисловістю 

пріоритету в залученні робочої сили. Провідним виступає не первинний 

сектор – виробництво, а вторинний і третинний – обмін і послуги. На зміну 

приходить новий тип виробництва – гнучке інноваційне і як наслідок – 

нові постіндустріальні типи організації праці й управління останньою . 

Докорінне оновлення технічної й технологічної бази на основі 

комп'ютеризації, інформатизації й, автоматизації впровадження гнучких 

виробничих систем спричинили істотні зміни у сфері організації праці, в 

тому числі й поширення гнучких виробництв. За таких умов важливим має 

стати пошук балансу між гнучкістю правового регулювання трудових 

відносин, з одного боку, і захистом трудових прав працівника – з другого. 

Посилення гнучкості в регламентації трудових відносин, розширення 

сфери їх нормативної диференціації й договірного регулювання ставлять 

на порядок денний питання про межі флексибілізації, якими мають стати 

перш за все (а) загальновизнані норми і принципи міжнародного трудового 

права, (б) галузеві принципи (заборона дискримінації у трудових 



143 

відносинах, примусової праці та ін.), (в) установлений законом 

мінімальний рівень трудових прав і гарантій [198, c. 34]. 

Відзначимо, що за часів існування СРСР гнучкість правового 

регулювання праці пов'язувалася переважно з режимом неповного 

робочого часу для окремих категорій працівників. При цьому ставлення до 

зарубіжного досвіду було досить критичним, а увага здебільшого 

акцентувалася на економічній вигоді роботодавця від використання таких 

режимів. Зміни на краще відбулися тільки наприкінці 80-х років ХХ ст., 

коли гнучкі форми зайнятості почали розглядатися як альтернатива 

безробіттю, засіб реалізації трудового потенціалу працюючого  [220, c. 15-

25]. У цілому ж стандартизація трудових відносин була адекватна плановій 

соціалістичній економіці, бо полегшувала планування трудових ресурсів. 

До початку реформ 90-х років практично всі радянські громадяни 

працювали на умовах стандартного трудового договору. Утім, і договору 

як такого не було, а існувало досить формальне укладення трудового й 

колективного договорів, оскільки їх сторони були позбавлені договірної 

свободи при імперативному регламентуванні трудових відносин. По суті, 

сторони лише інформували одна одну про закріплені в законодавстві права 

й обов'язки. 

Наприкінці 60-х років минулого століття у зв'язку з проведенням 

господарських реформ, спрямованих на розширення прав підприємств, 

радянськіпредставники доктрини трудового права наголошували на 

необхідності розширення сфери локального й колективно-договірного 

регулювання трудових відносин. Наступним кроком стало обґрунтування 

розширення сфери індивідуального регулювання останніх  [251, c. 205].  

Як бачимо, поєднання ринкових механізмів, технологічних 

нововведень і змін у стратегії управління бізнесом і трудо -правовому 

статусі працівників призвело до зростання гнучкої зайнятості працюючих, 

яка опосередковується і гнучкими правовідносинами. При цьому досить 
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важко виділити, який із цих чинників є найбільш значимим, вирішальним у 

поширенні нових видів трудових відносин. 

Зарубіжні соціологи й економісти (Д. Белл, Р. Райх, Л. Туроу, М. 

Кастельс. М. Пайор та ін.) під флексибілізацією трудових відносин 

розуміють гнучкість:  

– найманих працівників, тобто їх готовність до зміни професії, 

навчання протягом життя, автономної трудової діяльності й ухвалення 

самостійних рішень, до інтелектуалізації й інформатизації праці;  

– оплати праці – її індивідуалізація у трудовому договорі, а не її 

встановлення в тарифній угоді або за державними розцінками; 

– трудову, тобто готовність трудівника міняти місце роботи раз у 

декілька років, у тому числі готовність до переїзду для роботи в іншу 

місцевість, поширення строкових трудових договорів (мобільність);  

– тимчасову, що полягає у зростанні числа робочих місць з 

неповним або ненормованим робочим днем, гнучким графіком робочого 

часу, змінною роботою, необхідністю працювати у вихідні й неробочі 

святкові дні, з наднормовими роботами та ін. [88, c. 41].  

У зарубіжній правовій науці отримав поширення поділ нетипової 

(гнучкої) зайнятості на негативну й позитивну. Перша пов'язана з 

перенесенням акценту з інтересів працівників на інтереси споживачів, а 

соціальних витрат – на працівників і суспільство в цілому, а також зі 

зростанням соціально-трудової нестабільності й невизначеності, зі 

збільшенням розриву в оплаті праці. Позитивну гнучкість прийнято 

пов'язувати зі стабільністю нетипових трудових відносин, з рівністю 

трудових прав у традиційному й нетиповому секторах зайнятості, з 

поєднанням інтересів працівників і роботодавців. Їй відповідає поява 

нового правового терміна – гнучконадійність [198, c. 42], який уперше 

було сформульовано в Нідерландах з прийняттям у перебігу реформи 

трудового права Закону «Про гнучкість і стабільність» (1999 р. ) У 
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юридичній літературі ще не вироблено одностайного підходу до 

визначення цього явища. Один з таких підходів спочатку було розроблено 

правознавцями Данії. У зазначених відносинах можна виділити своєрідний 

трикутник, що становить собою: а) відносну свободу в питаннях 

укладення, зміни і припинення трудового договору; б) щедру систему 

соціального забезпечення для безробітних; в) високі витрати, які 

виділяються в рамках так званої активної політики на ринку праці. 

Ключовим моментом цього трикутника є високий рівень мобільності осіб 

під час працевлаштування і звільнення, а також при переході з одного 

місця роботи на інше[201, c. 23]. 

Голландський учений Т. Вілтхаген під терміном «гнучконадійність» 

розуміє політику, яка полягає в цілеспрямованому одночасному поєднанні 

гнучкості на ринку праці, організації праці і трудових відносин, з одного 

боку, і стабільності зайнятості й доходів, особливо стосовно найбільш 

уразливих категорій працівників, – з другого. Кожен з 2-ох вимірів 

гнучконадійності (гнучкість і стабільність), з його точки зору, складається 

з декількох елементів. Гнучкість включає в себе певні елементи, а саме: (а) 

зовнішній, який полягає в легкості або складності найму і звільнення 

працівників і використання строкових трудових договорів; (б) внутрішній, 

що становить собою легкість або складність зміни обсягу 

використовуваної роботодавцем праці без найму нових або звільнення 

наявних працівників, тобто за допомогою зміни тривалості робочого часу, 

виконання роботи на умовах неповного робочого часу або понаднормової 

тощо; (в) функціональний, що охоплює легкість або складність зміни 

організації праці, здатність чи нездатність працівників і підприємств 

пристосовуватися до нових викликів часу. Стабільність (безпека) включає 

в себе такі елементи: (а) стабільність найму – очікування щодо тривалості 

роботи на конкретній роботі в конкретного роботодавця; (б) стабільність 

зайнятості – очікування щодо тривалості роботи незалежно від зв'язку з 
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конкретним роботодавцем; (в) стабільність доходів – рівень їх захисту в 

разі втрати оплачуваної роботи; (г) можливість комбінування – здатність 

або нездатність поєднувати оплачувану роботу з іншими видами приватної 

або соціальної діяльності [Див.: 200, c. 26, 27]. 

У науковій юридичній літературі виокремлюють 3 моделі 

флексибілізації. Це гнучкість а) індивідуальна, що ґрунтується на 

індивідуальних відносинах працівника й роботодавця (Велика Британія, 

Ірландія); б) установлена державою, коли законодавцеві відводиться 

досить важлива роль у правовій регламентації нетипової зайнятості 

(Франція, Іспанія, Фінляндія; до цієї моделі, до речі, тяжіє Україна); в) 

договірна, за якої важливу роль відіграють колективні переговори й угоди 

(Данія, Нідерланди, Німеччина) [198, c. 42].  

Таким чином, поєднання стабільності і гнучкості трудового 

договору означає подальшу диференціацію правового регулювання 

трудових відносин (це нормативний рівень гнучкості) й індивідуалізацію 

умов трудового договору (це індивідуально-договірний рівень гнучкості), 

але включно 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 – необхідна умова їх гармонізації в соціальній правовій 

державі. Спеціальні 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). 

У кожному прояві гнучкого регулювання трудових відносин 

динаміка й відступ від регламентації стандартної (типової) зайнятості 
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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 соціальне призначення 

сучасного трудового права багато в чому зорієнтовано на справедливе 

узгодження прав і законних інтересів сторін трудового договору. 

Терміном «інтерес» фахівці з трудового праваі найчастіше оперують 

при вивченні інтересів трудящих. Індивідуальні інтереси роботодавців 

зводяться до того, щоб досягати цілей, задля яких він наймає на роботу 

працівників. Такі цілі можуть бути різноманітними. Наприклад, якщо 

господарська діяльність, якою займається роботодавець, має на меті 

одержання прибутку, воно і є його головною метою; якщо діяльність 

роботодавця є некомерційною, його інтерес може полягати в досягненні 

певних соціальних результатів, у наданні безкоштовних послуг тощо. 

Інтересом працівника є забезпечення собі і своїй сім’ї гідного рівня життя. 

Тому при розробленні ТК України треба чітко засвоїти,  що потрібне 

ефективне збалансування меж договірного й державно-імперативного 

регулювання, урахування важливості відповідності інтересів роботодавців 

і працівників [211, c. 164, 169]. 

Гнучкість виробництва посилює децентралізацію організації праці, 

що, у свою чергу, призводить до флексибілізації трудового права, тобто 

відмови від традиційної системи трудових правовідносин. Флексибілізація 

викликає дерегуляцію питань укладення й розірвання трудового договору  

[216, c. 27].  

І. К. Дмитрієва під гнучкістю правового регламентування трудових 

відносин розуміє послаблення вимог до роботодавця стосовно дотримання 
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ним відповідних правил і процедур при укладенні трудового договору, 

його зміні і припиненні, а також інших питань [106, c. 53]. О. І. 

Процевський зауважував, що дослідниця «гнучкість» тлумачить як 

ігнорування законодавства про працю на користь свавілля роботодавця і не 

що інше [348, c. 24]. Сучасні вітчизняні науковці дедалі частіше 

стверджують, що посилення гнучкості регулювання трудових відносин 

означає зниження ступеня соціального захисту працюючих, їх заробітної 

плати, що гнучкість – конструкція соціально-виробнича, а не правова, що 

сформувалася як результат протистояння різних соціальних сил у боротьбі 

за контроль над організацією праці. В цілому гнучкість – це лише 

спрощена форма організації праці й виробництва. Наслідком 

запровадження гнучкого регулювання трудових відносин у багатьох 

країнах стала поява верстви населення, зайнятого на так званих нестійких 

робочих місцях і збільшення майже в геометричній прогресії 

перманентного безробіття, особливо серед молоді. Ця верства в зарубіжній 

юридичній науці вже отримала свою назву – «прекаріат»: група людей, які 

не мають повної гарантованої зайнятості [223, c. 248]. 

За сучасних умов докорінного оновлення економіко-правової 

дійсності України й 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. 

З метою досягнення позитивних змін у трудо-правовому 

регулюванні гнучкості потрібно вирішити деякі проблеми, зокрема, щодо:  
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– установлення факту існування трудових правовідносин у 

ситуаціях, коли (а) права й обов’язки заінтересованих сторін не цілком 

зрозумілі, (б) робляться спроби замаскувати ці відносини, (в) у правовій 

нормі спостерігаються неточності чи прогалини, (г) договірні 

взаємовідносини можуть призвести до позбавлення працівників захисту 

своїх прав; 

– правового регулювання праці самозайнятих працюючих; ідеться, 

зокрема, про розмежування категорій «трудівник» і «самозайнята особа»;  

– подолання прихованих форм трудових відносин, що означає 

застосування норм трудового права до всіх договірних форм використання 

найманої праці у випадках, коли роботодавець намагався позбавити 

працюючого належних йому гарантій у царині праці;  

– подолання дискримінації щодо працівників, які виконують свою 

трудову функцію на умовах атипового трудового договору.  

Трансформація тенденції флексибілізації, на переконання П. Є. 

Морозова, в сучасних умовах здійснюється в декількох формах. Перша – 

це розроблення і впровадження в законодавство, правозастосовну практику 

або в акти соціального партнерства концепції «трудові правовідносини», 

відповідно до якої вводиться нова їх ознака – економічна залежність від 

роботодавця, яка існує поряд із класичною ознакою – субординацією 

(підпорядкуванням). Вона дозволяє поширити дію трудового права  на 

діяльність певних категорій осіб, перш за все на економічно залежних 

трудівників і працівників агентств тимчасової роботи (зайнятості), праця 

яких ще до недавнього часу регулювалався цивільним правом. Друга – це 

усунення дискримінації щодо працюючих, які здійснюють свою трудову 

діяльність на підставі договорів на умовах неповного робочого часу, 

телероботи, певний окреслений строк тощо, шляхом удосконалення їх 

правового статусу за рахунок включення до нього нових трудових прав, 

яких у них не було раніше, – у сферах робочого часу, часу відпочинку, 
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оплати праці, просування по службі та ін. Не менш важливою формою 

трансформації тенденції флексибілізації є поширення трудового права на 

спеціального правового суб'єкта – економічно залежного працівника. З 

огляду на принцип дерегулювання ринку праці спочатку робота цієї 

категорії працюючих нормувалася цивільним правом, що пояснювалося 

насамперед інтересами законодавчих, виконавчих і судових органів 

зарубіжних країн і роботодавців, оскільки постала потреба забезпечити 

гнучкість правового регулювання правовідносин у сфері здійснення 

трудової діяльності за рахунок обмеження трудових прав тих працівників, 

на яких не поширювалося трудове законодавство. Проте зростання 

соціальної напруженості призвело до необхідності перегляду такого 

підходу, що виразилось у визнанні економічно залежного працівника 

суб'єктом трудового права, а значить, і в застосуванні до нього норм цього 

права [216, c. 30]. 

У правових документах МОП економічно залежний працівник 

(самозайнятий) тлумачиться як особа, яка виконує роботу чи надає послуги 

іншим на підставі цивільного або іншого комерційного контракту, але в 

дійсності залежить від свого роботодавця і, будучи інтегрованою на 

підприємстві, виконує певну роботу чи надає послуги [501]. 

Для встановлення, чи буде особа вважатися економічно залежною, 

слід враховувати певні обставини, а саме: (а) наявність формальної 

самозайнятості (як правило, укладається договір про надання послуг з 

роботодавцем) і (б) отримання винагороди від роботодавця. У деяких 

випадках треба звернути увагу й на виявлення факультативних ознак, як-

от: а) здійснення трудової функції у приміщенні роботодавця та /або з 

використанням його обладнання; б) виконання однакових завдань разом з 

працівниками, з якими трудовий договір укладено; в) індивідуальне 

виконання певних виробничих завдань, які не вимагають спеціальних 

навичок і професійних знань. Однією з причин, що стали підставою для 
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трансформації тенденції флексибілізаціі, є широке використання 

роботодавцями можливостей економічно залежних самозайнятих з метою 

отримання прибутку, в результаті чого поширилося явище, що отримало 

назву «фіктивна самостійна зайнятість». Це так звані підлеглі трудові 

відносини, яким роботодавець свідомо надає форму автономної роботи 

(укладається цивільно-правовий договір), як правило, або через фінансові 

причини, або для уникнення сплати внесків на соціальне забезпечення, або 

з метою обходу інших вимог трудового законодавства. Разом із тим 

зайнятість залежна відрізняється від фіктивної залежної, оскільки вона є 

новою формою зайнятості, яка поєднує риси цивільно-правових і трудових 

відносин [216, c. 32]. 

Посилення гнучкості трудових відносин здійснюється шляхом 

проведення реформ, спрямованих на забезпечення ефективності 

функціонування ринку праці. До числа останніх відносять: а) скасування 

монополії держави при наданні послуг з найму, а також при підборі 

персоналу, легалізація приватних платних агентств зайнятості; б) перегляд 

правового становища профспілок; в) відмова від надмірної регламентації 

окремих інститутів трудового права; г) легітимація численних різновидів 

трудового договору, в тому числі гнучких; д) надання сторонам більшої 

свободи при укладенні, зміні й розірванні колективних та трудових 

договорів, наприклад шляхом розширення кола обставин, за яких можуть 

укладатися строкові договори. При цьому таке посилення гнучкості не 

повинно становити собою повернення до суто ринкових механізмів, 

оскільки це буде означати підміну права трудового нормами цивільного й 

повну втрату працівником стабільного становища. Гнучкість не є  

абсолютною відмовою від регулювання трудових відносин, за її 

допомогою встановлюються й використовуються нові форми й методи 

регламентації праці. Гнучкість з окремих питань має супроводжуватися 

посиленням регламентування в інших сферах, забороною дискримінації у 



152 

трудових відносинах, упорядкуванням праці осіб, зайнятих на небезпечних 

виробництвах, захистом персональних даних трудівника тощо. Прагнення 

до більшої гнучкості зумовлено потребою постійно пристосовуватися до 

різноманітних ситуацій, що призводить до зміни змісту трудового 

договору [197, c. 60]. 

Наведеним вище можна пояснити висновок експертів МОП: 

«Певний рівень гнучкості праці доцільний у тих випадках, коли він не 

руйнує стандартних трудових відносин і спирається на гарантії ринку 

праці, що забезпечує захист при переході на інше місце роботи, оскільки це 

сприяє зміцненню добробуту працівника, а не його руйнування. Уряди 

повинні формувати ефективну систему гарантій ринку праці, яка 

ґрунтується на забезпеченні гідної праці, і тільки потім – на соціальному 

захисті» [396]. 

Гнучкість трудових відносин цілком укладається в рамки таких 

правових явищ, як диференціація й індивідуалізація. Диференціація 

передбачає нормативне встановлення винятків, переваг та обмежень у 

правовому регулюванні трудових відносин окремих категорій працівників. 

Індивідуалізація зводиться до договірного регулювання трудових відносин 

між працівником і роботодавцем, але в рамках, визначених трудовим 

законодавством, іншими нормативно-правовими актами, колективними 

договорами, угодами, локальними актами. Диференціацію відносять до 

правотворчості, індивідуалізацію – до правореалізації [71; 41]. 
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Висновки до розділу 2 

Проаналізувавши тенденції до розширення сфери дії трудового права, 

було зроблено такі висновки. 

1. Сьогодні норми трудового права мають вирішальне значення 

при встановленні прав та обов'язків працівників у різних сферах 

діяльності. На наше переконання, 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. 

2. 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 

названих категорій працівників. Адже ні цивільне право, що забезпечує 

стабільність цивільного обігу, ні адміністративне, яке забезпечує публічно 

встановлений порядок управління, не мають своєю основною функцією 

гарантування реалізації трудових прав. 

3. Реформування й подальший розвиток вітчизняної системи права 

вимагає новітнього погляду на її побудову. На перше місце має стати 

потреба в переосмисленні місця трудового права в цій системі. Нині дедалі 

частіше лунають заклики до повернення трудового права в лоно цивільного 

права, до побудови системи права за принципом поділу на право приватне 

й публічне та ін. Але всі ці заклики не в змозі призвести до позитивних 

змін в українській правовій системі, а навпаки – втілення таких підходів у 

практичну площину лише загострить існуючі й породить нові проблеми в 
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суспільстві. Щоб досягти соціального балансу і справедливості в державі, 

видиться лише один шлях; у центрі системи права соціальної, правової 

держави має бути трудове право. Лише так можна буде втілити в  життя 

конституційний припис: «людина, її життя і здоров’я… є найвищою 

соціальною цінністю» (ст. 3 Основного Закону країни), який і донині 

залишається лише нормою-декларацією. У дійсності ж людина може стати 

найвищою соціальною цінністю, лише коли держава служитиме на її благо, 

а не навпаки. Людина, здійснюючи свою трудову діяльність, має 

отримувати гідну заробітну плату, і тільки тоді в неї з’явиться можливість 

здійснювати всі інші свої конституційні права. Іншими словами, в центрі 

системи права України має стояти галузь права, що регулює відносини з 

реалізації здатності людини до праці, а держава повинна виконувати при 

цьому роль гаранта, створюючого всі умови для гідної праці й гідної плати 

за неї. Лише працюючи, особа має можливість реалізувати інше своє  

конституційне право – 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, а всі ці галузі мають 

будувати свою внутрішню систему з урахуванням необхідності створення 

безперешкодних умов для реалізації людиною її права на гідну працю . 

3. Гідна праця має гарантувати достатній рівень життя індивіда. 

Критеріями визнання праці гідною повинні стати такі постулати, за яких 

виконуюча людиною праця: (1) 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 
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функцію; (2) гарантує безпечні умови виконання працівником своєї 

трудової функції; (3) включає можливість професійного й особистого 

розвитку особи як за кошт державний, так і відповідного роботодавця ; (4) 

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; (д) відновлення 

порушених прав у разі виникнення трудового спору. 

4. 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. 

5. 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 
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праці; (в) на створення й належне функціонування нових форм здійснення 

права трудівників на працю й забезпечення захисту всіх своїх прав . 

6. Сучасні соціально-економічні умови України вимагають зміну 

вектору тих перетворень, які відбуваються в державі, оскільки лише людина 

має бути в центрі уваги, що свідчить про необхідність соціалізації як усієї 

політики держави, так і її правової системи. Такі завдання під силу лише 

одній галузі права, яку ми назвали основною, трудовому. Її норми мають 

поширюватись і враховуватися під час розроблення будь-яких 

законодавчих актів. Тільки так можна забезпечити соціалізацію системи 

права й позитивні зрушення у справі втілення в життя конституційного 

права на достатній рівень життя, який досягатиметься працюючою особою 

під час виконання обраної нею праці. 

7. 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. 

8. В умовах євроінтеграції необхідним є зіставлення рівнів 

соціального розвитку економіки України й зарубіжних держав. Це варто 

розглядати як умову для подальшого наближення вітчизняної економіки до 

рівня соціальних стандартів Європейського Союзу. Реалізація державної 

соціальної політики в Україні потребує подальшого підвищення рівня та 

якості життя населення, удосконалення політики доходів, реформування 

системи соціального захисту, подолання регіональної й галузевої 
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диспропорцій, подальшого зростання соціальних гарантій і наближення їх 

до європейського рівня.  

9. Подальший розвиток трудового права повинен відбуватися 

шляхом посилення його впливу на соціальні процеси, що мають місце в 

суспільстві, на пошуки належних заходів правового забезпечення відносин 

у царині праці. Це право має поширювати свою сферу дії на врегулювання 

умов праці всіх трудівників, а тому важливим напрямком удосконалення 

трудового законодавства є пошук оптимального співвідношення єдності й 

диференціації правового регламентування праці для забезпечення 

максимально можливого рівня соціальної справедливості як однієї з 

визначальних характеристик соціальних відносин. 

10. Сфера дії трудового права полягає в застосуванні його норм до 

відносин, що становлять його предмет, а також у субсидіарному 

(винятковому, додатковому, вибірковому) задіянні його норм до трудових 

відносин, які одночасно підпадають під сферу дії інших правових галузей, 

якщо це зумовлено їх характером і волею законодавця. Отже, для 

субсидіарного застосування трудового права повинна бути в наявності 

схожість механізмів правового регламентування цих правових галузей. 

Субсидіарне його застосування не означає відходу від загальної правової 

моделі регулювання трудових відносин. Таке поширення сфери дії 

трудового права має на меті захист усіх працюючих від порушення 

належних їм прав і гарантування забезпечення права на гідну працю . 

11. Докорінне оновлення технічної й технологічної бази на основі 

комп'ютеризації, інформатизації й, автоматизації впровадження гнучких 

виробничих систем спричинили істотні зміни у сфері організації праці, в 

тому числі й поширення гнучких виробництв. За таких умов важливим має 

стати пошук балансу між гнучкістю правового регулювання трудових 

відносин, з одного боку, і захистом трудових прав працівника – з другого. 

Посилення гнучкості в регламентації трудових відносин, розширення 
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сфери їх нормативної диференціації й договірного регулювання ставлять 

на порядок денний питання про межі флексибілізації, якими мають стати 

перш за все (а) загальновизнані норми і принципи міжнародного трудового 

права, (б) галузеві принципи (заборона дискримінації у трудових 

відносинах, примусової праці та ін.), (в) установлений законом 

мінімальний рівень трудових прав і гарантій. 

12. Поєднання стабільності і гнучкості трудового договору означає 

подальшу диференціацію правового регулювання трудових відносин (це 

нормативний рівень гнучкості) й індивідуалізацію умов трудового 

договору (це індивідуально-договірний рівень гнучкості), але включно 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 – необхідна умова 

їх гармонізації в соціальній правовій державі. Спеціальні 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). 

13. 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 соціальне призначення 
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сучасного трудового права багато в чому зорієнтовано на справедливе 

узгодження прав і законних інтересів сторін трудового договору.  

14. За сучасних умов докорінного оновлення економіко-правової 

дійсності України й 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.Гнучкість трудових 

відносин цілком укладається в рамки таких правових явищ, як 

диференціація й індивідуалізація. Диференціація передбачає нормативне 

встановлення винятків, переваг та обмежень у правовому регулюванні 

трудових відносин окремих категорій працівників. Індивідуалізація 

зводиться до договірного регулювання трудових відносин між працівником 

і роботодавцем, але в рамках, визначених трудовим законодавством, 

іншими нормативно-правовими актами, колективними договорами, 

угодами, локальними актами.   
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РОЗДІЛ 3 СФЕРА ДІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА НА ВІДНОСИНИ З 

ВИКОРИСТАННЯ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ  

 

3.1. Норми трудового права у правовому регулюванні праці 

публічних службовців 

Право публічне і право приватне – це взаємопов’язані і 

взаємопроникаючі системи, вплив яких є однаково важливим при 

визначенні статусу суб’єктів права, з’ясуванні рівня форм і методів 

забезпеченості публічних і приватних інтересів, прав людини і 

громадянина. Разом із цим публічно-правове втручання у сферу 

приватного права не вимагає для його оформлення спеціальної правової 

галузі, оскільки це право є різногалузевим.   

Юридична самобутність трудового права полягає в тому, щоб  

регулювати особливу царину взаємовідносин людей громадянського 

суспільства, в якому добровільно реалізується здатність кожного до праці 

на засобах виробництва, що йому не належать[189, c. 82]. У той же час 

специфіка трудового права як правової галузі полягає в поєднанні 

приватних і публічних інтересів, що досягається відповідною комбінацією 

способів правової регламентації, а саме поступовою зміною регулювання 

державного (централізованого) на колективно-договірне й індивідуально-

договірне [347, c. 32]. 

Для визначення характеру трудового права (його належності до 

права приватного чи публічног) вирішальне значення має завдання, що 

ставиться в сучасних умовах перед цією правовою галуззю. Основним 

таким завданням, на думку О. І. Процевського, полягає у створенні 

необхідних правових умов для досягнення оптимального погодження 

інтересів сторін трудових відносин з інтересами держави, а також правове 

впорядкування трудових і пов’язаних з ними відносин [348, c. 152]. 
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Для розкриття співвідношення публічно-правових і приватноправих 

соціально-трудових відносин у сучасній моделі правового регулювання 

важливими є 2 обставини. Перша – у демократичній, соціальній, правовій 

державі, якою за Конституцією є Україна, нормативним забезпеченням і 

захистом інтересів усього суспільства (отже, й інтересів учасників 

суспільно-трудових відносин) підкреслюється універсальність базової 

моделі правової регламентації суспільних відносин; друга – сфера 

приватноправового впорядкування соціально-трудових відносин не може 

бути обмежена нормативними елементами базової моделі правового 

регламентування, як це має місце в чинному законодавстві [348, c. 141]. 

Як стверджує Ю. В. Черткова, публічна тенденція розвитку 

трудового права полягає в посиленні державного втручання у трудові й 

пов'язані з ними правовідносини з метою захисту інтересів найманих 

працівників, а також забезпечення загальносуспільних інтересів, не 

пов'язаних з усвідомленням суспільством значення такого захисту. 

Приватна ж тенденція становить собою дерегулювання трудових відносин і 

надає сторонам останніх можливості регулювати їх трудовим договором, у 

тому числі й у зв'язку з упорядкуванням таких відносин диспозитивними 

нормами [459, c. 8]. 

Викликає деякі заперечення позиція Є. Б. Хохлова, який стверджує, 

що практичне втілення публічної концепції (принаймні, у сфері дії 

трудового права) стає неефективним, майже неможливим. Свою думку він 

пояснює тим, що залучення до праці людей, які мають виключне право 

розпоряджатися своїми здібностями до праці, може мати місце, як правило, 

тільки на підставі договору. Індивідуальний трудовий договір, таким 

чином, стає основним регулятором трудових відносин, юридичною 

формою, в якій здійснюється регламентація приватних відносин у процесі 

трудової діяльності [452, c. 60]. 
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Варто, вважаємо, погодитися з точкою зору фахівців, які 

зазначають, що публічно-приватний характер трудового права перш за все 

пов’язано з тим, що воно має у своїй структурі 2 складники – виробничий 

(економічний) і соціальний (захисний). З одного боку, трудове право 

націлено на правове забезпечення процесу виробництва суспільного 

продукту, з другого – на захист людини та її прав у трудових відносинах. 

При цьому, якщо перша функція стосується технічної сторони праці, 

підвищення її продуктивності, одержання вигоди і прибутку, то друга 

розкриває внутрішній зміст цих правовідносин, гармонізацію інтересів усіх 

учасників останніх на підставі особистої волі [453, c. 326]. 

У підґрунті взаємної системності приватного й публічного права 

лежить така загальна фундаментальна властивість, як їх соціальність. 

Обидва види права закріплюються, регулюються й контролюються за 

допомогою певних соціальних важелів та інструментів. Це служить 

об’єктивною передумовою діалектичної єдності засад приватності й 

публічності в державно-юридичному (тобто позитивному) праві, а також 

окреслює межі розрізнення і протиставлення 2-х названих підрозділів 

об’єктивного юридичного права [351, c. 61]. 

З погляду Н. Д. Гетьманцевої, у трудовому праві важко визначити 

точну пропорцію норм публічного і приватного регулювання. До норм 

першого вона відносить:  

– закріплення принципів правового регулювання трудових відносин 

з урахуванням загальновизнаних принципів і норм міжнародного права й у 

відповідності з Конституцією України; 

– співвідношення державного й договірного регламентування 

трудових відносин; 

– установлення ієрархії правових актів у досліджуваній сфері;  
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– регламентацію норм, механізмів і процедур, яких сторони 

розглядуваних відносин та інші суб’єкти трудового права зобов’язані 

дотримуватись; 

– установлення допустимого рівня мінімальних гарантій для 

працівників; визначення компетенції державних органів у царині трудових 

відносин; 

– державний контроль за дотриманням трудового законодавства;  

– визначення підстав і видів відповідальності за порушення 

трудового законодавства. 

Усі інші питання стосуються сфери приватної регламентації [87, c. 

67]. 

У дійсності ж поєднання публічних і приватних засад регулювання 

можна прослідкувати в кожному інституті трудового права. Так, соціальне 

партнерство в ньому служить яскравим прикладом поєднання публічних і 

приватних інтересів шляхом: (а) проведення переговорів з укладення 

соціально-партнерських угод на державному, галузевому й 

територіальному рівнях, колективних договорів на виробничому рівні, (б) 

вироблення узгоджених позицій, (в) організації примирних процедур  тощо. 

Крім цього, держава, регламентуючи норми тривалості робочого часу (ст. 

50 КЗпП України), види робочого часу (статті 51, 56 КЗпП України), режим 

робочого часу (ст. 57) та інші питання, гарантує працівникові захист у 

процесі праці від надмірного, ненормованого використання його робочого 

часу з боку роботодавця. На законодавчому рівні закріплюються способи 

(колективно-договірний, індивідуально-договірний) правового 

регламентування робочого часу. Разом із тим усі умови, що стосуються 

тривалості робочого часу, внесені до колективного або трудового 

договору, не повинні погіршувати становище трудівника порівняно з 

чинним законодавством про працю.  
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Державою здійснюється правове регулювання часу відпочинку 

(статті 66-84 КЗпП України), закріплюється перелік його видів. Шляхом 

державного способу правової регламентації встановлюється певні заборони 

роботодавцям щодо залучення працюючих до роботи у вихідні та святкові 

й неробочі дні, регламентується особливий, винятковий порядок 

застосування такої роботи. Держава гарантує кожному працівникові право 

на щорічну відпустку зі збереженням на її період місця роботи (посади) й 

заробітної плати (ст.64 КЗпП України). На державному рівні фіксується 

перелік тих категорій працівників, які в силу закону мають право на 

додаткові оплачувані відпустки, й визначається строк надання таких 

відпусток для певних категорій працівників: за роботу зі шкідливими й 

важкими умовами праці, за особливий характер останньої. Додаткову 

відпустку отримують працівники з ненормованим робочим днем. Разом із 

цим конкретна її тривалість установлюється в колективному договорі.  

Нині багато питань (у тому числі і щодо відпусток) вирішуються в 

галузевих угодах, колективних договорах та інших локальних актах. 

Законодавство надає можливість шляхом колективно-договірного 

регулювання приймати рішення про збільшення (порівняно з трудовим 

законодавством) для працівників підприємств, установ та організацій 

щорічних основних і додаткових відпусток, про надання інших пільг, 

пов’язаних з використанням відпусток (щоправда, за рахунок коштів 

підприємства). 

Однією з умов трудового договору, що закріплюється як на 

державному, так і договірному рівнях, є умова про заробітну плату. Вона 

випливає з оплатного характеру трудового договору, при укладенні якого 

працівник і роботодавець домовляються, яку трудову функцію повинен 

виконувати працівник і яку винагороду за це має виплатити роботодавець .  

На державному рівні встановлюються основні принципи правового 

регламентування заробітної плати, її мінімальний розмір, умови й розміри 



165 

зарплати керівників підприємств, заснованих на державній і комунальній 

власності, працівників підприємств, що фінансуються чи дотуються з 

Держбюджету, фондів оплати праці трудівників підприємств-монополістів, 

різного роду державних норм і гарантій (ст. 8 Закону України «Про оплату 

праці» [313]).  

На договірному рівні в колективному правочині фіксуються умови, 

за яких може мати місце часткова виплата заробітної плати натурою. При 

цьому державною проголошується норма, яка передбачає, що розмір 

указаних виплат не може перевищувати 30% нарахованої за місяць 

зарплати, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, 

еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому вираженні, є звичайною 

або бажаною для працівників.  

Основні напрямки державної політики в царині охорони праці 

ґрунтуються на нормах Конституції України. Так, її ст. 43 містить право 

кожного громадянина на працю в умовах, відповідаючих вимогам безпеки 

й гігієни. Реалізація цього конституційного положення здійснюється 

передусім шляхом установлення правових норм, що відображають 

напрямки державної політики у сфері праці, чітко визначають взаємні 

права й обов’язки суб’єктів трудового права, відносини роботодавців і 

працівників у царині охорони праці. Державне регулювання таких відносин 

відбувається за комплексом напрямків, що дістали назву «основні 

напрямки державної політики у сфері охорони праці». Держава визначає 

норми і здійснює наглядові й контрольні функції за дотриманням 

нормативних вимог щодо такої охорони, регламентує державне управління 

останньою, а спеціальними нормами трудового права – особливу охорону 

праці жінок, молоді, неповнолітніх, осіб з пониженою працездатністю, а 

також попередження нещасних випадків на виробництві. У той же час, в 

упорядкуванні зазначених питань має місце приватне начало. Приміром, у 

ст. 162 КЗпП України говориться, що для втілення в життя заходів з 
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охорони праці у встановленому порядку виділяються кошти й необхідні 

матеріали. Порядок їх використання містять колективні договори. План 

таких заходів, який власник або уповноважений ним орган розробляє за 

участю професійних спілок, включається до колективного договору (ст. 

161 КЗпП). 

Норми трудового права відображають приватні й публічні інтереси. 

У сучасних умовах розвитку суспільства, як зауважував О. І. Процевський, 

об’єктивно досягти, так би мовити стерилізації тієї чи іншої галузі права і 

вважати її, приміром, виключно приватною практично неможливо, хоча 

віднесення трудового права до приватного є умовним й застосовується для 

зручності сприйняття особливостей трудових правовідносин і врахування 

потреб людини [348, c. 152, 153]. 

Таким чином, 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 [39; 59]. 

Державна служба – це публічна, професійна, політично 

неупереджена діяльність, спрямована на практичне виконання державними 

службовцями завдань і функцій держави. Державним службовцем може 

бути громадянин України, який обіймає посаду державної служби в органі 

державної влади, в іншому державному органі, його апараті (секретаріаті), 

одержує заробітну плату за рахунок коштів Державного бюджету і 
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здійснює закріплені для цієї посади повноваження, пов’язані 

безпосередньо з виконанням завдань і функцій державного органу, а також 

дотримується принципів державної служби. Ці особливості зумовлюють 

специфіку реалізації права індивіда на працю, що полягає у встановленні 

додаткових вимог при прийнятті на роботу стосовно стану здоров’я, 

ділових, особистих і моральних якостей кандидатів, віку, освітнього рівня, 

певних обмежень і заборон, пов’язаних з проходженням державної служби . 

У Законі України «Про державну службу»від 10 грудня 2015 р., № 

889-VІІІ говориться, що дія норм законодавства про працю поширюється 

на державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим 

Законом (ч. 3 ст. 5). Це положення ще більше загострює дискусію, що вже 

точиться тривалий час з приводу того, якою галуззю права 

впорядковуються службово-трудові відносини, виникаючі між державними 

службовцями й державними органами, установами й організаціями. 

Нормами Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р., № 

3723-XII [292] закріплювалося, що трудові відносини державних 

службовців регламентуються КЗпП України з урахуванням передбачених у 

цьому Законі особливостей. Іншими словами, положення останнього 

забезпечували диференціацію правової регламентації трудових відносин 

держслужбовців порівняно з іншими категоріями найманих працівників, 

тоді як установлений у Законі 2015 р. підхід, відокремлює його положення 

від законодавства про працю, причому без урахування того, що відповідні 

норми вказаного Закону за своєю галузевою належністю є частиною 

законодавства про працю. Адже між державним службовцем і державним 

органом, у якому він проходить державну службу, виникають трудові 

відносини, у яких держслужбовець є працівником, з якими укладається 

трудовий договір, а державний орган – роботодавцем. Крім цього, 

запровадження названого підходу суттєво знижує рівень захисту трудових 

прав державних службовців. 
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Хибність відокремлення положень цього Закону, що впорядковують 

працю державних службовців, від законодавства про працю виявляється 

ще й у тому, що жоден аспект праці держслужбовців у ньому не 

врегульовано так повно, як у законодавстві. Так, у разі припинення 

державної служби у зв’язку зі скороченням чисельності або штату чи 

реорганізації органу державної влади спеціальних положень, які 

визначають обов’язок персонального попередження про таке звільнення й 

урахування переважного права на залишення на роботі, розглядуваний 

Законі не містить. У такому випадку слід оперувати нормами КЗпП 

України. 

Вищий адміністративний суд України висловив свою правову 

позицію, в якій наполягає на субсидіарному застосуванні КЗпП України. 

Зокрема, в ній зауважується, що при вирішенні спорів щодо звільнення 

державних службовців пріоритетними є норми спеціальних законів, а 

норми трудового законодавства підлягають використанню тільки у 

випадках, якщо нормами зазначених законів не впорядковано спірних 

відносин і якщо про можливість такого застосування прямо зазначено у 

спеціальному законі. Значить, якщо спеціальним законом не встановлено 

або прямо заборонено оперування нормами трудового законодавства, особа 

може бути звільнена виключно за підставами, передбаченими цими 

законами. У той же час низка таких спеціальних законів (у тому числі 

Закон України «Про державну службу») закріплює можливість поширення 

на службові відносини  трудового законодавства. У зв'язку із цим судам 

необхідно виходити з того, що підстави припинення служби у таких 

випадках поділяються на (а) загальні, передбачені КЗпП України, і (б) 

спеціальні, передбачені відповідними спеціальними законами України  

[328]. 

Як бачимо, як законодавець, так і судові органи єдині в тому, що 

пріоритетними при регламентації правовідносин державних службовців у 
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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.  

Разом з цим у розглядуваному Законі 2015 р.  [291] є також 

положення, які, так би мовити, виводять трудові правовідносини 

держслужбовців з-під сфери дії трудового права. Приміром, його ст. 80 

встановлює, що держава має право зворотної вимоги до державного 

службовця за шкоду, умисно спричинену його незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю. Нормами Закону регламентується повне 

відшкодування такої шкоди, а про обмежену відповідальність не 

згадується. Оскільки за умови неврегульованості відносин у сфері праці 

держслужбовців Законом допускається субсидіарне застосування норм 

трудового права, цілком логічно було б скористатися положеннями КЗпП 

України із цього питання. Утім, незважаючи на те, що глава 3 

аналізованого Закону має назву «Матеріальна відповідальність державних 

службовців», з її змісту стає зрозумілим, що фактично йдеться про 

майнову відповідальність. Остання є цивілістичною категорією, а її розмір 

і порядок визначено в ЦК України від 16 січня 2003 р., № 435-УІ.  

На думку вчених-адміністративістів, однією з ознак, яка вирізняє 

працю державних службовців і вказує на їх належність до суб’єктів 
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адміністративного права, є специфіка сфери дії державно-службових 

відносин як відносин із забезпечення виконання повноважень державних 

органів, а також тих, що характеризуються особливими публічними 

правами й обов’язками, якими наділені ці службовці. Характер і 

призначення праці державних службовців – це ті суттєві моменти, що 

відмежовують їх службу від трудової діяльності інших осіб  [401, c. 26]. 

Специфіка державної служби полягає в наявності в держслужбовців 

адміністративно-правового статусу, який складається з нижченаведених 

елементів, що охоплюють: 

– місце посади державного службовця в системі управління;  

– компетенцію – сукупність юридично встановлених прав та  

обов’язків державного службовця; 

– обов’язок нести відповідальність у зв’язку з виконанням 

окреслених своїх повноважень [20, c. 53]; 

– гарантування реалізації покладених на державного службовця прав 

та обов’язків; 

– установлення системи соціального забезпечення державних 

службовців; 

– визначення ступеневої, ієрархічної спрямованості під час 

просування по службі; 

– закріплення таких особливих вимог до держслужбовця, як 

суміщення посад, зайняття підприємницькою діяльністю тощо . 

Сукупність наведених елементів і становить правовий статус 

державного службовця, що різниться від правового статусу суб’єкта, який 

працює за трудовим правом [400, c. 28]. 

Підтримати вказану думку А. А. Стародубцева не можемо, оскільки 

суспільні відносини щодо застосування праці державного службовця 

містять усі ознаки трудових. Держслужбовцеві протистоїть держава в особі 

роботодавця. Чиновник виконує трудову функцію особисто й повинен 
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підкорятися службовій дисципліні, спеціальним правилам, установленим 

на рівні як локальному, так і держави. Перелічені відмітні риси, на 

переконання А. М. Слюсаря, свідчать, що відносини, виникаючі у зв’язку з 

працею державного службовця, не належать до сфери дії 

адміністративного права України. Принципово важливим є положення ст. 3 

КЗпП України, яка закріпила, що законодавство про працю регламентує 

трудові відносини працівників усіх підприємств, установ та організацій 

незалежно від їх форм власності, виду діяльності й галузевої належності, а 

також осіб, які працюють за трудовим договором із фізичною особою. Із 

цього випливає, що будь-який громадянин, маючи статус працівника 

(безвідносно, робітник він чи службовець), підпадає під сферу дії 

трудового права [380, c. 78, 79]. Л. О. Чіканова теж справедливо стверджує, 

що відносини, що виникають у процесі реалізації прав та обов’язків 

державного службовця у конкретному держоргані, є службово-трудовими. 

Інакше кажучи за своєю природою вони є трудовими й повинні 

регулюватися нормами трудового права з урахуванням особливостей, 

встановлених законодавством про державну службу [460, c. 10].  

Варто підтримати твердження М. І Іншина, що трудові відносини 

державних службовців належать до сфери дії трудового права України. У 

той же час вони є предметом регулювання різних галузей права – 

адміністративного, конституційного, екологічного, кримінального та ін. 

Відносини, в які вступають держслужбовці, мають складну структуру, що 

відображається на їх суб’єктному складі. Як носії владних повноважень, 

вони можуть бути суб’єктом трудових і державно-управлінських відносин, 

що залежить від сфери реалізації означених повноважень. Це, у свою 

чергу, зумовлює комплексний характер правового статусу розглядуваної 

категорії працівників, який інтегрує в собі адміністративно -правовий і 

трудо-правовий статуси. Правове ж регулювання останнього становить 
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собою типовий випадок взаємодії норм різних правових галузей у певній 

сфері діяльності [146, c. 140].  

Таку ж позицію займає й М. М. Клемпарський, зауважуючи, що 

трудове право України поширює свою дію на службово-трудові відносини 

державних службовців. Водночас указані відносини також належать і до 

предмета правового регулювання таких галузей національного права, як 

конституційне, адміністративне, кримінальне, екологічне та ін. Відносини, 

в які мають можливість вступати держслужбовці, різняться складною 

структурою з огляду на свій суб’єктний склад. Державні службовці з 

урахуванням наділених їм владних повноважень становляться суб’єктами 

трудових та адміністративно-управлінських відносин, різниця яких полягає 

у сфері реалізації цих повноважень. У цьому саме й полягає комплексність 

правового статусу держслужбовців, що включає в себе одночасно трудо -

правове коріння й адміністративно-правові засади. Саме на прикладі 

правового впорядкування службово-трудових відносин можна 

прослідкувати взаємодію правових положень різних галузей національного 

права [161, c. 280]. 

Як переконує О. Ю. Дрозд, як специфічному прояву трудових 

відносин а, значить, і предмету трудо-правового регламентування 

службово-трудовим відносинам проходження державної служби 

притаманні свої властивості: 

– вони формуються на добровільних засадах, передумовою їх 

виникнення є волевиявлення їх майбутніх сторін: (а) громадянина – про 

прагнення реалізувати свої здібності до праці через вступ до відповідного 

органу влади; (б) органу влади – про намір використовувати працю 

громадянина; 

– формалізуються наміри їх сторін у виді трудового договору, який 

виступає юридичним фактом, що породжує ці відносини;  
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– опосередковують процес використання найманої праці, тобто: (а) 

матеріально-технічне та інше забезпечення державного службовця як 

працівника покладається на роботодавця – орган влади, де перший 

проходить службу; (б) державний службовець як працівник зобов’язаний 

виконувати вказівки й розпорядження роботодавця;  

– ці відносини передбачають включення громадянина у штат 

певного органу влади, тобто його залучення до трудового колективну;  

– протікають відповідно до вимог трудової дисципліни;  

– їх предметом є конкретна трудова функція, що реалізується 

(виконується) державним службовцем особисто згідно з вимогами, що 

пред’являються до посади, на якій він перебуває;  

– мають відплатний характер – за виконання своїх посадових 

завдань і функцій держслужбовець отримує винагороду у виді заробітної 

плати; 

– службово-трудовим відносинам притаманна тривалість і 

безперервність. При цьому останню не слід плутати з припиненням 

виконання службовцем трудової функції, що виконується ним не постійно, 

а в певному режимі. Натомість службово-трудові відносини між 

державним службовцем і тим чи іншим органом влади існують, доки їх не 

буде припинено у відповідному порядку й незалежно від того, виконує 

держслужбовець свої трудові функції чи ні, хоча їх невиконання може 

стати підставою для розірвання службово-трудових відносин; 

– мають переважно внутрішній характер, тобто протікають у межах 

організаційно-управлінської структури певного органу влади. Інколи 

можуть бути зовнішніми; ідеться, зокрема, про випадки, коли вони 

складаються між державним службовцем і керівництвом вищестоящих 

ланок системи, у складі якої знаходиться орган влади, де цей службовець 

працює; 
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– важливим їх аспектом є те, що їм властиві особистісні елементи: 

трудовий і службово-трудовий престиж, авторитет, ділова репутація, 

трудова честь і гідність, звання кращого спеціаліста тощо. Тому механізм 

реалізації особою своєї здатності до праці у формі проходження державної 

служби, незважаючи на наявність низки специфічних властивостей, 

обумовлених соціальним призначенням цього виду діяльності, є предметом 

трудо-правового регулювання, про що яскраво свідчить спорідненість 

ключових ознак трудових і службово-трудових відносин [110, c. 218, 219]. 

Справедливо зазначав О. І. Процевський, що в сучасних умовах 

розвитку суспільства об’єктивно досягти, так би мовити, стерилізації тієї 

чи іншої галузі права і вважати її, приміром, виключно приватною 

практично неможливо, хоча віднесення трудового права до приватного 

права є умовним і застосовується для зручності сприйняття особливостей 

трудових правовідносин і врахування потреб людини [348, c. 152, 153].  

Вважаємо, що є сенс підтримати фахівців, які переконують, що в 

умовах глобалізації  поглиблюється зближення приватного й публічного 

права, проникнення приватного в публічну сферу суспільних відносин, а 

публічного – у приватну, тобто спостерігається конвергенція. У процесі 

конвергенції приватне й публічне право не розчиняються одне в одному, не 

утворюють нового правового феномена, а зберігають свою юридичну 

сутність, галузеві особливості й системні ознаки, що знаходять відбиття у 

структурних елементах відповідних методів правового регулювання. Отже,  

приватноправовий і публічно-правовий методи правової регламентації 

виконують двоєдину соціальну функцію трудового права, що полягає в 

забезпеченні рівноваги інтересів, що відображають вимоги особистої 

свободи (приватні інтереси) й інтересів, що відображають загальне благо 

(інтерес публічний) [194, c. 161]. 

На підставі проведеного теоретичного аналізу службово-трудових 

відносин державних службовців можемо стверджувати, що ці відносини 
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входять до царини дії трудового права. Держслужбовець, виконуючи 

особисто трудову функцію, повинен підкорятися службовій дисципліні, 

спеціальним правилам, установленим на локальному й державному рівнях. 

При використанні праці цих осіб виникають трудові відносини, але з 

урахуванням специфіки їх роботи й покладених на них обов’язків, 

насамперед стосовно службових функцій держслужбовців та їх 

відповідальності. Реалізуючи свої повноваження, вони так чи інакше 

зачіпають як публічні, так і приватні інтереси [42].  

Нині на порядку денному стоїть також питання щодо правового 

регулювання праці військовослужбовців, зокрема, чи є вони суб’єктами 

трудового права і чи має контракт, який укладається з ними, трудо-правову 

природу. Відповідно до ч. 4 ст. 2 Закону України «Про військовий 

обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 р., № 2232-XII [281] 

порядок проходження військової служби, права й обов’язки 

військовослужбовців установлюються цим та іншими законами, 

нормативно-правовими актами, відповідними положеннями про 

проходження військової служби, що затверджуються Президентом 

України, та іншими. При цьому вони визначають, що військова служба є 

державною, має особливий характер, полягає у професійній діяльності 

придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язана із 

захистом Вітчизни. Військовослужбовці не перебувають у трудових 

відносинах з підприємствами, установами й організаціями всіх форм 

власності й господарювання, а проходять службу. Порядок проходження 

служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях 

урегульовано спеціальними нормативно-правовими актами, які покладають 

на громадян, перебуваючих на такій службі, додаткові обов'язки й 

відповідальність. 

За колом осіб трудове законодавство, як підкреслює М. В. 

Панченко, поширюється не лише на осіб, які працюють у роботодавця за 
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трудовим договором, а й на деякі інші категорії працюючих: державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників 

прокуратури, суддів, причому з огляду на спеціальну вказівку в 

законодавстві. Правник упевнений: якщо спеціальний закон передбачає 

поширення норм трудового законодавства на окремі види відносин, він же 

вказує, які саме відносини регулюються останнім. Передовсім необхідно 

виділити серед них такі види відносин: у сфері проходження служби 

військовослужбовців Збройних Сил України, службовців прикордонно ї 

служби, управління охорони вищих посадових осіб України, Служби 

безпеки України, осіб начальницького й рядового складу органів 

внутрішніх справ та податкової міліції та ін. Усі вони, на думку 

правознавця, є відносинами державної служби [247, c. 152].  

Дискусійною залишається й думка про поширення сфери дії 

матеріальної відповідальності у трудовому праві на військовослужбовців 

Збройних Сил України, якої дотримується Ю. А. Феленко  [449]. Він 

стверджує, що безпосереднім нормативним актом в Україні, який 

регламентує питання матеріальної відповідальності військовослужбовців, 

підстави й порядок притягнення їх до відповідальності тощо, є Положення 

про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну 

державі [300]. Разом із цим дослідник, розглядаючи умови матеріальної 

відповідальності, посилається на постанову Пленуму Верховного Суду 

України від 29 грудня 1992 р., № 14 «Про судову практику у справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям 

їх працівниками» [332]. У кінцевому підсумку він робить висновок, що 

військовослужбовець є працівником, з яким виникають військові (трудові) 

правовідносини [449, c. 182, 183]. 

Є сенс відмітити спроби науковців зрозуміти юридичну природу 

відносин у сфері застосування праці військовослужбовців. Ці їх намагання 

вбачаються невдалими й полемічними. Проаналізувавши наведені та деякі 
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інші дослідження представників правової доктрини, ми зробили висновок, 

що при з’ясуванні відносин із застосування праці військовослужбовців 

учених наводить на хибний шлях факт укладання з військовослужбовцями 

контракту, оскільки більшість із фахівців вважає, що останній у розумінні 

трудового права саме і є строковим трудовим договором.  

Проте варто пояснити, що при виникненні відносин з використання 

праці військовослужбовців на добровільній основі з ними укладається 

контракт, що регулює ці відносини і служить підставою для видання 

наказу чи розпорядження по особовому складу про зарахування тієї чи 

іншої особи на відповідний вид служби і призначення її на посаду. 

Примірні ж зразки контрактів про проходження громадянами України 

військової служби у Збройних Силах України, затверджених указом 

Президента України [317], не містять прямої вказівки про поширення 

трудового законодавства на службові відносини військовослужбовців. А 

тому вказаний контракт не можна розглядати як особливий вид трудового 

договору, оскільки він упорядковує не трудові, а військово -службові 

відносини, а його змістом є не виконання трудових функцій, а несення 

обов’язків військової служби відповідно до Закону України «Про 

військовий обов’язок і військову службу» [281]. Цілком логічно доходимо 

висновку, що контракт про проходження військової служби є різновидом 

адміністративного договору. А щоб виокремити його серед інших 

контрактів, його слід називати «службовий контракт». 

У самому ж змісті таких контрактів є положення, що передбачають 

можливість застосування окремих норм трудового законодавства до 

відносин з військовослужбовцями. Зокрема, серед зобов’язань 

Міністерства оборони України передбачено: 

– надання останнім пільг, гарантій і компенсацій, визначених 

законами та іншими нормативно-правовими актами України; 

– установлення тривалості службового часу;  



178 

– надання часу відпочинку за виконання службових обов’язків у 

вихідні, святкові й неробочі дні; 

– належне матеріальне забезпечення під час проходження військової 

служби; 

– виплату підйомної допомоги на військовослужбовця й на кожного 

члена його сім’ї, який переїжджає разом з ним на нове місце проходження 

військової служби; 

– виплату грошового забезпечення з урахуванням надбавок за 

вислугу років, за знання й використання іноземної мови, за відповідну 

кваліфікацію, спортивні й почесні звання, інших надбавок, доплат, 

винагород і премій;  

– пенсійне забезпечення й виплату одноразової допомоги при 

звільненні військовослужбовця зі служби військової;  

– інші соціальні виплати йому і членам його сім’ї, установлені 

законами та іншими нормативно-правовими актами.  

Разом із цим Міністерство соціальної політики України (далі – 

Міністерство) ще у 2013 р. дійшло висновку (який, до речі, є вельми 

дискусійним), відповідно до якого на військовослужбовців, які проходять 

військову службу у військових формуваннях, утворених відповідно до 

законів України, КЗпП України не поширюється. Більше того, 

Міністерство наполягає: з огляду на те, що норми трудового законодавства 

на військовослужбовців не поширюються, гнучкий режим робочого часу не 

повинен застосовуватися навіть до військовослужбовців-жінок, які 

виховують дітей віком до 14 років [472]. 

У той же час Міністерство, не врахувавши положення ч. 5 ст. 11 

Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» від 20 грудня 1991 р., № 2011-XII [330], зробило такий 

висновок, що військовослужбовці-жінки при проходженні служби 

користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством з питань 
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соціального захисту жінок, охорони материнства й дитинства.Можливість 

запровадження гнучкого режиму робочого часу зумовлено нормами ст. 13 

КЗпП України і ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди», 

згідно з якими питання режиму роботи, тривалості робочого часу й часу 

відпочинку є предметом колективного договірного регулювання, а тому 

військовослужбовці-жінки, які виховують дітей віком до 14 років, мають 

право на встановлення гнучкого режиму робочого часу в порядку, 

закріпленому у приписах КЗпП України. 

Для підтвердження нашої точки зору зазначимо, що згідно із 

Законами України «Про колективні договори і угоди» і «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» з метою належного регулювання 

соціально-трудових відносин у питаннях організації оплати, охорони праці, 

забезпечення соціальних гарантій і прав працівників Збройних Сил 

України між Міністерством оборони України і Центральним комітетом 

профспілки працівників Збройних Сил України укладено Галузеву угоду на 

2016 – 2018 роки [289]. Положення цієї Угоди є обов’язковими для органів 

військового управління, військових частин, закладів, установ, організацій, 

державних підприємств та їх об’єднань, що належать до сфери управління 

Міністерства, а також представників профспілкових органів, які працюють 

на виборних і штатних посадах профспілкових організацій, що входять у 

Профспілку, як мінімальні гарантії для їх урахування під час ведення 

колективних переговорів та укладання колективних договорів. Військові 

частини, заклади, установи, організації й підприємства незалежно від 

чисельності найманих працівників у двомісячний строк після підписання 

цієї Угоди укладають колективні договори або вносять до діючих 

необхідні зміни. 

Пунктом 4.1.2 зазначеної Угоди встановлено, що трудовий 

розпорядок у військових частинах, закладах, організаціях, установах і на 

підприємствах визначається Правилами внутрішнього трудового 
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розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням 

власника або уповноваженого ним органу і профспілкового органу на 

основі типових правил. Зміна режиму робочого часу можлива виключно в 

установленому законодавством порядку з обов’язковим попереднім 

погодженням із профспілковими органами. Відповідно до п. 4.3.1 цього 

документа Міністерство зобов’язується забезпечити додержання 

законодавства України про працю у військових частинах, закладах, 

установах, організаціях і на підприємствах. 

У цій же Угоді говориться, що оплата праці працівників військових 

частин, закладів, установ та організацій бюджетної сфери здійснюється 

відповідно до норм, умов і положень, закріплених КЗпП України, Законом 

України «Про оплату праці», іншими нормативно-правовими актами з 

питань оплати праці (п. 2.1.1). Міністерство разом з профспілковими 

органами в перебігу планових ревізій, що провадяться контролюючими 

органами, зобов’язано контролювати на підприємствах здійснення ними 

відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці» витрат на 

охорону праці в розмірі, не менше 0,5% суми реалізованої продукції (п. 

3.1.2 Угоди). 

Розглядуваною Угодою військовослужбовці забезпечуються 

щорічною оплачуваною основною відпустки тривалістю, встановленою 

Законом України «Про відпустки» та іншими актами законодавства 

України (п. 4.1.8). Міністерство зобов’язується: 

– під час виконання своїх повноважень дотримуватися вимог Закону 

України «Про зайнятість населення», а також Програми сприяння 

зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на 

період до 2017 року, затвердженої постановою КМУ від 15 жовтня 2012 р. 

за № 1008; 
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– сприяти працевлаштуванню працівників, які звільняються у 

зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників, у тому числі і 

на підприємствах інших галузей; 

– не допускати звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до 3-х років (до 6-ти років – ч. 6 ст. 179 КЗпП України), одиноких 

матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу, крім випадків повної 

ліквідації підприємства, установи чи організації, коли допускається 

звільнення зазначених осіб з обов’язковим працевлаштуванням (п. 5.2.1 

Угоди). 

Із наведеного вище, таким чином, випливає: (а) у частині 

регулювання питань з організації оплати й охорони праці, забезпечення 

соціальних гарантій, надання військовослужбовцям пільг і компенсацій, (б) 

установлення тривалості службового часу, (в) надання відпочинку за 

виконання службових обов’язків у вихідні, святкові й неробочі дні, (г) 

належне матеріальне забезпечення під час проходження військової служби, 

(д) виплата доплат, винагород, премій та одноразової допомоги при 

звільненні з військової служби, (е) інші соціальні гарантії – усі вони 

поширюються на військовослужбовців, охоплених сферою дії трудового 

права. 

Важлива зауважити, що всі ці норми мають трудо-правовий 

характер, що однак, не впливає на їх правову природу і контракт з 

військовослужбовцями не стає видом трудового договору, а залишається у 

сфері дії адміністративного права. У той же час згідно із Законом України 

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей» окремі норми-гарантії трудового законодавства поширені й на 

відносини військовослужбовців. Приміром, відповідно до положень 

указаного Закону загальна тривалість їх службового часу протягом тижня 
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не може перевищувати установленої КЗпП України нормальної тривалості 

робочого часу за відповідний період [46; 61]. 

 

3.2.Використання нетипових форм зайнятості як прояв 

розширення сфери дії трудового права 

Позикова праця працівників допоміжних виробництв (їдалень, 

підрозділів господарчо-побутового призначення), персоналу промислового 

виробництва (сервісного догляду устаткування, ремонту технологічного 

устаткування, транспорту, вантажоперевезення, ремонту й будівництва 

будівель і споруд тощо) набула в Україні широкого поширення. Стосується 

цей вид праці й підприємств гірничо-металургійного комплексу (зокрема, 

металургійного комбінату «ArcelorMittal», ВАТ «Метінвестхолдинг») [373, 

c. 200].  

Ще в 1997 р. МОП прийняла Конвенцію «Про приватні агентства», 

що позикова праця була визнана допустимою формою трудових відносин. 

За п. b ст. 1 зазначеного міжнародно-правового акта приватне агентство 

зайнятості може виконувати послуги по найму працівників з наміром 

надавати їх у розпорядження третій стороні, яка встановлює їм робочі 

завдання й контролює їх виконання. Однак ця Конвенція й досі не 

ратифікована Україною. 

До нетипових трудових відносин Хартія Співтовариства про основні 

соціальні права працівників (1989 р.) відносить строкові договори, роботу 

на умовах часткової зайнятості, тимчасову й сезонну роботу (п.  7) [451]. 

Центральним положенням абз. 4 Директиви № 97/81/ЄС «Про роботу в 

неповний робочий час» [236] є принцип недискримінації. Особи, зайняті 

неповний робочий час, без об'єктивних підстав не повинні мати умов 

праці, які є гіршими, ніж в осіб, зайнятих повний робочий час. Як правило, 

під час оплати праці та за інших умов праці застосовується принцип pro 

rata temporis (по закінченні строку).  
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Директивою про строкову зайнятість № 1999/70/ЄС цей вид 

зайнятості тлумачиться як трудовий договір, дія якого закінчується без 

звільнення (абз. 3). Цим правовим документом держави-члени 

зобов'язуються обмежувати укладення строкових трудових договорів, 

зокрема, виконанням таких умов, як-то: (а) укладення строкових трудових 

договорів має залежати від об’єктивних обставин, (б) трудові 

правовідносини за таким договором повинні мати обмежену тривалість, (в) 

ці правочини укладаються максимально допустимою кількістю.  

Директива № 2008/104/ЄС Європейського парламенту й РЄ «Про 

найману працю» («Про агентства тимчасової зайнятості») була прийнята 19 

листопада 2008 р. Згідно зі ст. 1 цей правовий акт стосується працівників, 

які уклали з агентством тимчасової зайнятості (підприємством з надання 

позикової праці) трудовий договір і які надаються підприємству-

користувачеві в розпорядження для тимчасової роботи під його наглядом і 

керівництвом. 

Директива стосується публічних і приватних підприємств, які є 

підприємствами-користувачами або підприємствами з надання позикових 

працівників, які здійснюють економічну діяльність незалежно від того, чи 

є метою отримання прибутку. Агентством тимчасової зайнятості 

(підприємство, що надає позикових працівників) Директива називає будь -

яку фізичну або юридичну особу, яка відповідно до національного 

законодавства укладає трудовий договір з позиковими працівниками, щоб 

надавати їх підприємству-користувачеві для тимчасової роботи під їх 

наглядом. Позиковим працівником визнається працівник, який уклав 

трудовий договір з підприємством з надання позикових працівників для 

виконання його послуг підприємству-користувачеві, де він працюватиме 

тимчасово [274, c. 322-341]. 

У трудовому праві Європейського Союзу категорія «нетипові 

трудові відносини» охоплює договори: (а) строкові трудові, (б) про роботу 
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неповний робочий час, (в) про роботу за викликом, (г) договір під назвою 

«нуль годин», (д) з частково зайнятими працівниками, (е) з позаштатними 

співробітниками [274, c. 325]. З погляду О. Є. Коркіна нетипові трудові 

відносини охоплюють: (а) самозайнятість, (б) роботу на підставі строкових 

трудових договорів, (в) роботу на умовах неповного робочого часу, 

включаючи договір «мінімум-максимум», (г) позикову працю, (д) працю 

надомників, (е) працю телепрацівників, (є) роботу за викликом, (ж) роботу 

на умовах підряду, коли вона виконується поза територією (приміщенням), 

що контролюється роботодавцем [173, c. 7]. 

За умов вітчизняної соціально-правової дійсності найпоширенішими 

видами нестандартної зайнятості сьогодні є запозичена праця, дистанційна 

зайнятість (телеробота) й робота за викликом. Зазначимо, що нетипові 

трудові договори є підставою виникнення нетипових трудових 

правовідносин, специфіка юридичної конструкції яких виявляється у 

значній видозміні особистісного, організаційного й майнового критеріїв . 

Нетипові трудові договори суттєво відрізняються від звичайних 

класичних. Однак у зв’язку з браком належного їх правового регулювання 

виникає низка проблем. У більшості випадків працівники не отримують 

основних чи хоча б мінімальних соціальних гарантій щодо стабільності 

заробітної плати й захисту від необґрунтованого звільнення. Цим можна 

пояснити слушну думку А. М. Лушнікова, що будь-яка юридична 

конструкція нетипових трудових договорів повинна також жити за 

законами правових принципів, які віддзеркалюють єдність приватних і 

публічних засад у правовому регулюванні трудових відносин. Вони 

забезпечують, з одного боку, стабільність (гарантованість) трудових прав 

працівника, який уклав нетиповий трудовий договір, а з другого – саме 

правові принципи встановлюють також загальні межі домовленості сторін 

цього правочину [196, c. 273]. 
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Договором, що містить умови, визначені декількома галузями права 

(зокрема трудового й цивільного) може бути трудовий договір між 

працівником і роботодавцем, який містить умови, приміром, про розподіл 

прав інтелектуальної власності на службовий твір. Ці правочини в 

юридичній науковій літературі пропонується йменувати «міжгалузеві 

змішані договори», які мають об’єднати в межах єдиної форми декілька 

різних за галузевим походженням умов договору [237, c. 60, 61]. Як 

зазначає Р. Майданик, розмежування трудових і цивільних правовідносин 

не завжди є можливим, бо у правозастосовній практиці використовуються 

комплексні цивільно-трудові відносини [202, c. 33]. Іншими словами, 

вчений наполягає на наявності цивільно-трудових відносин. Цю думку він 

висловлює у зв’язку з виникненням і застосуванням на практиці лізингу 

персоналу, наголошуючи: оскільки в таких відносинах поруч з 

роботодавцем і працівником є ще третя сторона, останні повинні 

регламентуватися тристороннім цивільно-правовим договором з 

елементами договору трудового стосовно захисту прав трудівників. Не 

погоджуючись із його позицією, О. С. Прилипко стверджує наступне. У 

зв’язку з тим, що даним договором регулюється праця працівника, 

правовідносини з лізингу персоналу повинні впорядковуватися двома 

договорами: трудовим, що укладається працівником і роботодавцем, і 

цивільно-правовим про надання послуг [277, c. 226]. А. М. Лушніков та М. 

В. Лушнікова переконують, що за своїм змістом трудовий договір не може 

бути змішаним і різногалузевим, а тому обов’язково треба розмежовувати 

договір як документ і договір як юридичний факт. Договір як документ, як 

матеріальний носій інформації може містити домовленості різної галузевої 

належності, хоча змішаних, різногалузевих правовідносин не існує. 

Найменування ж документа – «трудовий договір» передбачає, що 

основними є трудові умови, інші ж – похідними [199, c. 70].  
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Таким чином, це твердження не заперечує функціонування 

міжгалузевих змішаних договорів, але цивільно-трудових відносин у праві 

існувати не може. При включенні до трудового договору положень 

цивільного законодавства останні жодним чином не повинні порушувати 

права і скасовувати гарантії працюючого, передбачені трудовим правом  

[277, c. 226]. 

Трудові й цивільно-правові договори мають передусім різний 

предмет правового регулювання. Предметом трудового договору виступає 

жива праця людини, процес її праці, на відміну від цивільно-правового, 

предметом якого служить результат праці, тобто кінцевий наслідок 

виконуваної за договором роботи. Працюючий виконує роботу за трудовою 

функцією, зумовленою в договорі, тобто за своєю кваліфікацією, 

професією й посадою, причому особисто, адже він не має права 

передоручити її кому-небудь іншому. Ця специфіка розглядуваного 

правочину пояснюється тим, що роботодавець заінтересований, щоб робота  

була завершена саме особою, з якою укладено такий договір, а також тим, 

що її виконання кимось іншим може порушити права цієї особи, у першу 

чергу ті, що стосуються її соціальної захищеності. У ст. 30 КЗпП України 

міститься заборона доручувати роботу конкретного працівника, з яким 

укладено трудовий договір, іншим особам. На відміну від договору 

трудового, цивільно-правовий не містить вимоги виконання послуги 

конкретним працівником особисто. Виконавець (наприклад, за договором 

підряду) може працювати як особисто, так і зібрати бригаду для виконання 

робочого завдання. Ще однією ознакою укладення трудового договору є те, 

що він передбачає інтеграцію працюючого в організаційну структуру 

підприємства, включення його у сферу господарювання роботодавця  [455, 

c. 49]. 

Трудовому договору притаманна така риса, як підпорядкування 

працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку. Цю ознаку слід 
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розглянути більш детально. Під підпорядкуванням правилам внутрішнього 

трудового розпорядку розуміється дотримання й ефективне використання 

трудівником режиму робочого часу, недопущення порушень у процесі 

праці. Одним із складових елементів такого розпорядку є дотримання 

працюючим у процесі роботи розпоряджень роботодавця чи керівника 

виробництва [147, c. 195]. 

Обов’язковою для трудового договору є організаційна ознака, під 

якою розуміється, що роботодавець повинен організувати процес праці 

працівників, надати кожному з них робоче місце, приладдя для здійснення 

виробничих завдань. Ця ознака передбачає обов’язок також працівників  

належним чином організувати самостійну працю. Однак такий обов’язок є 

більш важливим для роботодавця, оскільки саме він має створити умови 

для цього. До ознак трудового договору належить також виконання 

працюючим роботи не на власний ризик, що зобов’язує роботодавця 

забезпечити його всім необхідним. 

На відміну від договору цивільно-правового, важливою ознакою 

договору трудового є отримання працівником у встановлений час 

заробітної плати в розмірі, визначеному цим правочином. За трудовим 

договором працююча особа одержує зарплату, яка не є нижчою 

закріпленого державою мінімуму (мінімальної заробітної плати). А за 

договором цивільно-правовим оплата праці може бути нижчою 

мінімальної, оскільки оплачується безпосередній результат останньої  [147, 

c. 195]. 

У наукових юридичних джерелах позикову працю трактують як ту, 

що здійснюється трудівником певної кваліфікації, найнятим і наданим 

агентством позикової праці в розпорядження третьої сторони – 

користувача з метою виконання цим працівником певної роботи на користь 

цієї сторони. Отже, кадрове агентство знаходить потрібну кандидатуру 

працівника, укладає з ним трудовий договір і здійснює кадрове 
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діловодство. Юридично такий трудівник знаходиться у штаті цього 

агентства, саме з яким перебуває у трудових відносинах. У свою  чергу, 

організація-користувач є фактичним роботодавцем, адже саме вона, так би 

мовити, позичає (орендує) необхідну особу в кадрового агентства і саме в 

цій організації вона безпосередньо виконує свою трудову функцію. З точки 

зору трудового права система відносин з використання позикової праці має 

такий вигляд: кадрове агентство й організація-користувач одночасно є 

роботодавцями позикового працівника відповідно до пари трудових 

правовідносин (працівник – кадрове агентство; працівник – організація-

користувач), що виникли в рамках одного комплексу відносин. Ці 

відносини мають бути оформлені шляхом укладення 2-х трудових 

договорів, адже з позиції трудового права трудові відносини у відриві від 

трудового договору неможливі. Таке регулювання процесу праці з точки  

зору національного законодавства неможливе, оскільки трудове право 

України не містить тристоронньої схеми укладення трудових відносин. Як 

бачимо, в наведеному випадку трудові відносини виникають фактично між 

працівником і реальним споживачем його робочої сили. Фактичний же 

роботодавець надає роботу й організовує працю. У той же час трудовий 

договір укладається між працівником і агентством зайнятості, яке не 

зайнято виробничою діяльністю. У результаті – в наявності відрив 

трудового договору від трудових відносин. Суб'єкти ж права на стороні 

роботодавця подвоюються: фактичним роботодавцем виступає суб'єкт, 

який не укладає трудового договору, а укладає його суб'єкт, який 

безпосередньо не використовує робочу силу. Інакше кажучи, реально 

існуючі трудові правовідносини штучно поділяються на відносини 

фактичні і юридичні виключно з метою створення зручності для 

роботодавця [373, c. 201]. 

Позикова праця характеризується:  
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– наявністю трудового договору між однією особою (найчастіше 

агентством занятості) і працівником; 

– виконанням останнім роботи на території, під контролем і в 

інтересах третьої особи; 

– наявністю цивільно-правового договору між агентством зайнятості 

й організацією-користувачем, що служить підставою для здійснення 

організацією-користувачем деяких прав та обов'язків роботодавця щодо 

позикового працівника [173, c. 15]. 

О. С. Прилипко виділяє основні ознаки нестандартних трудових 

договорів, що полягають у зміні:  

1) організаційного критерію трудового договору, що знаходить свій 

прояв: (а) у недотриманні працівником установленого на підприємстві 

режиму робочого часу, що виявляється в укладенні трудових договорів з 

різними режимами робочого часу або в дистанційній роботі при 

встановленні працівником самостійно і зручного для себе режиму 

виконання роботи, (б) у послабленні відносин влади-підпорядкування між 

працівником і роботодавцем, що виявляється в розподілі відносин між 

двома роботодавцями при правовідносинах із запозиченої праці і при 

встановленні різних режимів робочого часу, (в) у відсутності обов’язку  

роботодавця організувати робоче місце для працюючого й забезпечити 

його засобами виконання роботи, (г) у непозначенні у трудовому договорі 

чіткої регламентації трудової функції або суміщенні декількох посад в 

одному трудовому договорі; 

2) особистісного критерію трудового договору, що знаходить свій 

прояв: (а) у наданні можливості віддаленим працівникам передавати свої 

трудові обов’язки членам сім’ї, (б) у виконанні при запозиченій праці 

роботи на користь третьої особи, а не роботодавця, з яким укладено 

трудовий договір; 
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3) майнового критерію трудового договору шляхом: (а) зміни 

виплати заробітної плати, (б) установлення додаткових майнових 

заохочень; 

4) якій підлягають також такі основні ознаки трудового договору, як 

місце роботи, початок дії і строк трудового договору й поява множинності 

на стороні роботодавця [278, c. 8, 9]. 

Зміст відносин, що складаються у процесі використання позикової 

праці становлять відносини між працівником і агентством, агентством і 

організацією-користувачем, працівником і організацією-користувачем.  

Відносини між агентством зайнятості й організацією-користувачем 

мають цивільно-правовий характер і здійснюються на підставі договору, 

який у правовій науковій літературі найчастіше йменується «договір про 

надання персоналу». Предметом останнього є дії агентства зайнятості з 

надання праці трудівника в розпорядження організації-користувача, отже, 

цей правочин є договором відплатного надання послуг. З огляду на те, що 

договір між агентством зайнятості й організацією-користувачем є одним з 

елементів фактичного складу, на підставі якого останній передається 

частина прав та обов'язків роботодавця, слід визнати обґрунтованою точку 

зору Я. В. Кривого, що договір відплатного надання послуг належить 

укладати з урахуванням трудо-правової специфіки відносин із залучення 

позикових працівників [178, c. 23].  

При позиковій праці на агентство зайнятості покладається обов'язок 

з підбору персоналу необхідної професії і кваліфікації, з укладення 

трудових договорів з працівниками, з надання їх у розпорядження 

організації-користувача. Ця організація, у свою чергу, зобов'язується 

оплатити послуги агентства зайнятості, надати трудівникові зумовлену 

договором роботу, виконати інші обов'язки роботодавця. Після підбору 

працівника для виконання певної роботи в розпорядження організації-

користувача зобов'язання агентства перед організацією-користувачем за 
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цивільно-правовим договором вважається виконаним, оскільки за 

досягнення необхідного для організації-користувача результату воно не 

відповідає. 

І. Я. Кисельов агентства з працевлаштування класифікував на 3 

категорії. Це агентства: (а) що виконують функції посередників між 

попитом і пропозицією на ринку праці; (б) які укладають з працівниками 

трудовий договір і направляють їх на тимчасову роботу на підприємства 

замовника на підставі цивільного договору; (в) що надають різні кадрові 

послуги (підбирають кадри, надають консультації при виборі роботи й 

інформацію про вакантні місця, професійне навчання та ін.)[159, c. 59-60]. 

Відносини між агентством зайнятості і працівником є трудо-

правовими, а тому мають регулюватися нормами трудового права. Між 

цими суб’єктами укладається трудовий договір, відповідно до якого 

працівник виконує всі ті обов'язки, які виконує працівник за класичним 

трудовим договором. Специфіка його полягає в тому, що трудову функцію 

особа виконує на території й під контролем особи (організації-

користувача), з яким письмового трудового договору вона не укладає . 

У зв’язку з такою складністю відносин позикової праці питання про 

їх галузеву належність не можна вважати до кінця вирішеним. Найбільш 

поширеною є точка зору, що трудові правовідносини існують тільки між 

позиковим працівником і агентством позикової праці [178, c. 22]. 

Висловлюються міркування, що відносини між працівником і 

організацією-користувачем є похідним від трудових (між працівником і 

агентством), і від цивільно-правових (між агентством і організацією-

користувачем) [367, c. 150]. Існує також думка, що немає трудових 

правовідносин між позиковим працівником і компанією-користувачем, 

хоча можуть мати місце юридичні зобов'язання компанії-користувача 

перед позиковим працівником [496, c. 1]. 
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Уважно проаналізувавши наукову юридичну літературу, що 

стосується порушеної проблеми, можемо виокремити 3 підходи до 

галузевої належності відносин позикової праці й можливості поширення на 

останні сфери дії трудового права. Згідно з першим відносини, виникаючи 

стосовно позикової праці, є цивільними, регулюються законодавчими 

приписами про договір про надання послуг або договір підряду  [107, c. 13; 

114, c. 27; 224, c. 28]. Не погоджуючись із цим твердженням, зазначимо, 

що відносини з надання праці працівників не можуть бути врегульовані 

названими договорами, оскільки: а) позикову працю неможливо звести до 

договору надання послуг, позаяк її предметом фактично є трудова 

діяльність працівників; б) позикова праця явно відрізняється від підряду, 

де підрядник самостійно виконує роботу й не дає замовникові права 

контролювати його діяльність; в) не можна позикову працю звести до 

договору оренди, тому що відповідно до статей 759 і 760 ЦК України 

предметом договору оренди можуть бути тільки речі, причому 

індивідуально-визначені. Найголовніше ж заперечення щодо використання 

цивільних договорів полягає в тому, що цивільне право не в змозі 

регулювати відносини залежної праці, які входять до сфери дії трудового 

права, оскільки немає жодних підстав для віднесення позикових 

працівників до категорії незалежних підрядників. 

За другим підходом найбільш адекватне юридичне оформлення 

договору про надання праці працівника можливе в рамках договору 

цивільно-правового з елементами трудового, тобто тристороннього 

договору за участю приймаючої організації, кадрового агентства і 

працівника [450, c. 48]. Проте з такою позицією теж важко погодитися, 

адже змішані договори, які поєднували б ознаки цивільного і трудового, не 

мають права на існування, оскільки це спричинить плутанину в правовій 

регламентації відносин, що виникатимуть на підставі вказаних правочинів .   
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Точка зору, третьої групи науковців полягає в тому, що позикова 

праця не вписується ні у традиційні трудові, ні в цивільні правовідносини. 

Тут в наявності не врегульовані сучасним законодавством комплексні 

правовідносини з 3-ма суб'єктами [175, c. 16]. Проте з точки зору теорії 

права можливість існування змішаних галузевих правовідносин викликає 

сумнів. За умов позикової праці ступінь залежності працівника й рівень 

його підпорядкованості роботодавцеві не зазнає будь-яких суттєвих змін. 

Здійснення трудової функції на території організації, яка не укладала 

трудового договору з працівником, і підпорядкування останнього її 

внутрішньому розпорядку і вказівкам має наслідком лише специфічний для 

трудового права розподіл прав та обов'язків роботодавця між 2-ма 

суб’єктами – агентством і організацією-користувачем.   

Отже, відносини, що складаються стосовно праці позикового 

працівника, входять до предмета трудового права й повинні 

регламентуватися його нормами. Відносини агентства й організації-

користувача можуть бути врегульовані нормами цивільного права. А ось 

питання розподілу прав та обов'язків роботодавця  між агентством і 

компанією-користувачем, що передбачаються договором про надання праці 

трудівника, належить упорядковувати нормами трудового права. Зазначене 

зумовлює нагальну потребу прийняття спеціального комплексного закону 

про позикову працю. На переконання Я. В. Свічкарьової, слід розробити і 

внести у Книгу четверту проекту ТК України №1658 від 27 грудня 2014 р., 

«Особливості регулювання трудових відносин за участю окремих категорій 

працівників і роботодавців» глави, в яких окремо містилися б норми щодо 

регулювання відносин із застосування запозиченої праці, телероботи й 

роботи за викликом [374, c. 104]. 

З нашого погляду, немає підстав вважати, що укладення 2-х 

договорів різної галузевої належності (трудового – між агентством і 

працівником і цивільно-правового – між агентством і організацією-
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користувачем) призводить до появи багатосторонніх правовідносин 

змішаного галузевого типу. За умов використання позикової праці трудові 

й цивільно-правові відносини можуть функціонувати незалежно одні від 

інших. Цивільно-правовий договір про надання праці трудівника може 

бути укладений незалежно від наявності у агентства трудових відносин з 

необхідними працівниками. При відмові організації-користувача від послуг 

агентства зайнятості або припиненні договору про надання праці 

трудівника відбувається заміна однієї організації-користувача іншою. 

Трудовий договір з працюючою особою може зберігати свою чинність і з 

припиненням договору про надання її послуг. При розірванні трудового 

договору з позиковим працівником агентство зайнятості зобов'язане надати 

організації-користувачеві іншого. Отже, при позиковій праці виникає 

відразу 2 види правовідносин різної галузевої належності: (а) двосторонні 

трудові – з множинністю осіб на стороні роботодавця і (б) двосторонні 

цивільні – стосовно надання працівника в розпорядження організації-

користувача. 

На наше переконання, відносини між організацією-користувачем і 

працівником мають трудо-правовий характер й повинні регулюватися 

нормами трудового права. Обґрунтуванням цієї точки зору може послужити 

обставина, що організації-користувачеві передається частина прав та 

обов'язків роботодавця, в тому числі право давати обов'язкові для 

працівника вказівки, контролювати їх виконання, забезпечувати безпечні 

умови праці тощо, що вже саме по собі свідчить про трудо-правову 

природу цих відносин [40; 45; 52; 55]. 

Види позикової праці на законодавчому рівні не закріплені, але в 

наукових колах вони дедалі активніше стають предметом обговорення. 

Найчастіше дослідники зосереджують свою увагу на таких видах  

останньої, як лізинг персоналу, аутстаффінг, аутсорсинг та ін . 
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Термін «аутстаффінг» не має легального закріплення, хоча 

пп.14.1.183 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України  [265] містить 

припис, що послуга з надання персоналу є господарською або цивільно-

правовою угодою, згідно з якою, надаюча послугу особа (резидент або 

нерезидент) направляє в розпорядження іншої (теж резидента або 

нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання функцій, 

окреслених цим правочином. Угода про надання персоналу може 

передбачати укладення зазначеними фізичними особами трудової угоди 

або трудового контракту із особою, в розпорядження якої вони направлені. 

Інші умови надання персоналу (в тому числі винагорода особи, яка надає 

послугу) встановлюються угодою сторін. 

На практиці аутстаффінг означає, що компанія-виконавець надає 

компанії-замовникові своїх кваліфікованих працівників у тимчасове 

користування для виконання певної роботи (надання послуг). Такі 

трудівники можуть підпорядковуватися внутрішньому трудовому 

розпорядку компанії-замовника, розміщуватися на її території, але вони не 

є її найманими працівниками в загальному розумінні, оскільки заробітну 

плату їм виплачує компанія-виконавець. Дедалі поширенішими стають 

випадки, коли компанія-замовник звільняє своїх працівників, а компанія-

виконавець зараховує їх до свого штату. Працівники продовжують 

виконувати свої звичайні обов’язки, але перебувають уже у штаті компанії-

виконавця. 

Для захисту прав і законних інтересів зазначених працівників Закон 

України «Про зайнятість населення»[296] містить низку заборон та 

обмежень для компаній-замовників і компаній-виконавців. Ці приписи 

Закону мають на меті не допустити погіршення умов праці працюючих і 

нехтування їх трудовими гарантіями. За цим Законом суб'єктом 

господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, 

є зареєстрована в законодавчо встановленому порядку юридична особа, що 
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здійснює господарську діяльність незалежно від її форми власності, виду 

діяльності й господарювання, а також фізична особа-підприємець. Ці особи 

надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні та/або за 

кордоном відповідно до розглядуваного Закону та інших актів 

національного законодавства. Господарська діяльність із посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном – це послуга, що надається суб’єктами 

господарювання в межах укладених з іноземним суб’єктом (іноземними 

суб’єктами) господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з 

метою сприяння укладенню трудового договору (контракту наймання) 

відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць 

(вакансій), включаючи надання інформаційно-консультаційних послуг 

щодо можливостей працевлаштування, найменування й місцезнаходження 

роботодавця, умов і розмірів оплати праці тощо. До послуг з 

посередництва у працевлаштуванні належать пошуки роботи та сприяння у 

працевлаштуванні особи, добір працюючих відповідно до замовлень 

роботодавців (у тому числі іноземних) у межах укладених з роботодавцями 

договорів (контрактів) (ч. 2 ст. 36 Закону). 

Державне регулювання діяльності суб'єктів господарювання, які 

надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, здійснюється 

шляхом:  

– ведення Переліку суб'єктів господарювання;  

– правового забезпечення діяльності цих суб'єктів, які надають 

особам, бажаючим працювати послуги з пошуку роботи, сприяють їм у 

працевлаштуванні, а також формують кадри для роботодавців;  

– нагляду й контролю за додержанням законодавства про працю й 

зайнятість населення, що здійснюється уповноваженим органом з 

реалізації державної політики з питань державного нагляду й контролю за 

дотриманням законодавства про зайнятість населення . 
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Включенню до Переліку підлягають суб’єкти господарювання, які 

відповідно до статей 36–39 указаного вище Закону надають послуги з 

посередництва у працевлаштуванні і здійснюють наймання працівників для 

подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців  [303]. 

Цей Перелік є загальнодоступним і формується з метою забезпечення 

інформування населення про посередників та організації співпраці між 

посередниками й територіальними органами Державної служби зайнятості. 

Формування й ведення такого Переліку здійснюється Державною службою 

зайнятості за формою згідно з додатком. Для забезпечення ведення 

зазначеного Переліку Державна служба зайнятості взаємодіє з 

Укрдержреєстром у порядку, визначеному Міністерством соціальної 

політики України й Міністерством юстиції України. Посередники у 

працевлаштуванні для включення їх до Переліку подають до цієї Служби 

заяву рекомендованим листом з повідомленням про вручення за формою, 

встановленою Мінсоцполітики. Служба зайнятості протягом 5-ти робочих 

днів з дня отримання заяви включає наведені в ній відомості про 

посередників до Переліку й оприлюднює їх на веб-сайті Державної 

служби. Рішення про виключення посередників з нього приймається 

останньою зайнятості в разі: (а) надходження від Укрдержреєстру даних з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців 

про реєстрацію припинення діяльності посередника; (б) анулювання 

дозволу та/або ліцензії, які надають право на провадження відповідного 

виду діяльності. 

За даними Державної служби зайнятості України станом на 9 

лютого 2018 р. в Україні зареєстровано й діють 1169 суб’єктів, які надають 

послуги з посередництва у працевлаштуванні і здійснюють наймання 

бажаючих працювати для подальшого виконання ними роботи в Україні в 

інших роботодавців [253]. За даними Мінсоцполітики України станом на 
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15 лютого 2018 р. в країні зареєстровано й діє 1489 суб'єктів, які мають 

ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном  [254]. 

Діяльність суб'єктів господарювання – роботодавців, які наймають 

працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого 

роботодавця на умовах трудових договорів, здійснюється на підставі 

дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення і трудової міграції (ст. 39 

Закону).Водночас відповідно до ст. 1 Закону України «Про Перелік 

документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19 

травня 2011 р., № 3392-VІ [315] забороняється вимагати від суб’єктів 

господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не 

внесені до Переліку, затвердженого цим Законом. У зв’язку із цим Порядок 

видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними 

роботи в Україні в іншого роботодавця [301] так і не набрав чинності,тому 

що не прийнято змін до законодавчих актів щодо видачі такого дозволу. 

Фактично видача такого дозволу не здійснюється, а тому штраф за надання 

зазначених послуг без дозволу, передбачені ч. 3 ст. 53 Закону «Про 

зайнятість населення» (20-кратний розмір мінімальної заробітної плати), не 

повинен застосовуватись. 

Суб'єкти господарювання – роботодавці, які наймають працівників 

для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, 

направляють до нього працівників за умови, якщо це передбачено 

колективним договором такого роботодавця, й за наявності згоди на це 

первинної профспілкової організації. Вони зобов'язані:  

– укласти договір з роботодавцем про застосування праці 

трудівника;  

– виплачувати останньому заробітну плату в розмірі, не нижчому 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом, і заробітної 
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плати, яку отримують інші працівники в роботодавця за  виконання такої ж 

роботи; 

– забезпечувати працюючому час роботи й відпочинку на умовах, 

визначених для інших працівників роботодавця, що передбачено умовами 

колективного договору і правилами внутрішнього трудового розпорядку;  

– нараховувати і сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування на користь працівника;  

– не перешкоджати укладенню трудового договору між працівником 

та роботодавцем, у якого виконувалися ним роботи. Забороняється 

діяльність таких суб'єктів господарювання в іншого роботодавця без його 

дозволу. Суб'єкт господарювання може здійснювати наймання працівників 

для подальшого виконання ними роботи в Україні у фізичних осіб на 

підставі укладеного договору між суб'єктом господарювання й фізичною 

особою про надання послуг. 

Суб'єктові господарювання заборонено направляти працівників на 

робочі місця до роботодавця, у якого: (а) протягом року скорочено 

чисельність (штат) працівників; (б) не дотримано нормативу чисельності 

працівників основних професій, задіяних у технологічних процесах 

основного виробництва; (в) залучаються працівники для виконання робіт 

за шкідливих, небезпечних і важких умовах праці, а також за провідними 

професіями технологічного процесу основного виробництва. Суб'єкти 

господарювання, які надають послуги з посередництва у 

працевлаштуванні, можуть утворювати об'єднання (асоціації) відповідно 

до законодавства. 

Під аутсорсингом розуміється передача однією компанією на 

виконання певних бізнес-процесів, функцій або конкретних завдань іншій 

компанії (виконавцеві), яка спеціалізується у відповідній галузі. За договором 

аутсорсингу працівники виконують роботу, як правило, на своїй території, 

грошова винагорода сплачується по факту виконаних робіт (наданих послуг), 
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виконавець відповідає за такі роботи/послуги, зокрема щодо дотримання 

якості, строків та інших умов, які сторони зазначать у договорі.Прикладом 

аутсорсингу може бути ІТ-обслуговування компанією-виконавцем на 

регулярній основі компанії-замовника, яка не має власних ІТ-спеціалістів. При 

цьому компанія-виконавець може самостійно визначати персонал, необхідний 

для виконання умов договору із замовником, якщо це передбачено угодою. 

Як бачимо, різниця між аутстаффінгом іаутсорсингом на перший 

погляд малопомітна. Проте за своєю суттю перший має на меті отримати 

робочу силу конкретного кваліфікованого фахівця необхідного профілю, якого 

потребує компанія-замовник, а другий – конкретний результат, виконання 

відповідного завдання чи надання послуги, причому питання чисельності і 

якості залученого персоналу, як правило, є вторинним.Схожу позицію займає 

О. Є. Коркін, стверджуючи, що до позикової праці можна віднести тільки 

надання праці трудівників на тимчасовій основі, тоді як аутстаффінг і 

аутсорсинг повністю не відповідають ознакам такої праці. При аутсорсингу 

предметом договору є виконання роботи (надання послуг), а не надання праці 

працівника, як під час позикової праці, а особа, на території якої виконується 

робота, не набуває прав та обов'язків роботодавця. Аутстаффінгом є 

формальне припинення трудового договору при незмінності фактичних 

відносин, у зв'язку з чим відсутні характерний для позикової праці поділ прав 

та обов'язків роботодавця між двома особами й цивільно-правовий договір між 

двома роботодавцями про надання праці працівника, як це має місце  при 

позиковій праці [173, c. 42]. 

Отже, аутсорсинг не є самостійним видом договору, оскільки в нього 

немає видової ознаки і він охоплює різні договори: виконання робіт, надання 

послуг тощо, які є цивільно-правовими [74, c. 18]. Договір про надання 

персоналу (аутстаффінг) є цивільно-правовим непойменованим договором, що 

укладається між суб'єктом господарювання чи фізичною особою про надання 

послуг і суб'єктом господарювання, який може здійснювати наймання 
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працівників для подальшого виконання ними роботи. Значить, об'єктом 

аутстаффінгу є робоча сила працівника, а предметом – передача права 

користування робочою силою працівника організації-користувачеві. Договір 

про надання персоналу повинен також містити істотні умови – про строки й 

місце користування робочою силою, про чисельність працівників. Договір є 

консенсуальним, оплатним або безоплатним і двостороннім (взаємним). 

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 

(роботодацем) 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. 

Нині набула значного поширення телеробота, що стало одним з 

найбільш яскравих прикладів сучасного способу організації праці.  Питанням 

регулювання телероботи в ЄС було приділено особливу увагу. У 2001 р 

Єврокомісією ініційовано проведення переговорів між Європейською 

конфедерацією профспілок, Об’єднаною конфедерацією роботодавців Європи, 

Європейською асоціацією малого й середнього бізнесу і Європейським 

об’єднанням підприємств з питань, пов’язаних з використанням праці 

електронних надомників. Результатом переговорів стало підписання 23 травня 

2002 р. сторонами Рамкової угоди про телероботу [353]. Цим правочином 

охоплюються різні форми телероботи, але присвячена лише легальній, що 

здійснюється на підставі трудового договору й будується на принципі 

визнання рівності прав телепрацівників і працівників, зайнятих у виробничих 
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приміщеннях роботодавця. У Рамковій угоді телеробота визначається досить 

широко. Під нею мається на увазі спосіб організації праці, при якому значну 

частину робочого часу особа працює поза виробничих приміщень 

роботодавця, а робота виконується з використанням сучасних засобів зв’язку, 

в тому числі за допомогою передачі інформації через Інтернет. Таким чином, 

телеробота характеризується 2-ма основними ознаками: (1) здійснення 

трудової діяльності поза місцем знаходження роботодавця і (б) спосіб 

здійснення трудової діяльності за допомогою сучасних засобів і видів 

телекомунікацій. Ці її характеристики зумовлюють і змінюють організаційний 

критерій трудового договору.  

Як зазначає О. Байков, класифікувати телероботу можна за певними 

підставами залежно: (а) від часу її виконання (постійна чи тимчасова) і (б) від 

місця її виконання (вдома, мобільна телеробота, різні форми її децентралізації, 

телеробота змішана) [21]. За своїми ознаками вона є близькою до праці 

надомників. Не випадково телепрацівників нерідко йменують «комп’ютерні 

надомники». Однак між названими категоріями працівників існує чимало 

відмінностей. Українське законодавство не містить правового регулювання 

телероботи, а «Положення про умови праці надомників», затверджене 

постановою Дежкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 р. 

за № 275/17-99 [269], не спроможне адекватно регламентувати ні сучасну 

надомну працю, ні працю телепрацівників.Воно лише закріплює переважне 

право жінок, які мають дітей у віці до 15 років, інвалідів іпенсіонерів, осіб, які 

володіють майстерністювиготовлення виробів народних промислів 

тощопрацювати вдома.Відповідно до п. 1 указаного Положеннянадомниками 

вважаються особи, які уклали трудовийдоговір з об’єднанням, комбінатом, 

підприємством,установою чи організацією про виконання роботи вдома, 

особистою працею з матеріалів і звикористанням інструментів і засобів 

виробництва, наданихпідприємством або придбаних за рахунок останнього. 

Однак адміністрація може дозволитинадомникам виготовлення виробів також 
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з власнихматеріалів або з використанням особистихмеханізмів та інструментів. 

Отже, результат надомноїпраці, як правило, має матеріальний характер. 

Надомна праця є предметомміжнародно-правового регулювання. Так, 

20 червня1996 р. МОПприйняла Конвенцію № 177 «Про надомну працю» 

[166],яка містить дефініцію поняття «надомна праця». Церобота, яку особа 

(надомник) виконує: а) за місцемсвого проживання або в інших приміщеннях 

за їївибором, але не у виробничих приміщенняхроботодавця; б) за винагороду; 

в) з метоювиробництва товарів або послуг згідно з указівкамироботодавця й 

незалежно від того, хто надаєобладнання, матеріали чи інші 

використовуваніресурси (ст. 1). Особа вважається надомником,якщо вона не 

має міри автономії й економічноїнезалежності, яка необхідна, щоб вважати 

їїнезалежним працівником відповідно донаціонального законодавства чи 

судових рішень. 

У 2003 р. на 91-й сесії Генеральної конференції МОП, присвяченій 

проблемам розвитку трудових відносин, особлива увага була звернена на те, 

що у структурі праці мають місце перетворення, що призводять до змін її форм 

як у межах трудових відносин, так і за їх межами. У Резолюції цієї конференції 

зазначалося, що спостерігається тенденція збільшення категорій працівників, 

які, по суті, є найманими, але в рамках трудових відносин виявляються 

позбавленими захисту своїх трудових прав. Ось чому слід запобігати уявній 

самозайнятості, коли межа між найманими й незалежними працівниками 

залишається нечіткою [208]. 

На 100-й сесії МОП у Женеві 16 червня 2011 р. були прийняті 

Конвенція №189 «Про гідну працю домашніх працівників» [167] і 

Рекомендація № 201, яка доповнює перший документ. Ці міжнародно-правові 

акти встановлюють права домашніх працівників, а саме право на об’єднання, 

колективні переговори, захист від примусової праці, заборону на використання 

праці дітей. Вони також містять низку інших гарантій, як-то право на 

укладання письмового договору, на регулювання тривалості робочого часу, на 
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вжиття заходів по забезпеченню безпеки й гігієни праці, на соціальні гарантії, 

включаючи право на відпустку по вагітності й пологах, на механізми захисту 

працівників-мігрантів, моніторінгу агенств зайнятості. На жаль, жодного з 

указаних міжнародних документів Україною не ратифіковано. 

Зважаючи на те, що легальних дефініцій понять «телеробота», 

«дистанційна зайнятість», «віддалена робота», «віддалена зайнятість» в 

українському законодавстві не існує, у науковій юридичній літературі вони 

тлумачаться, звичайно ж, по-різному. Так, дистанційнаробота трактується як 

гнучка можливість працювати в місцевості, розташованій поза звичного 

робочого місця, яка може бути вдома, в офісі центральному, допоміжному або 

рухливому [31, c. 2]. І. Я. Кисельов дистанційну працю розуміє як різновид 

трудової діяльності, що виконується в місці, віддаленому від центрального 

офісу, що виключає для працівника можливість спілкуватися з керівництвом 

та іншими співпрацівниками [159, c. 123]. І. Бородін телероботою вважає 

працю трудівника поза традиційного офісу за допомогою телекомунікаційних 

засобів зв’язку [33, c. 14]. Я. В. Свічкарьова переконує, що розмежовувати 

надомну працю й телероботу можна за 3-ма критеріями: а) за змістом; якщо 

телеробота має переважно інтелектуальний характер, а її результатом, як 

правило, є певний так званий програмний продукт, то для надомної праці це 

необов’язково; (б) за способом виконання; при телероботі використовуються 

тільки індивідуальні засоби зв’язку й телекомунікацій, що при праці надомній 

не передбачається; (в) за місцем виконання (розташування робочого місця); 

працівники-надомники виконують роботу тільки у своєму житловому 

приміщенні, а телепрацівники – поза офісом і без прив’язки саме до свого 

житла [371, c. 140]. 

Ми повністю погоджуємося з наведеним і вважаємо, що до ознак 

телероботи слід віднести: (а) її виконання за межами приміщень, 

контрольованих роботодавцем; (б) використання в ній інформаційних і 

телекомунікаційних технологій (ІКТ); (в) вибір місця виконання роботи самим 
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працівником або за погодженням з ним. Разом із цим наголошуємо, що ні 

використання ІКТ, ні характер виконуваної роботи не повинні впливати на 

вироблення поняття телероботи для правового регулювання. 

Традиційно надомну працю сприймають як низькокваліфіковану. 

Визначення ж категорії «надомний працівник» вимагає вдосконалення, 

оскільки, як справедливо зазначає І. С. Аксьонов, сьогодні розуміння праці 

надомників обмежується лише матеріальним виробництвом без урахування 

того, що більший відсоток такої праці нині пов'язано з інтелектом трудівників, 

(журналістів, дизайнерів, програмістів, бухгалтерів), для яких достатньо 

володіти комп'ютером та Інтернетом [5, c. 52]. Позиції ж учених-правознавців 

щодо розмежування надомної праці й телероботи викликають низку питань. 

По-перше, виникають певні труднощі з визначенням частоти використання й 

виду ІКТ, застосування яких дозволяє називати особу телепрацівником. Тут 

немає об'єктивних показників, які дозволяли б провести таке розмежування. 

По-друге, задіяння ІКТ не надає праці такої специфіки, яка вимагала б 

диференціації правового регулювання і встановлення різних правил роботи 

для надомників і телепрацівників. Виникає запитання: якщо змоделювати 

ситуацію, що частота використання ІКТ працівником зі збору кулькових ручок 

і веб-дизайнером (як і їх кваліфікація) суттєво різняться, то як це вплине на 

характер трудових правовідносин? Відповідь: аж ніяк, окрім оплати праці, 

адже використання в роботі ІКТ не тягне суттєвої зміни характеру відносин 

між працівником і роботодавцем.  Основною особливістю як для працівника зі 

збору кулькових ручок, так і для веб-дизайнера є самостійність праці 

внаслідок зміни місця роботи.  Використовуючи  критерій застосування ІКТ, 

ми наштовхнемося на випадки, коли працівник, який виконував роботу вдома і 

передавав її результати по електронній пошті, вважатиметься 

телепрацівником; якщо цією ж особою для передачі результатів своєї праці 

буде задіяно кур'єра, вона вже визнаватиметься надомником, а не 
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телепрацівником. Тому навряд чи можна визнати доцільним різне правове 

регулювання праці розглянутих категорій працівників.   

Критерієм для розмежування надомної праці і телероботи могло б стати 

місце роботи, позаяк остання найчастіше розглядається як робота в будь-яких 

місцях, що знаходяться поза контролем роботодавця, в той час як надомну 

працю в більшості випадків тлумачать як працю саме вдома. Проте віддалений 

характер має не тільки праця вдома (надомна робота), а й робота в інших 

приміщеннях, що знаходяться поза контролем роботодавця (приміром, 

телеробота). Таким чином, стосовно територіального аспекту телероботу 

дійсно можна розглядати як поняття більш загальне порівняно з надомною 

працею. Важливішим є те, що вона виконується віддалено, поза 

контрольованими роботодавцем приміщеннями, що суттєво підвищує 

самостійність праці (наприклад, у частині правильного розподілу робочого 

часу для своєчасного виконання роботи), відповідальність працівника 

(приміром, за дотримання вимог охорони праці). Усе наведене трансформує 

трудові правовідносини й вимагає диференціації правового регулювання. 

Отже, такий критерій, як місце виконання роботи, теж не дозволяє 

розмежовувати телероботу й надомну працю. На цьому також наполягає І. С. 

Аксьонов, стверджуючи, що телеробота й надомна праця – поняття тотожні [5, 

c. 60].  

У звязку з тим, що жодного належного критерію для розмежування 

надомної праці й телероботи назвати не можна, то немає й підстав розрізняти 

зазначені форми зайнятості. Ось чому вважаємо за доцільне телепрацівників і 

надомників з метою правового впорядкування їх праці об'єднати в одну 

категорію як суб’єктів, які працюють дистанційно, що має знайти 

відображення в Законі України «Про зайнятість населення». Станом на 

сьогодні цим законодавчим актом не врегульовано питання дистанційної 

роботи, що слід назвати суттєвим недоліком. Адже правова регламентація 

умов використання такого виду праці дозволить підключити до робочого 



207 

процесу фахівців з різних регіонів країни і значно зекономити кошти 

роботодавця для створення нового робочого місця. До того ж такі віддалені 

робочі місця є досить популярними саме серед молоді, а врегулювання 

досліджуваної сфери дало б змогу пом’якшити складну ситуацію із зайнятістю 

молоді й забезпечити її першим робочим місцем. Розглядуваний Закон не 

містить також положень щодо соціального захисту працівників, виконуючих 

роботу вдома, а тому залишається складним становище сільської молоді, 

молодих осіб із сімейними обов’язками й молодих фрілансерів. На наше 

переконання, зазначений Закон належить доповнити окремим розділом 

«Правове регулювання використання праці дистанційних працівників», норми 

якого повинні впорядковувати умови праці надомників, телепрацівників та 

роботу осіб за викликом. 

Особливістю роботи трудівників за викликом є те, що при укладанні 

такого трудового договору в ньому не фіксується, з якого саме моменту особа 

має приступити до виконання своїх трудових обов’язків, а передбачається її 

виклик роботодавцем. Характерна ознака цього виду праці – це відсутність з 

боку роботодавця обов’язку надати роботу. Оплата ж при цьому здійснюється 

лише за фактично відпрацьований час. Отже, роботою за викликом є праця 

суб’єкта за попередньо зумовленою трудовою функцією, що виконується ним 

періодично й тільки за викликом роботодавця в разі виникнення в останнього 

необхідності у праці трудівника [278, c. 11]. 

На практиці робота працівника за викликом оформлюється договорами 

цивільно-правовими, строковими трудовими, а іноді ніяких договорів не 

укладається.Н. Р. Нікітіна специфіку трудового договору з працівником за 

викликом обґрунтовує видозмінами організаційного критерію, який 

виявляється у встановленні своєрідного режиму робочого часу, коли дата, час 

початку й закінчення, а також тривалість роботи при кожному виклику 

працівника заздалегідь не встановлюються, внаслідок чого чітко виражена 

залежність останнього від роботодавця послабляється. Правила внутрішнього 
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трудового розпорядку, що діють на підприємстві, не поширюються на такого 

трудівника взагалі або ж мають низку винятків, а розподіл та облік робочого 

часу й часу відпочинку суттєво відрізняються [218, c. 232; 219]. 

Угоди про роботу працівників за викликом поділяються на 2 види. 

Перший отримав назву «угода нуль годин» (zero-hours contraсts), сутність якої 

полягає в тому, що за її умовами роботодавець не зобов’язаний надати 

працівникові роботу й не несе відповідальності за її ненадання (наприклад, у 

виді виплати встановленої компенсації) [173, c. 63]. При цьому ні мінімальна 

тривалість робочого часу, ні режим роботи сторонами не узгоджуються. 

Можливо, особа не отримає роботи зовсім, що позбавляє її гарантій зайнятості 

й одержання заробітної плати. У свою чергу, «угода нуль годин» теж 

поділяється на 2 різновиди. За цією угодою працівник (а) зобов’язаний 

виконувати роботу за викликом роботодавця і (б) може відмовитися від неї за 

конкретним викликом. Об’єднує їх те, що в роботодавця немає обов’язку 

надавати роботу. З погляду О. Є. Коркіна, «угода нуль годин» з правом 

працівника відмовитися від роботи є своєрідною попередньою домовленістю 

про умови праці та її оплату. Ці умови визначають зміст договорів, які можуть 

бути укладені між сторонами в майбутньому, однак жодна зі сторін цими 

умовами не пов’язана й має право відмовитися від конкретного договору. 

Науковець пропонує називати цей вид «рамкові трудові угоди» [173, c. 65]. Як 

зазначала трохи раніше М. А. Шабанова, рамкова угода становить собою лише 

схему (рамку) відносин, що вірогідно можуть виникнути. Воно вважається 

рамковою, тому що залишає деякий неврегульований простір, який має стати 

предметом майбутніх угод. Відмінною рисою рамкової угоди є особливий 

порядок її виконання – шляхом укладання сторонами в майбутньому 

різноманітних договорів. Інша річ – трудовий договір з працівниками за 

викликом, у якому повинні бути узгоджені всі обов’язкові умови. При цьому 

залучення особи до роботи в кожному конкретному випадку й виконання нею 

трудової функції не є укладенням самостійного трудового договору, що 
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конкретизує договір основний. Отже, сторони мають укладати один трудовий 

договір, який і регулює їх майбутні трудові відносини [462, c. 123, 124]. 

Другий вид договору з працівниками за викликом іменується «угода 

мінімум-максимум» (min-max contraсts), у якій установлюються: (а) нижча 

межа робочого часу, відпрацювання якої належить забезпечити роботодавцеві, 

і (б) верхня межа робочих годин, яку зобов’язаний відпрацювати працівник за 

наявності виклику. Якщо роботодавець залучає особу до роботи, межа 

робочого часу якої є менше мінімальної, працівникові повинна бути виплачена 

винагорода, яка була б виплачена, якщо він відпрацював би встановлений 

мінімум часу [173, c. 68, 69]. 

У законодавстві деяких зарубіжних країн можна зустріти чітке 

врегулювання роботи за викликом. Так, у законодавстві Туреччини остання 

розуміється як різновид робіт із гнучкою тривалістю робочого часу, коли за 

певних обставин право визначати час виконання робіт залишається за 

роботодавцем (ст. 14 Закону про працю від 22 травня 2003 р., № 4857). За 

бажанням працюючого трудові відносини в цьому випадку можуть бути 

оформлені письмовим договором. При подібній роботі тривалість робочого 

тижня дорівнює 20 годин, якщо сторонами не обумовлено, скільки 

трудитиметься працівник у певну одиницю часу (тиждень, місяць, рік). У 

межах цього періоду, незалежно від того, чи залучавсятрудівник до роботи чи 

ні, він має право на заробітну плату. У Німеччині робота за викликом була 

легалізована ще у 1985 р. у зв’язку з прийняттям Закону про працю, який 

установлював, що тижнева тривалість робіт за викликом повинна бути 

визначена угодою сторін, а якщо її немає, то тривалість робочого тижня має 

становити 10 годин. Режим робочого часу, який передбачав роботу 

працівників за викликом, отримав назву «Kapovaz» (орієнтоване на потреби 

підприємства рухливе робоче місце. У Нідерландах Цивільний кодекс країни 

містить положення про обов’язок роботодавця оплатити в будь-якому разі 

виклик, якщо особа працювала не менш 3-х годин. Однак цей обов’язок 
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покладено на роботодавця тільки у випадку укладення договору, який 

передбачає тривалість роботи за викликом не менше 15 годин на тиждень, а 

також якщо тривалість роботи взагалі не визначена[Див.: 218, c. 240]. 

М. А. Шабанова, вважає, що робота за викликом  не вписується в рамки 

правового регулювання праці. О. Є. Коркін же, навпаки, стверджує, що « угода 

мінімум-максимум» є звичайним договором з неповним робочим днем при 

роботі в режимі гнучкого робочого часу. Єдиною відмінністю, за якою ця 

угода не вписується в межі законодавства, є те, що початок, закінчення і 

загальна тривалість робочого дня встановлюються не за домовленістю сторін, 

а за одноособовим рішенням роботодавця, а тому, до роботи за викликом 

можна віднести лише ту, що виконується відповідно до «угоди нуль годин». 

Ось чому доцільно використовувати тільки ті рамкові трудові угоди, за якими 

працівник вправі відмовитися від роботи за конкретним викликом 

роботодавця. При цьому варто враховувати, що за такою рамковою трудовою 

угодою робота за кожним конкретним викликом виконується на підставі 

строкових трудових договорів, кожен з яких припиняє свою дію при 

завершенні роботи за відповідним викликом [174, c. 13, 14]. Робота за 

викликом є особливим видом відносин у сфері праці, які в цілому мають 

переривчастий і короткостроковий характер щодо окремих проміжків часу 

роботи. 

З точки зору Я. В. Свічкарьової, при роботі за викликом істотно 

змінюється майнова ознака трудових правовідносин, коли роботодавець 

отримує можливість оплачувати тільки фактично отриману працю за рахунок 

укладення численних строкових трудових договорів. При роботі осіб за 

викликом правовідносини, як правило, не є тривалими, як це має місце у 

традиційних трудових правовідносинах [372, c. 134].М. А. Шабанова вважає, 

що така робота – це особливий режим робочого часу, відповідно до якого 

роботодавець має право у випадку необхідності періодично залучати 

працівника до виконання роботи за зумовленою в договорі трудовою 
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функцією. У цьому разі специфіку такого трудового договору можна пояснити 

видозміною організаційного критерію, що виявляється в установленні режиму 

робочого часу, раніше невідомого вітчизняному законодавцеві [462, c. 

136].Тривалість роботи при кожному фактичному виклику вказується з 

розрахунку фактично відпрацьованого часу, однак не може становити менше 

3-х годин нормального робочого часу. Мінімальна тривалість праці трудівника 

за викликом за певний обліковий період повинна фіксуватись у трудовому 

договорі, однак не може бути меншою 10-ти годин на тиждень. У Законі 

України «Про зайнятість населення» необхідно встановити, що при кожному 

виклику оплата праці здійснюється за фактично відпрацьований час, однак не 

менше 3-х годин. Час, протягом якого особа за викликом не працює (не 

притягається до роботи), не вважається простоєм. При цьому працюючому 

виплачується компенсація, розмір якої визначається з урахуванням узгодженої 

мінімальної тривалості робочого часу за обліковий період. Роботодавець 

звільняється від обов’язку виплачувати передбачену компенсацію, якщо 

працівник жодного разу не залучавсяним до виконання роботи протягом 6-ти 

місяців поспіль. 

 

3.3. Проблеми правової регламентації праці мігрантів 

Міграційна політика – один з найважливіших елементів 

національної політики соціальної держави. Важливе місце в реалізації 

міграційної політики має займати управління міграційними процесами. 

Трудову міграцію українців за кордон слід вважати вимушеною трудовою 

мобільністю, яка є характерною для економіки перехідного типу. Її можна 

скоріше віднести до мобільності не реалізованої, а потенційної. Така 

вимушена мобільність відчуває на собі достатньо вагомі обмежувачі – 

територіальні (географічні), інституційні (зумовлені специфікою 

державного устрою, значною мірою штучні) й соціо-демографічні. 

Негативними проявами трудової міграції українців є:  
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– міграція осіб економічно продуктивного (віку 20 – 40 років); 

– праця мігрантів на економіку інших держав, а не на добробут 

України; 

– створення негативного іміджу Україні, в якій влада неспроможна 

створити належні умови для праці й нормальних умов життя своїх 

громадян; 

– тривала відсутність одного чи обох батьків, яке призводить до так 

званого соціального сирітства й непередбачуваних негативних наслідків у 

психології й поведінці дітей; 

– працевлаштування осіб переважно на непрестижну роботу навіть 

маючих вищу освіту і значний професійний досвід;  

– знаходження трудових мігрантів, у більшості випадків на 

нелегальному становищі, без права захисту, результатом чого є як 

моральні, так і матеріальні (фінансові) збитки; 

– значна втрата державою висококваліфікованої робочої сили;  

– фізичне каліцтво й загибель на робочих місцях через небезпечні 

умови праці; 

– явна дискримінація в оплаті праці.  

До позитивних чинників трудової міграції в першу чергу слід 

віднести такі інтереси мігрантів: 

– заробити кошти і зміцнити економічне становище своєї родини;  

– заробити на придбання нерухомості й на навчання дітей як умов 

комфортного існування в суспільстві;  

– зібрати зароблені гроші з метою розпочати власний бізнес вдома 

або в країні перебування; 

– запозичити важливий досвід організації бізнесу і процесу 

цивілізованого ведення приватного підприємництва;  

– за час перебування за кордоном підвищити свій культурний 

рівень; 



213 

– ввезення або переказ в Україну зароблених коштів у виді 

валютного еквівалента [442, c. 168-170]. 

Сучасна міжнародна трудова міграція охоплює такі характерні риси, 

як добровільність, тимчасовість і економічна мотивація. Добровільність 

міграції означає, що людина особисто, без будь-якого примусу приймає 

рішення про пошук роботи за кордоном; тимчасовість указує на те, що 

особа, приймаючи рішення про працевлаштування за кордоном, має намір 

по закінченні роботи повернутися в державу свого громадянства або 

постійного проживання; економічна мотивація становить собою бажання 

людини заробити грошові кошти в результаті свого працевлаштування в 

іншій державі. Перелічені ознаки міжнародної трудової міграції 

дозволяють відрізнити її від інших різновидів міграції населення, перш за 

все від міграції вимушеної, що виявляється у виді набуття статусу біженця, 

а також від міграції, метою якої є зміна постійного місця проживання і 

громадянства з інших причин, яка часто характеризується категорією 

«еміграція» [29, c. 76, 77].   

На думку одного з відомих фахівців ЮНЕСКО з питань міграції 

населення М. Угура, відповідно до загальноприйнятих приписів, 

міжнародна міграція здатна сприяти підвищенню світового добробуту, 

зростання якого є можливим, навіть якщо не відбудеться зближення рівнів 

оплати праці. Тому заперечень проти вільного пересування людей немає. 

Разом із тим міжнародна міграція загрожує між груповими і 

внутрішньогруповими дистрибутивними наслідками. Але завдяки ефекту 

загального підвищення добробуту населення такі наслідки не можуть бути 

використані як заперечення проти свободи пересування [441, c. 124]. 

Правове регулювання права на працю працівників-мігрантів 

здійснюється за допомогою поєднання міжнародно-правових норм, 

заснованих на актах міжнародних організацій, міжнародно-правових 

договорів і норм національного законодавства [95, c. 9]. Світова спільнота 
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приділяє значну увагу закріпленню правового статусу працівників -

мігрантів і захисту їх прав та свобод. Так, Конвенція МОП № 97 про 

працівників-мігрантів ще в 1949 р. [170] закріпила заборону дискримінації 

працівників-мігрантів і зобов’язала країни забезпечувати останнім такі ж 

умови праці, як і власним громадянам.  

Держави-учасниці СНД 15 квітня 1994 р. підписали Угоду про 

співпрацю у сфері трудової міграції й соціального захисту трудящих-

мігрантів [440], яку Україна ратифікувала 11 липня 1995 р.  [327] Згідно із 

цим правовим документом порядок залучення працівників до роботи, 

кваліфікаційні, вікові та інші вимоги до них установлює сторона 

працевлаштування з огляду на чинне на її території законодавство, якщо 

інше не передбачено двосторонніми угодами. Конвенція про правовий 

статус трудящих-мігрантів і членів їх сімей держав-учасниць СНД (2008 

р.), [318] яку Україна ратифікувала 21 грудня 2011 р. [323], поширюється 

на всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей, які на законних підставах 

знаходяться на території приймаючої країни.  

Європейську конвенцію про правовий статус трудящих-мігрантів 

(1977 р.) [115] Україна ратифікувала 16 березня 2007 р. [321]. Цей 

міднародно-правовий акт комплексно врегульовує значне коло питань 

стосовно трудящих-мігрантів, що охоплюють: (а) форми набору майбутніх 

трудящих-мігрантів, (б) їх медичний огляд і професійні іспити, (в) правила 

інформування про умови їх праці та проживання, (г) порядок надання 

дозволів на роботу і проживання, (д) правила возз’єднання сім'ї трудящого-

мігранта, (е) питання їх житлового забезпечення, освіти, мовної 

підготовки, професійної підготовки й перепідготовки, умов праці, 

соціального забезпечення тощо. 

Серед нератифікованих міжнародних актів найважливішою 

залишається Міжнародна конвенція ООН про захист прав всіх трудящих-

мігрантів та членів їх сімей (1990 р.) [207]. В Україні також необхідно 
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активізувати роботу з вивчення питання стосовно ратифікації Конвенцій 

МОП № 97 про трудящих-мігрантів [170] і № 143 про зловживання у сфері 

міграції й забезпечення трудящим-мігрантам рівних можливостей і рівного 

ставлення до них [169]. Ратифікація цих міжнародних актів суттєво 

доповнила б національне законодавство в царині впорядкування трудових 

відносин з іноземцями й особами без громадянства, наблизила б його до 

загальноєвропейських стандартів. 

Останнім часом в Україні спостерігаються позитивні зрушення у 

справі правового регулювання використання праці іноземців. Зокрема, 

Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» від 23 травня 2017 

р., № 2058-VIII [284] удосконалено порядок видачі посвідки на тимчасове 

проживання в Україні й надання дозволів на використання праці іноземців 

та осіб без громадянства. Наразі порядок реалізації названими особами 

свого права на працю регламентується Законом України «Про зайнятість 

населення» від 5 липня 2012 р., № 5067-VI. 

Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства – 

документ, який надає роботодавцеві право тимчасово використовувати 

працю зазначених осіб у встановленому законодавством України порядку . 

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення і трудової 

міграції, приймає рішення про видачу чи продовження дії дозволу або про 

внесення змін до нього в такі строки: 7 робочих днів – про видачу, 3 робочі 

дні – про продовження дії або про внесення змін до дозволу. Після цього 

протягом 2-х робочих днів надсилає копію цього рішення поштою з 

повідомленням про вручення його роботодавцеві й електронною поштою із 

зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати (у разі прийняття 

рішення про видачу або продовження дії дозволу), а також розміщує на 
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офіційному веб-сайті територіального органу державної служби зайнятості 

інформацію про прийняте рішення і платіжні реквізити для внесення плати . 

Роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем чи особою без 

громадянства трудовий договір (контракт) не пізніше як за 90 календарних 

днів з дати видачі дозволу й у 10-денний строк після укладення трудового 

договору (контракту) надіслати його засвідчену копію територіальному 

органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення і трудової міграції. 

Роботодавець отримує дозвіл на використання праці певних 

категорій іноземців та осіб без громадянства, якщо інше не встановлено 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. Це: (а) відряджені іноземні працівники, (б) 

внутрішньокорпоративні цесіонарії, (в) іноземці й особи без громадянства, 

стосовно яких прийнято рішення їх біженцями або особами, які 

потребують додаткового захисту. 

У законодавство введено конструкцію «особлива категорія 

іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування 

в Україні». До них віднесені: (а) іноземні високооплачувані професіонали 

(їх заробітна плата становить не менше 50 мінімальних зарплат); (б) 

засновники, учасники й бенефіціари створеної в Україні юридичної особи; 

випускники університетів, які входять до першої сотні університетів у 

світових рейтингах; (г) іноземні працівники творчих професій, (д) іноземні 

IT-професіонали. Для названих осіб дозвіл на працевлаштування може 

бути оформлено на строк до 3-х років і до них не застосовується вимога 

про мінімальну заробітну плату.  

Нова процедура отримання дозволу передбачає подання 

скороченого переліку документів, з якого виключено: (а) довідки, видані 

лікувально-профілактичним закладом про те, що особа не є хворою на 

хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інші інфекційні 
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захворювання, перелік яких раніше було визначено МОЗ України; (б) 

довідку про відсутність судимості і (в) документи про освіту. Отже, для 

загальних випадків цей перелік складається лише з 4-х документів: заяви 

роботодавця, копій сторінок паспорта іноземця чи особи без громадянства, 

їх фотографій і копій проекту трудового договору (контракту) .  

Для іноземних фахівців нині встановлено мінімальну зарплату (крім 

осіб так званої особливої категорії) – 10 мінімальних заробітних плат.  

Дозвіл видається на строк дії: а) трудового договору (контракту), 

але не більше як на 3 роки – для особливої категорії іноземців та осіб без 

громадянства; б) договору (контракту), укладеного між українським та 

іноземним суб’єктами господарювання, але не більш як на 3 роки – для 

відряджених іноземних працівників; в) рішення іноземного суб’єкта 

господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на 

роботу в Україну, а також контракту, укладеного між іноземцем або 

особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання про 

переведення на роботу в Україну – для внутрішньокорпоративних 

цесіонаріїв; г) трудового договору (контракту), але не більше як на один 

рік – для всіх інших іноземних найманих працівників. За наявності підстав 

дію розглядуваного дозволу можна продовжувати необмежену кількість 

разів. 

Праця іноземних високооплачуваних професіоналів може 

застосовуватися без дозволу на посаді за сумісництвом, якщо строк дії 

трудового договору не перевищує строку дії дозволу за основним місцем 

роботи. Іноземний найманий працівник вправі суміщати роботу на посаді, 

встановлену дозволом, з роботою на ній тимчасово відсутнього 

працівника, якщо суміщення триває не більше 60 календарних днів 

протягом календарного року.  

Без дозволу також має місце працевлаштування таких іноземців:  

– які постійно проживають в Україні;  
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– які набули статусу біженця відповідно до законодавства України 

або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;  

– яких визнано особами, які потребують додаткового захисту або 

яким надано тимчасовий захист в Україні;  

– представників іноземного морського (річкового) флоту й 

авіакомпаній, які обслуговують останні на території України;  

– працівників зарубіжних ЗМІ, акредитованих для роботи в Україні ;  

– спортсменів, які набули професійного статусу, артистів і 

працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом;  

– працівників аварійно-рятувальних служб для виконання 

термінових робіт;  

– працівників іноземних представництв, зареєстрованих на території  

України в установленому законодавством порядку;  

– священнослужителів, які тимчасово перебувають в Україні на 

запрошення релігійних організацій для провадження в них канонічної 

діяльності за офіційного погодження з органом, який здійснив реєстрацію 

статуту (положення) відповідної релігійної організації;  

– які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної 

технічної допомоги;  

– які прибули в Україну для провадження викладацької й/або 

наукової діяльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення 

останніх; 

– інших іноземців у передбачених законами й міжнародними 

договорами випадках, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України. 

Іноземці й особи без громадянства не можуть призначатися на 

посаду або займатися трудовою діяльністю у разі, якщо за національним 

законодавством призначення на відповідну посаду або провадження 

відповідного виду діяльності пов'язано з належністю до громадянства 
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України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Криза на ринку праці підвищила привабливість іноземної робочої 

сили для тих компаній і роботодавців, які, прагнучи отримати 

максимальний прибуток, зменшують розмір заробітної плати або не 

платять мігрантам зовсім, ігнорують елементарні вимоги з охорони праці 

та здоров'я тощо. Усе це негативно позначається на доходах і здоров'ї 

мігрантів, а також членів їх сімей, призводить до травм і людських жертв. 

Особливо швидко зростала кількість порушень прав трудових мігрантів з 

боку роботодавців так званого тіньового сектора ринку праці. При цьому, 

незважаючи на запроваджені великі штрафи за прийняття таких осіб на 

роботу без належного оформлення, роботодавцям (як і раніше) економічно 

вигідніше використовувати нелегальну працю мігрантів. Низька 

заінтересованість потенційних роботодавців в легальному залученні 

трудових мігрантів пов'язана також і з труднощами практичної реалізації 

законодавства про правовий статус іноземних громадян. На думку 

роботодавців, оформлення трудових відносин з іноземним працівником 

іноді займає більше часу, ніж його реальна трудова діяльність. Це 

особливо очевидно при сезонних роботах, коли працівників, які щойно 

прибули, швидко змінюють інші. Звільнені ж трудові мігранти 

потрапляють у набагато скрутніше становище, ніж громадяни України, які 

втратили роботу. У багатьох випадках при звільненні їм не виплачується 

належна заробітна плата, вони повністю позбавлені будь-якої соціальної 

підтримки, не мають ні житла, ні грошей для повернення на батьківщину. 

Для них відкрито лише один шлях – нелегальна зайнятість, рабство або 

кримінал [275, c. 262, 263]. 

Загострилися прояви дискримінації у зв'язку з необґрунтованими 

уявленнями про те, що мігранти займають робочі місця українських 

громадян, особливо у сфері низькокваліфікованої праці. При цьому треба 
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мати на увазі, що спроби обмежити приплив трудових мігрантів і 

вивільняти робочі місця для місцевого населення забороненими заходами, 

несуть у собі певні загрози й ризики. Намагання залучити на непрестижні, 

низькооплачувані робочі місця, які традиційно займаються трудовими 

мігрантами, безробітними, як показує практика, приречені на провал 

(загроза втрати кваліфікації, соціального статусу і як наслідок – 

професійна деградація). 

Щоб іммігранти були в змозі повністю брати участь у житті  

приймаючої країни, державам слід провадити ефективну політику 

інтеграції, а інтеграційні стратегії повинні охоплювати всі сторони 

суспільного життя, включаючи політичні й культурні аспекти. За 

відсутності ефективної державної політики ці питання вирішуються надто 

повільно, а держави від перебування у них іммігрантів не можуть отримати 

повноцінну віддачу, оскільки надання трудовим мігрантам можливості 

користуватися широким набором прав і соціальних гарантій не тільки 

означає дотримання прав людини, а й забезпечує взаємну вигоду. 

Мігранти, будучи повноцінними членами суспільства, можуть повніше 

реалізовувати свій особистий потенціал і приносити більшу користь 

приймаючій країні. У демократичній соціальній державі ефективність 

міграційної політики, зокрема, її соціальний вимір, оцінюється в тому 

числі й за критерієм інтеграції мігрантів до приймаючого співтовариства . 

З огляду на актуальність і злободенність проблем трудової міграції 5 

листопада 2015 р. в Україні було прийнято Закон «Про зовнішню трудову 

міграцію» [307], який визначає правові й організаційні засади державного 

регулювання зовнішньої трудової міграції й соціального захисту 

українських громадян (трудових мігрантів) і членів їх сімей за кордоном. 

Його дія поширюється на трудових мігрантів, які: (а) працюють на підставі 

трудового договору (контракту), (б) самостійно забезпечують себе 

роботою, (в) надають оплачувані послуги (виконують роботи), (г) 
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здійснюють іншу оплачувану діяльність, не заборонену законодавством 

держави перебування. У той же час дія Закону не поширюється на таких 

осіб: а) громадян України, які шукають притулок чи вже отримали його в 

державі перебування; б) які здобувають освіту, професійну підготовку й 

підвищують кваліфікацію за кордоном, зокрема, в межах освітніх програм; 

в) працівників дипломатичної служби та інших органів державної влади, 

які працюють у закордонних дипломатичних установах України; г) які 

відряджені підприємством, установою чи організацією для виконання 

роботи в державі перебування. 

Частина норм, що стосуються безпосередньо міграційних процесів, 

зафіксована в нормативно-правових актах, які мають іншу галузеву 

належність, що ускладнює їх сприйняття як цілісної системи, яка 

регламентує відносини учасників цих процесів, у тому числі трудової 

міграції. Реалізація прав та обов'язків іноземних працівників і роботодавців 

в силу такої специфіки й ускладненості міграційного законодавства часто 

неможлива без отримання ними додаткових роз'яснень від органів 

виконавчої влади щодо порядку і змісту необхідних правових процедур.  

При цьому чинне законодавство України містить украй мало норм, що 

стосуються надання трудовим мігрантам соціальної допомоги, сприяння їм 

у соціокультурної адаптації й інтеграції до приймаючої сторони . 

У зв'язку із наведеним вважаємо за слушне рекомендувати внести 

доповнення до проекту Трудового кодексу України, що стосуються 

особливостей регулювання праці іноземних працівників. Це дозволило б 

систематизувати законодавство в царині трудової міграції, запобігти 

незрозумілостям і протиріччям, що стало б важливим кроком до 

кодифікації міграційного законодавства в цілому. Варто також визнати 

потребу в посиленні такого соціально-гуманітарного складника чинного 

міграційного законодавства, як збагачення і вдосконалення системи 

захисту прав усіх категорій мігрантів. Україні належить виробити 
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узгоджену міграційну політику, коли поряд з вирішенням завдань політики 

імміграційної, пов'язаних з прийомом і перебуванням на її території 

іммігрантів, не залишалися б осторонь проблеми внутрішньої міграції. Це 

пов’язано з тим, що нині законодавець прийняв окремий Закон України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»  [293], 

який визнає таких осіб не внутрішніми мігрантами, а лише тимчасово 

переміщеними особами. Внутрішньо переміщеною особою є громадянин 

України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території 

держави на законних підставах, має право на постійне проживання в ній, 

яку змусили залишити або покинути своє місце мешкання в результаті (або 

з метою) уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової 

окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини й 

надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. 

Соціальна держава покликана створити систему економічних 

механізмів, стимулюючих переміщення трудових ресурсів.  Це можуть бути 

податкові чи соціальні пільги, кредити на придбання житла тощо. Такі 

заходи міграційної політики відповідали б інтересам людей, які прагнуть 

знайти своє місце в мінливій структурі економіки країни. Тому варто 

активізувати роботу в напрямку розроблення і прийняття програм трудової 

міграції, що мають охоплювати:  

– заходи, що стосуються професійної підготовки й перепідготовки 

вимушених мігрантів; 

– консультації психологів;  

– систему медичної допомоги;  

– соціальне обслуговування, що включає консультування 

вимушених переселенців і біженців з різних питань, зокрема, соціальної 

орієнтації;  

– спеціальну підготовку лідерів груп мігрантів і позаштатних 

працівників соціальних служб;  
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– опрацювання спеціальних освітніх програм (мовної підготовки, 

культурної орієнтації та ін.), а також додаткові заходи для категорії осіб зі 

значною різницею в рівні соціальної орієнтації, культури національних 

традицій щодо населення приймаючої сторони. 

Вагомим механізмом реалізації державної міграційної політики, на 

нашу думку, 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 в сучасних умовах мають стати:  

– комплексність і синхронність цілей і завдань програми на 

кожному етапі її виконання;  

– цільова спрямованість і системність заходів програми;  

– адресність завдань програми, що стосується виконавців, термінів 

реалізації, джерел фінансування тощо; 

– розрахунок і економічне обґрунтування необхідних витрат;  

– досягнення інтегрованого результату;  

– наявність відповідального органу виконавчої влади,  який виступив 

би як державний замовник, координатор і контролер виконання програми й 

ніс би відповідальність за неї [38]. Отже, програми повинні бути 

адресними (націленими на конкретні категорії мігрантів або на рішення 

окремих функціональних питань, пов'язаних з міграцією), мати системний і 

комплексний характер (бути орієнтованими на вирішення всього 

комплексу таких проблем соціальної адаптації мігрантів, як забезпечення 

житлом, працевлаштування, надання соціальних гарантій та ін.) на засадах 

розумного поєднання інтересів мігрантів і держави.   

У багатьох випадках питання, що виникають у процесі застосування 

норм міграційного законодавства, зумовлені прагненням законодавця 
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уникнути регламентації конкретних питань забезпечення й захисту прав 

мігрантів шляхом закріплення в них норм відсилочного характеру. 

Концепція державної міграційної політики [308] була прийнята ще у 2011 

р., але Стратегія [333] її реалізації – лише у 2017 р. Таке тривале 

неприйняття останньої у сфері міграції призвело до того, що органи 

державної влади й органи місцевого самоврядування не володіли основним 

вектором – цілісністю системи принципів, нормативів, основних орієнтирів 

у напрямку здійснення стратегічного курсу України в досліджуваній 

царині. Через брак заходів реалізації державної політики у цій сфері часто 

приймаються непродумані й неузгоджені нормативні акти. Конкретні 

заходи Концепції державної міграційної політики мають визначати її 

пріоритетні напрямки, принципи, основні завдання, механізми, етапи й 

очікувані результати. У планах цих заходів має бути враховано 

раціональне розміщення населення по території країни з метою належного 

її соціально-економічного розвитку, селективне залучення мігрантів, 

сприяння їх адаптації й інтеграції, попередження нелегальної міграції. 

Реалізацією Концепції повинно стати створення керованої й 

контрольованої міграційної ситуації в державі, що дозволяє не тільки 

ефективно використовувати людський потенціал для вирішення соціально -

економічних завдань, а й забезпечувати права, свободи й законні інтереси 

залучених до міграційних процесів людей.   

Трудова міграція населення є частиною загальносвітового процесу 

глобалізації. У зв’язку із ситуацією на ринку праці України й масовим 

безробіттям чисельність її громадян, які обирають шлях працевлаштування 

за кордоном, постійно зростає. За різними експертними оцінками ця цифра 

становить від 1,5 до 7 млн осіб [256, c. 93-100]. Постійно зростає 

чисельність українців, які працюють на території ЄС. У 2015 р. їх 

нараховувалось 905,2 тис., вони становили понад 6% іноземців із третіх 

країн на території країн Євросоюзу. Найбільше українців нараховувалося в 
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Італії (238 тис.), Польщі (336 тис.), ФРН (112 тис.), Чеській Республіці (113 

тис.) та Іспанії (84 тис.) [213]. Дослідження також свідчать, що 60% 

довгострокових трудових мігрантів мають чіткий намір повернутися в 

Україну, а найвищий відсоток повернення очікується саме з країн ЄС. 

Разом із тим мігранти, які повертаються на Батьківщину, потребують 

всебічного захисту своїх прав [431, c. 137]. 

Відповідно до ст. 1 уже згадуваного Закону України «Про зовнішню 

трудову міграцію» трудовий мігрант – це громадянин України, який 

здійснював, здійснює або здійснюватиме оплачувану діяльність у державі 

перебування, не заборонену законодавством цієї держави. У загальному 

порядку працевлаштування українців за кордоном має місце згідно із 

законодавством країни працевлаштування з урахуванням при цьому 

положень міжнародних договорів України. Загальне правило щодо права, 

яке діє у сфері трудових відносин, закріплено в ст. 52 Закону України «Про 

міжнародне приватне право» [311], зокрема, до останніх застосовується 

право держави, в якій виконується робота, якщо інше не передбачено 

законом або міжнародним договором України, згода на обов’язковість 

якого надана її Верховною Радою. Як експортер робочої сили, Україна 

здійснила певні кроки в напрямку укладення з окремими країнами 

двосторонніх угод щодо працевлаштування працівників-мігрантів. Нею 

вже підписано угоди з Молдовою [436], Російською Федерацією [433], 

Польщею [437], Білорусією [432], Вірменією [435], Чехією [438], Іспанією 

[434] про трудову діяльність і соціальний захист громадян, які працюють 

за межами кордонів своїх держав. Недотримання прав українських 

громадян, які працюють за кордоном, пов’язано насамперед з тим, що 

Україною не укладено двосторонніх угод у сфері працевлаштування й 

соціального захисту з деякими країнами ЄС, у яких перебувають вітчизняні 

трудові мігранти. З метою легалізації їх перебування, урегулювання 

відносин щодо належного рівня захисту їх прав, уникнення подвійного 
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оподаткування їх доходів необхідно підписати двосторонні угоди з Італією, 

Великою Британією, ФРН, Францією, Грецією.Угода про трудову 

діяльність і працевлаштування координує процеси трудової активності 2-х 

або більше країн з метою впорядкування на взаємовигідних умовах 

перешкод, які унеможливлюють реалізацію працівниками-мігрантами їх 

прав на працю.  

Такі угоди також попереджають ситуації, коли працівник-мігрант 

повинен сплачувати внески до систем соціального забезпечення 2-х або 

більше країн з одного й того ж доходу, отриманого в результаті виконання 

однієї й тієї самої роботи. Угода містить правову основу для координації 

питань працевлаштування у відповідних країнах, вносить зміни до 

національного трудового законодавства і створює права й обов’язки, які не 

існували в останньому. 

Для застосування двосторонніх угод зазвичай приймається 

додатково адміністративний договір, у якому більш детально описуються 

процеси надання допомоги з працевлаштування. Дозвіл на укладення 

такого договору передбачається нормами самої угоди. Зазвичай 

міністерства, відповідальні за дотримання законодавства про соціальне 

забезпечення відповідних країн, зазначені в угоді як компетентні органи, 

що мають повноваження укладати адміністративний договір. У деяких 

випадках на це уповноважують установи, відповідальні за сприяння 

реалізації трудового законодавства. 

У цілому ж адміністративні договори становлять собою контракти 

між органами (установами) договірних держав, які визначають строки й 

умови, на яких вони будуть співпрацювати й допомагати одна одній з 

метою додержання угоди й законодавства, до якого застосовується ця 

угода. Для ефективної реалізації угоди, договору чи будь-якого іншого 

подібного документа договірним сторонам належить визначити контактні 

органи, роль яких полягає у здійсненні прямої комунікації між ними й 
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компетентними органами, установами заявниками, одержувачами та їх 

представниками, щоб забезпечити належне виконання такої угоди . 

З метою успішного проведення адаптації національного 

законодавства до законодавства ЄС важливе значення має впорядкування 

юридичної термінології. Практичного значення набула також проблема 

належного і грамотного перекладу міжнародних актів. Отже, недотримання 

прав громадян, які працюють за кордоном, брак відповідного рівня захисту 

їх прав пов’язано передусім з тим, що Україною ще не укладено 

двосторонніх угод у сфері працевлаштування й соціального захисту з 

деякими країнами ЄС, у яких працюють вітчизняні мігранти. 

Пріоритетними є такі держави масового перебування останніх, як ФРН, 

Франція, Велика Британія, Італія, Греція та ін. Крім цього, необхідно 

ініціювати внесення змін до чинних договорів з Іспанією і Словаччиною у 

питаннях гарантування захисту працівників-мігрантів на випадок 

безробіття і включити цей вид забезпечення їх прав до діючих угод.  

 

3.4. Євроінтеграційний підхід правового регулювання праці 

засуджених до позбавлення волі 

На сучасному етапі розвитку України постаєпитання щодо гуманізації 

умов відбуванняпокарання засудженими до позбавлення волі. Практика їх 

залучення до праці аж ніяк не орієнтована на те, щоб засуджений сприймав її 

позитивно, а тому праця й не має, на жаль, того виправного ефекту, який на неї 

покладається чинним законодавством. На сьогодні в установах виконання 

покарань проблема безробіття значної чисельності засуджених залежить від 

багатьох чинників, зокрема, від недостатньої кількості робочих місць, 

застарілого устаткування, неналежної організації праці, низького 

кваліфікаційного рівня цих осіб та ін. Суспільно корисна праця завжди 

вважалась одним з основних засобів виправлення й ресоціалізації засуджених. 

Але в руслі внесення останніх змін і доповнень до кримінально-виконавчого 
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законодавства серед учених і практиків виникла дискусія стосовно зміни 

примусового порядку використання праці засуджених до позбавлення волі на 

добровільний. 

Система застосування трудових ресурсів і трудового виховання 

засуджених пройшла шлях свого становлення від каторжних робіт до робочих 

команд, виправних загонів і бригад. Так, 24 січня 1918 р. НКЮ РРФСР видано 

постанову «Про тюремні робочі команди», у якій передбачалося, що із 

працездатних ув’язнених будуть утворювати робочі команди для здійснення 

необхідних державі робіт, які за тяжкістю не перевищують праці чорнороба. 

Цим нормативно-правовим документом закріплювався також принцип оплати 

праці засуджених відповідно до оплати праці робочих цієї галузі на волі, а 

також установлювався порядок розподілу й виплати зароблених коштів. 

Подальший розвиток принципів організації праці засуджених відображено в 

циркулярі Карального відділу НКЮ РРФСР від 29 травня 1918 р., який став 

програмним документом діяльності системи місць покарання на найближчі 15 

років. У постанові НКЮ «Про позбавлення волі як міри покарання і про 

порядок відбування такого», прийнятій 23 липня 1918 р., передбачалась 

обов'язковість праці в місцях позбавлення волі, в її ст. 27 відзначалося, що 

винагорода за працю особам, які відбувають покарання, провадиться за 

ставками професійних союзів відповідних місцевостей [103, c. 124-130]. Із 

перших днів існування радянської влади стали організовуватися фабрично-

заводські й сільськогосподарські колонії, табори примусових робіт, а в 30-х 

роках ХХ ст. – виправно-трудові табори. Якщо в 1919 р. тільки 2,5% від 

загальної чисельності ув'язнених було зайнято роботою в майстернях, то у 

1925 р. ця цифра зросла до 28,9%. Уже тоді у місцях ув’язнення 

функціонували 1200 майстерень, 41 завод, 5 фабрик і 10 різних виробництв 

[141, c. 190]. У 1930 – 1932 рр. найбільшого поширення набула організація 

виправно-трудових таборів, серед яких найвідомішими є Біломорсько-

Балтійський, Казахстанський, Ухтинський і Північно-Східний. У таборах, як 
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правило, утримувалися «вороги народу», а також особи, засуджені за 

крадіжки, грабежі, вбивства, тілесні ушкодження, хуліганство тощо. 

Незважаючи на серйозні порушення законності у сталінські часи, в цей період 

були широко відомі випадки виправлення злочинців. Постановою ЦК СРСР 

від 2 серпня 1933 р. за самовіддану роботу на будівництві Біломорсько-

Балтійського каналу була знята судимість із 600 ув'язнених, більшість з яких 

були відновлені в цивільних правах, десятки були нагороджені орденами [142, 

c. 467]. Проте, починаючи з 1939 р., наказом НКВС СРСР були скасовані 

заліки робочих днів, умовно-дострокове звільнення, а виправно-трудові 

установи у своїй роботі почали керуватися передовсім інструкціями й 

наказами НКВС СРСР. Нормативні акти цих часів головну увагу звертали на 

сувору ізоляцію злочинців від суспільства й на найбільш ефективне 

використання їх праці. НКВС поступово перетворився на велике промислово-

будівельне відомство [104, c. 95]. 

Після Великої Вітчизняної війни праця засуджених до позбавлення волі 

використовувалася на роботах з відновлення зруйнованого війною народного 

господарства, на будівництві великих енергетичних комплексів та об’єктів 

цивільного і промислового призначення. Праця значної частини ув’язнених 

застосовувалася на заготівлі й переробці лісу. 

Істотні зміни в діяльності виправно-трудових установ відбулися 

наприкінці першої половини 50-х р. XX ст., коли було прийнято нове 

Положення про виправно-трудові табори й колонії МВС СРСР (1954 р.). Цей 

нормативний акт узяв курс на створення в колоніях власної виробничої бази, а 

також передбачав, що організація праці засуджених має виходити з вимог 

загального законодавства про охорону праці й дотримання техніки безпеки. 

При залученні засуджених до праці повинні були враховуватися їх стан 

здоров’я й по можливості – спеціальність, якою особа володіла до засудження. 

В усіх таборах і колоніях почали створюватися професійно-технічні училища, 

вводилась оплата праці на основі застосування відрядно-прогресивних і 
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преміальних форм, було встановлено 10-відсотковий гарантований мінімум 

виплат заробітку засудженим, відновлені заліки робочих днів. Одночасно були 

відтворені спостережливі комісії за місцями позбавлення волі, широкого 

розмаху набуло шефство колективів підприємств, заводів і фабрик над 

виправно-трудовими установами. 

Праця для всіх працездатних засуджених визнавалась обов’язковою, а 

адміністрація повинна була працевлаштовувати по можливості на більш її 

кваліфіковані види. Тривалість робочого дня засудженого й вільного 

працівника була зрівняна. Проте, якщо оплата праці здійснювалася згідно з 

нормами й розцінками, що діють у народному господарстві країни, то в місцях 

відбування покарання було введено єдиний коефіцієнт утримання коштів від 

суми заробітку в розмірі 20, 40, 50% [135, c. 47]. 

Вивчення нормативних матеріалів і монографічної юридичної 

літератури, що стосуються виконання покарання у виді позбавлення волі, дає 

змогу зробити висновок, що впродовж існування радянської влади праця була 

підпорядкована в першу чергу економічним завданням, а завдання виховання 

(перевиховання) засуджених та їх оздоровлення були другорядними, 

незважаючи на те, що законодавством вони визнавалися головними [176, c. 5, 

12-18]. На той час умови праці засуджених містили низку обмежень, що мали 

каральний і виховний характер, випливали із самого покарання й охоплювали: 

(а) неможливість добровільного вступу у трудові відносини, (б) зміну їх виду 

або добровільне припинення, (в) вільне користування коштами, (г) можливість 

засудженого працювати за своєю спеціальністю або здобути нової та ін. 

Із проголошенням незалежності України у ст. 24 її Конституції 

встановлено, що громадяни мають рівні конституційні права та свободи і є 

рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного й соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками. 
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Однак до 8 квітня 2014 р. законодавство якраз не зовсім повною мірою 

реалізовувало ці конституційні вимоги щодо осіб, які відбувають покарання у 

виправних установах пенітенціарної системи України. Положення, що діяли до 

зазначеної дати встановлювали, що засуджені до позбавлення волі 

повинніпрацювати в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією 

колонії. Засуджених залучають до суспільно корисної праці з урахуванням 

наявних виробничих потужностей, з огляду на стать, вік, працездатність, стан 

здоров'я і спеціальність, як правило, на підприємствах, у майстернях колоній, а 

також на державних або інших форм власності підприємствах за умови 

забезпечення їх належної охорони й ізоляції (ст. 118 Кримінально-виконавчий 

кодекс України [180] (далі – КВК України)).  

Змінилася ситуація з набранням чинності Закону України «Про 

внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації 

правового статусу засудженого до європейських стандартів» від 8 квітня 2014 

р., № 1186-VII [288], яким було внесено суттєві зміни до положень КВК 

України, зокрема, доповнено зміст його ст. 118. Закон встановлював, що 

засуджені до позбавлення волі мають право працювати в місцях і на роботах, 

які визначаються адміністрацією колонії. Засуджені залучаються до суспільно 

корисної праці з урахуванням наявних виробничих потужностей, зважаючи 

при цьому 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 умови забезпечення їх належної охорони й ізоляції. 

Адміністрація зобов'язана створювати умови, що дають їм змогу займатися 

суспільно корисною оплачуваною працею. Не менш важливим був і припис, 

яким передбачалося, що праця засуджених регламентується Кодексом законів 

про працю України. Цим законодавець фактично прирівняв засуджених до 

позбавлення волі до трудівників, які працюють в умовах волі й мають низку 

гарантій у сфері праці. 
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Такий підхід до проблеми праці цих осіб вважаємо виваженим, 

враховуючи практику деяких європейських країн (Італії, Іспанії та ін.), у яких 

визнано, що праця – це право засуджених до позбавлення волі. Так, у ст. 25 

Конституцій Іспанії закріплено, що «позбавлення волі та інші заходи 

соціального захисту мають бути спрямовані на перевиховання й соціальну 

реабілітацію і не можуть бути пов'язані з примусовою працею. Засуджений має 

право на оплачувану роботу й на користування благами соціального 

страхування» [171, c. 104]. Серед науковців нині теж починають переважати 

думки про визнання права засуджених до позбавлення волі на працю [469, c. 

78]. Основною тезою міжнародних нормативно-правових актів щодо праці 

таких осіб є те, що вона не повинна бути рабською, має оплачуватись і не 

містити в собі ознак покарання чи приниження. Інакше кажучи, не можна 

засуджених карати працею. Залучення їх до праці не суперечить міжнародним 

нормам: у п. 2 ст. 71 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями 

визначено, що всі засуджені повинні працювати відповідно до їх фізичних і 

психічних здібностей, засвідчених лікарем[215]. 

Цей підхід щодо права працювати відповідає ст. 43 Конституції 

України, згідно з якою засудженому надається право вільного вибору праці під 

час відбування покарання. У той же час, попри законодавче закріплення, 

адміністрації установ виконання покарань і сьогодні не спроможні надати 

можливість засудженому займатися тим видом праці, що йому подобається 

або є для нього доцільним, у тому числі на оплачуваних роботах [470, c. 115, 

116]. 

Праця в умовах позбавлення волі не є елементом кари й не має за мету 

спричинення ув’язненому фізичних страждань, нелюдського або 

принижуючого гідність поводження з ним. Залучення до праці спрямовано 

насамперед на те, щоб привчити засуджених ставитися до неї як до Залучення 

засуджених до праці в період їх перебування в місцях позбавлення волі має за 

мету:  
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– виховання – участь засуджених у трудових процесах сприяє 

формуванню і становленню особи, дає можливість людині усвідомити свою 

корисність як, власне, для себе, так і для своїх близьких, суспільства, зміцнює 

свідомість і почуття відповідальності за доручену справу. У праці формується 

особистість людини, зокрема, такі її якості, як колективізм, дисциплінованість, 

повага до себе та інших;  

– ресоціалізацію – праця покликана полегшити реінтеграцію 

засуджених після звільнення на ринку робочої сили;  

– економічний чинник – засуджені завдяки праці можуть поліпшити 

своє матеріальне становище в період відбування покарання, а також надати 

фінансову допомогу своїм близьким і рідним. Кошти, зароблені в місцях 

позбавлення волі, стануть матеріальною підмогою в перші дні чи місяці після 

виходу на свободу;  

– нормалізацію вільного часу – зайняті працею засуджені мають менше 

часу на вчинення неправомірних дій, а це забезпечує правопорядок в 

установах виконання покарань [133, c. 114, 115].  

Як справедливо зауважує В. В. Жернаков, обов’язок засудженого до 

позбавлення волі працювати під час відбуття покарання безпосередньо у 

вироку суду не встановлюється. Суттю покарання є обмеження можливості 

використовувати на свій розсуд час протягом певного строку, встановленого 

судом на основі законодавства, який є складовою життя людини. Однак 

позбавлення волі не може відбуватися як абстракція. Для цього є відповідна 

форма – місця позбавлення волі зі своїм режимом, потрапляючи куди, особа 

має йому підкорятись [122, c. 38]. І право, яке стає водночас і обов’язком 

засуджених до позбавлення волі працювати, передбачено кримінально-

виконавчим законодавством. 

Праця засуджених і вільних громадян різняться між собою. Перша 

відмінність полягає в меті, оскільки метою залучення засуджених до праці є їх 

виправлення й ресоціалізація, натомість вільних громадян – створення 
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матеріальної бази для задоволення своїх потреб і досягнення власних цілей. 

Друга відмінність виявляється в тому, що одним з істотних розходжень є кара, 

яка неминуче наявна при організації праці засуджених [130, c. 36-40]. Кара – 

це примус, який здійснюється державою, поєднаний зі стражданням покараної 

особи або супроводжується ним. Застосування засобів кари (позбавлення волі, 

матеріальних благ, посадового статусу тощо) є необхідним для досягнення 

основних цілей покарання – виправлення й ресоціалізації засуджених. 

Дослідження умов праці останніх виявляє, що при застосуванні їх праці 

допускаються обмеження інтересів працюючих засуджених, позбавлення їх 

низки особистих і матеріальних благ, якими вони користувались у процесі 

праці на волі і які надані всім трудящим. Третя відмінність полягає в тому, що 

праця засуджених відрізняється від праці вільних громадян своєю 

продуктивністю: праця перших менш продуктивна, ніж праця других [177, c. 

132]. 

Такі примусові позбавлення й обмеження у праці засуджених можуть 

бути визнані карою для них за умови, якщо вони введені з каральною метою, а 

не зумовлені іншими чинниками. Праця з розумним обсягом кари чинить 

глибокий виховний і виправний вплив на основну масу ув’язнених. Якщо 

праця перетворювалася на відбування тяжкого й виснажливого покарання, 

вона втрачала цей вплив. Отже, розумний вибір каральних засобів і їх 

правильне застосування на практиці має вирішальне значення у вихованні 

засуджених до позбавлення волі [130, c. 40-46]. 

На думку А. Х. Степанюка, залучення засуджених до праці спрямовано 

перш за все на те, щоб спонукати їх ставитися до неї як до позитивного й 

необхідного складника їх життя, в тому числі й подальшого життя на волі. Такі 

ж вимоги висувають до праці ув’язнених і Європейські тюремні правила, адже 

необхідно, щоб, звільнившись з установи виконання покарань, особа мала 

певні навички й уміння, які дадуть їй змогу знайти законні засоби для 

існування й допоможуть безболісно ввійти в життя на волі [402, c. 222]. 
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Визнаючи за засудженими до позбавлення волі право на працю, не 

можна в силу специфіки їх правового статусу не згадати і про певні обмеження 

їх праці, зокрема, про обмеження їх можливості вільно вибирати вид трудової 

діяльності. Це зумовлено тим, що традиційно основними напрямками 

діяльності підприємств виправних колоній є лісозаготівля, деревообробка, 

швацьке виробництво, обробка металу. Відповідно, засуджені мають 

можливість працювати тільки у цих сферах. 

З метою забезпечення безпеки життя і здоров'я співробітників, а також 

усієї виконавчої установи забороняється використовувати працю засуджених:  

– на всіх роботах і посадах у територіальних органах управління ДПтС; 

адміністративних будівлях, у яких розміщується персонал з охорони установ 

виконання покарань;  

– у приміщеннях, де зберігаються зброя, спецзасоби і службова 

документація;  

– на роботах, пов’язаних з устаткуванням для множення документів, 

радіотелеграфною й телефонною технікою (за винятком лінійних монтерів у 

присутності представників адміністрації виконання покарань); 

– на посадах продавців, бухгалтерів-операціоністів, касирів, завідувачів 

продовольчих і речових складів, комірників;  

– на робочих місцях, пов’язаних з обліком, зберіганням і видачею 

медикаментів, вибухових та отруйних речовин;  

– як фотографів (крім засуджених до обмеження волі), зубопротезистів, 

водіїв легкових та оперативних автомобілів i мотоциклістів; 

– на посадах з підпорядкуванням їм вільнонайманих працівників; 

– на роботах, пов’язаних з обслуговуванням і ремонтом технічних 

засобів охорони й нагляду; 

– на роботах, що пов’язані з наданням медичної допомоги.  

Усі ці обмеження, які містить п. 2 розділу XХІ «Залучення засуджених 

до суспільно корисної праці» Правил внутрішнього розпорядку установ 
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виконання покарань від 29 грудня 2014 р., № 2186/5 [304], є об'єктивними. 

Проте згідно з конституційними приписами обмеження прав людини може 

бути здійснено виключно шляхом прийняття відповідного закону, тоді як 

випадки обмеження прав засуджених перелічені в зазначених Правилах 

внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом 

Міністерства юстиції України. 

Важливі зміни були внесені до ст. 118 КВК України у 2016 р. Зокрема, 

в ній установлено, що 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.Це доволі суттєве доповнення до змісту зазначеної статті КВК 

України, позаяк до цього із засудженими до позбавлення волі трудовий 

договір не укладався, виникали проблеми при визначенні роботодавця у 

випадку, коли засуджений виконував роботу не на підприємстві чи в майстерні 

колонії, а на державному або іншому підприємстві. Тому таким доповненням 

законодавець значно підвищив гарантії праці засуджених до позбавлення волі. 

Із цієї норми випливає, що засуджені мають можливість реалізувати 

своє право на працю або ж не користуватися ним узагалі. З нашої точки зору, 

визначення суспільно корисної праці осіб, які відбувають покарання у виді в 

позбавлення волі, як їх права, а не обов’язку є юридично необґрунтованим і 

сумнівним. Адже відповідно до ст. 6 КВК України праця засуджених є одним з 

основних засобів їх виправлення й ресоціалізації. Із цього випливає, що одна 

стаття КВК України суперечить іншій, що створює несприятливі наслідки для 

засуджених, що відбувають покарання у виді позбавлення волі [177, c. 133]. 
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Наступним спірним моментом є відрахування, що здійснюються із 

заробітної плати таких засуджених. Так, у ч. 2 ст. 120 КВК України закріплено, 

що у виправних колоніях на особовий рахунок засуджених, які працюють на 

виробництві, незалежно від усіх відрахувань зараховується не менш 50% 

нарахованого їм місячного заробітку. У ч. 3 ст. 118 КВК України відмічено, що 

праця засуджених регулюється законодавством про працю з особливостями, 

визначеними КВК України. Проте ч. 3 ст. 128 КЗпП України передбачає, що 

при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не 

може перевищувати 20% заробітної плати, яка належить до виплати 

працівникові. При відрахуванні із заробітної плати за кількома виконавчими 

документами за останнім повинно бути збережено у всякому разі 50% 

заробітку. Обмеження, встановлені частинами 1 і 2 цiєї самої статтi, не 

поширюються на вiдрахування iз заробiтної плати при вiдбуваннi виправних 

робiт i при стягненнi алiментiв на неповнолiтнiх дiтей. У цих випадках розмiр 

вiдрахувань iз заробiтної плати не може перевищувати 70%.  

Закріплене законодавством право на працю засуджених до позбавлення 

волі викликає запитання: як саме вони сплачуватимуть за своє утримання, 

адже установи виконання покарань утримуються за рахунок Державного 

бюджету України, який наповнюється переважно за рахунок сплати податків. З 

урахуванням скрутної економічної ситуації в державі установи отримують 

фінансування лише частково, через що змушені самостійно шукати шляхи 

його збільшення. Недостатній обсяг замовлень, що надходять до підприємств 

установ, призводить до того, що адміністрація колонії не в змозі забезпечити 

роботою всіх працездатних засуджених, а тому значні виробничі потужності 

цих підприємств практично не використовуються, а колонії постійно 

перебувають у пошуку засобів існування. Таке становище вимагає єдиного 

розумного виходу – забезпечення засуджених роботою. Проте ринок праці на 

сьогодні не потребує продукції, що виготовляється некваліфікованими 
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працівниками, а тому установам виконання покарань отримати замовлення на 

продукцію є малоймовірним. 

Стаття 121 КВК України встановлює, що особи, які відбувають 

покарання у виправних колоніях, з нарахованого їм заробітку, пенсій та іншого 

доходу відшкодовують комунально-побутові й інші послуги, що їм надаються. 

У п. 6.3.1 Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до 

обмеження волі або позбавлення волі [298] говориться, що із засуджених, які 

не працюють вартість харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-

побутових та інших наданих послуг утримується з коштів, які є на їх особових 

рахунках. До 2016 р. ця норма містила таке положення: за відсутності в 

засудженого коштів на особовому рахунку установа (слідчий ізолятор) вправі 

пред’явити йому позов через суд. Аналогічну норму було встановлено й у КВК 

України, але Законом України «Про внесення змін до Інструкції про умови 

праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі» 

[287] ці приписи були анульовані. Разом із цим зазначена Інструкція 

залишається чинною і продовжує регулювати це питання. Такий варіант 

упорядкування проблеми утримання засуджених суперечить ст. 5 КВК 

України, яка серед принципів кримінально-виконавчого законодавства 

проголошує і принцип взаємної відповідальності держави й засудженого. Цей 

спосіб вирішення питання має на меті покласти на засуджених обов’язок 

сплачувати за своє утримання, а ось держава зі свого боку виявляє 

бездіяльність щодо створення для них реальних можливостей працювати в 

колонії. Крім цього, розглядувана Інструкція регламентує питання стосовно 

оплати праці, тривалості робочого часу, умов праці, відрахування й 

відшкодування із заробітної плати засуджених. 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 
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України, де закріплено, що засади регулювання праці й зайнятості 

визначаються виключно законами України. 

Зідно з п. 6.3 розділу VІ Інструкції про умови праці та заробітну плату 

засуджених до обмеження волі або позбавлення волівідрахування й 

відшкодування із заробітної плати засуджених здійснюються відповідно до 

законодавства з дотриманням такої черговості: податок з доходів фізичних 

осіб; аліменти; вартість одягу, взуття, білизни (крім вартості спецодягу); 

вартість харчування, комунально-побутових та інших наданих послуг (крім 

вартості спецхарчування); за виконавчими листами на користь громадян; за 

виконавчими листами на користь юридичних осіб; відшкодування 

матеріальних збитків, заподіяних засудженими державі під час відбування 

покарання. Як бачимо, норми цієї Інструкції не передбачають 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. 

У преамбулі до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [306] йдеться про те, 

що цей законодавчий акт визначає правові й організаційні засади забезпечення 

збору й обліку єдиного внеску, умови й порядок його нарахування і сплати, а 

також повноваження органу, що здійснює його збір і ведення обліку. Дія 

інших нормативно-правових актів може поширюватися на зазначені відносини 

лише у випадках, передбачених указаним Законом, або в частині, що не 

суперечить йому. Відповідно до п. 1 ч. 1ст. 4 цього Закону платниками ЄСВ є, 

зокрема, підприємства, установи й організації, інші юридичні особи, утворені 

згідно із законодавством України, незалежно від форми власності, виду 

діяльності й господарювання, які використовують працю фізичних осіб на 

умовах трудового договору (контракту), на інших передбачених 

законодавством умовах чи за цивільно-правовими договорами. Базою 
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нарахування єдиного внеску для таких платників є сума нарахованої кожній 

застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну 

й додаткову заробітну плату, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, у 

тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону 

України «Про оплату праці», і сума винагороди фізичним особам за виконання 

робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами. Порядок 

обчислення і сплати ЄСВ, а також відповідальність у разі несвоєчасної або не 

в повному обсязі його сплати передбачені статтями 9 і 25 вищенаведеного 

Закону. 

Платник ЄСВ зобов’язаний своєчасно й у повному обсязі нараховувати, 

обчислювати і сплачувати такий внесок, вести облік своїх виплат (доходу) й 

нарахування цього внеску за кожним календарним місяцем і календарним 

роком, зберігати ці відомості в передбаченому законодавством порядку, 

подавати звітність про ЄСВ за основним місцем обліку як його платника у 

строки, порядку й за формою, визначені законодавством. Обчислення єдиного 

внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, 

відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які 

підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які згідно із 

Законом нараховується єдиний внесок (частина. Платники ЄСВ зобов’язані 

сплачувати цей внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 

числа наступного місяця. ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового 

стану платника. 

Страхувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах 

трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених 

законодавством, при поданні Звіту про таких осіб повинні формувати й 

подавати його до контролюючих органів протягом 20 календарних днів, що 

настають за останнім днем звітного періоду. Звітним періодом є календарний 

місяць. 
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За нормами ч. 1 ст. 122 КВК України засуджені до позбавлення волі, 

залучені до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим 

договором, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному 

страхуванню. Отже, пенітенціарна установа або підприємство (установа), яке 

уклало із засудженим такий вид договору, зобов’язане нараховувати на його 

заробітну плату (дохід) ЄСВ у розмірі 22 %. Ставкою нарахування 

вважатиметься розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 

місяць, за який отримано дохід. Ця норма діє, якщо зарплата особи не 

перевищує розміру мінімальної заробітної плати. Якщо ж із засудженим 

укладено цивільний договір, ЄСВ нараховується на встановлений заробіток 

(на базу нарахування) незалежно від його розміру. З огляду на те, що 

Інструкцією [298] не передбачено можливості відрахування ЄСВ із заробітку 

засудженого, а пенітенціарна установа цього зробити не може, на практиці 

останній може здійснити сплату ЄСВ за час перебування в місяцях 

позбавлення волі 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. 

Практично без змін залишився підхід законодавця про окреслення 

сфери дії законодавства про працю на регламентування  праці засуджених до 

позбавлення волі, в якому закріплено, що їх праця регулюється цим 

законодавством з особливостями, визначеними КВК України. Із прийняттям у 

2014 р. Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого 

кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до 

європейських стандартів» [288] визначалося, що праця засуджених 

регламентується КЗпП України, що було спрямовано більше на захист їх права 

на працю й на створення механізму реалізації останнього. 

Таким чином, праця засуджених до позбавлення волі є специфічною. 

Нині спостерігається спроба законодавця концептуально переглянути її  
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використання в пенітенціарних установах. Зокрема, праця цих осіб служить 

важливим засобом їх адаптації при звільненні. Вважаємо, що особливості 

праці засуджених до позбавлення волі мають бути врегульовані безпосередньо 

в КЗпП України (у майбутньому Трудовому кодексі України), позаяк трудові 

відносини з такими засудженими повинні поступово переміщуватися зі сфери 

публічно-правової у приватноправову, що вже відбувається, оскільки виправні 

колонії фактично починають виконувати функцію центрів трудової адаптації 

[44; 56; 67]. 

 

3.5. Правове забезпечення праці осіб, які самостійно 

забезпечуються роботою (на прикладі адвокатів та помічників адвокатів) 

Сьогодні на ринку праці набирає обертів тенденція постійного 

зменшення питомої ваги найманих працівників і збільшення частки 

працюючих у секторі самостійної зайнятості. З урахуванням того, що явне 

поширення останньої, як правило, пов’язано зі збільшенням чисельності 

зайнятих в особистих селянських господарствах і низькопродуктивних 

секторах, якими є сфери торгівлі й надання послуг з ремонту, готельно-

ресторанне господарство, сфера комунальних та індивідуальних послуг, 

будівництво і транспорт тощо, зростання чисельності самозайнятих осіб в 

Україні не завжди слід розглядати як позитивне явище. З одного боку, в 

Україні значна частка самозайнятих осіб на ринку праці свідчить у першу 

чергу про те, що економіка має відсталу структуру виробництва, а чимало 

трудівників працюють на ризикованих неоплачуваних робочих місцях, не 

маючи жодних соціальних пільг і захисту. Оскільки, українська економіка 

виявилася не в змозі створити достатню кількість якісних робочих місць 

для звільнених під час кризи працівників, для більшості з них 

самозайнятість стала скоріше можливістю для виживання, аніж справжнім 

вибором підприємницької діяльності. Самозайнятість у подібній ситуації є 

альтернативним виходом із кризової ситуації на ринку праці. З другого 



243 

боку, самозайнятість за ринкових умов перетворюється на обов’язковий, 

об’єктивно існуючий елемент ринкових відносин, розвиток якого 

зумовлено дією низки економічних і соціальних чинників [210, c. 121].  

Самозайнятість населення в Україні існувала завжди, охоплюючи 

ведення особистого підсобного господарства, підробіток під час відпусток 

й по закінченні основного робочого дня, репетиторство та ін. Вона завжди 

присутня в національній економічній системі, завдяки їй створюються 

додаткові робочі місця, з`являється можливість виявити власну ініціативу 

й отримати доходи. Така форма зайнятості не вимагає державних 

капіталовкладень, має мобільну організаційну структуру, ґрунтується на 

сильній мотивації праці, орієнтується  на потреби споживача й оперативно 

задовольняє їх. Але, враховуючи всі позитивні сторони такого явища, як 

самозайнятість, будемо не забувати й інші його сторони. Зокрема, цей вид 

отримання доходу потребує свого імперативного регулювання з боку 

держави шляхом прийняття й запровадження низки законодавчих та інших 

нормативно-правових актів, функція яких має полягати в упорядкуванні 

специфічних трудових відносин, у які вступає особа, яка виявила бажання 

стати самозайнятою[244]. І все ж таки в дослідженнях низки сучасних 

науковців наголошується на необхідності формування політики розвитку 

самозайнятості населення, що сприятиме підвищенню надходжень до 

бюджетів різних рівнів. До того ж діяльність самозайнятого більш 

ефективна, ніж праця особи за наймом, що можна пояснити власною 

вмотивованістю працюючого в одержанні кращих результатів від своєї 

роботи [143, c. 7]. 

Для більш ефективного функціонування ринку праці для 

самозайнятих осіб варто детально проаналізувати всі аспекти їх праці. 

Трактування терміна «самозайнятість» залишається дискусійним, адже 

його розглядають у 2-х аспектах: (а) звуженому – якщо йдеться про тих, 

хто працює одноосібно, без залучення інших працівників і (б) 
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розширеному – якщо праця особи пов’язана з індивідуальною трудовою 

діяльністю на мікропідприємстві з чисельністю працюючих до 5-ти осіб 

[474, c. 212].  

Як зазначає Н. М. Бондаренко, самозайнятість – це вид особистої 

діяльності фізичних осіб (без залучення найманих працівників), які 

забезпечують себе роботою самостійно на власний ризик, використовуючи 

власні й позикові кошти з метою одержання доходу в натуральній або 

грошовій формах [32, c. 195]. В. Ф. Іванюта розглядає самозайнятість як 

різновид підприємницької діяльності, яка не потребує постійного й 

періодичного залучення найманих працівників або членів сім’ї [144]. У 

юридичній науковій літературі зустрічається думка, що самозайнятість є 

проявом діяльності самоорганізації індивідів, що вона характеризується як 

стратегія вирішення проблеми безробіття й забезпечення належних умов 

праці [266, c. 4]. А. С. Барсученко стверджує що це специфічна форма 

економічної діяльності, сутність якої полягає в тому, що громадяни самі 

знаходить для себе джерело доходу, яке забезпечуватиме належне їх 

існування в результаті економічної діяльності [23, c. 11]. Г. І. Купалова 

вважає, що до категорії «самостійно зайняті особи» належать ті, хто 

працює не за наймом, а саме: роботодавці (працюючі власники), зайняті 

індивідуальною (самостійною) трудовою діяльністю, безкоштовно 

працюючі члени сім’ї [187, c. 4]. Із запропонованої вченим дефініції 

зрозуміло, що ключовою, визначальною рисою самозайнятої особи є 

реалізація її права на працю без укладення трудового договору. Схоже 

розуміння поняття «самозайняті особи» запропоновано О. С. Кільницькою, 

яка вважає, що це працюючі не за наймом, тобто люди, які мають власну 

справу [160, c. 93]. Наведене визначення не містить будь-яких відмінних 

ознак, які характеризують самозайнятість як окремий вид зайнятості 

населення. Поширеним у правовій науковій доктрині є підхід, відповідно 

до якого самозайняті працівники – це особи, які: (а) самостійно 
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організовують свою працю за власний кошт, (б) володіють засобами 

виробництва, (в) відповідають за вироблену продукцію й (г) самі 

реалізують її [221, c. 72; 192, c.99]. Серед науковців-правознавців 

висловлюється думка, що в основу віднесення тієї чи іншої особи до 

самозайнятої потрібно брати такі критерії, як її незалежність, можливість 

самостійно створювати робочі місця як для себе, так і для інших у тій чи 

іншій сфері діяльності згідно з чинним законодавством  [182, c. 33; 239, c. 

31]. Запропонований ученими підхід, безсумнівно, заслуговує на увагу, 

оскільки дійсно відмінною ознакою самозайнятості є незалежність такого 

працівника, тобто відсутність відносин «влада-підпорядкування», які 

виникають між роботодавцем і найманим працівником при укладенні 

трудового договору. Створення робочого місця як для себе, так і для інших 

осіб також є рисою, яка характеризує самозайнятість як окремий вид 

зайнятості населення і дозволяє відмежовувати цю категорію трудівників 

від тих, які працюють за наймом. Ю. О. Остапенко тлумачить поняття 

«самозайняті особи» так: це фізичні особи, які реалізують право на вільне 

обрання місця застосування праці й виду діяльності шляхом здійснення 

незалежної трудової діяльності з її реєстрацією у встановленому чинним 

законодавством України порядку, в межах якої вони набувають 

відповідного правового статусу фізичної особи-підприємця або особи, яка 

здійснює незалежну професійну діяльність [244, c. 32]. 

У доповіді, присвяченій самозайнятій діяльності, МОП зазначає, що 

самозайняті особи – це трудівники, які працюють самостійно, не за 

наймом, і підприємці – власники неакціонерних підприємств, які 

створюють робочі місця для себе та інших, у тому числі для постійних і 

тимчасових службовців, неоплачуваних працівників сімейних підприємств 

та осіб, які проходять індивідуальне виробниче навчання на підприємстві  

[390, c. 4]. Як бачимо, МОП розрізняє 2 види самозайнятих осіб – 

підприємці і особи, які працюють не за наймом. 
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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 чином (способом) вести свою 

трудову діяльність, на власний ризик вчиняє ті чи інші дії, пов’язані зі 

здійсненням останньої. В усіх випадках результатом такого процесу 

виступатиме певний матеріальний дохід для самозайнятої особи, оскільки 

її праця має оплатний характер виконання конкретних трудових дій . 

На думку В. Ф. Іванюти, до ознак самозайнятості можна віднести: 

(а) виконання робіт за винагороду, яку суб’єкт одержує за особисту працю; 

(б) юридична незалежність суб’єкта господарювання; (в) створення однією 

особою одного робочого місця (для себе); (г) проведення робіт власними 

зусиллями; (д) фінансування всіх видатків виключно за рахунок власних 

коштів (у тому числі одержаних кредитів); (е) використання власних (або 

орендованих) засобів виробництва; (є) одноосібне розпорядження 

результатами праці [144]. 

Для характеристики ознак досліджуваного явища Ю. О. Остапенко 

провела порівняльний аналіз понять «найманий працівник» і «самозайнята 

особа», зробивши при цьому відповідні висновки:  

– юридична незалежність, тобто право на вільний вибір виду і сфери 

діяльності, притаманна не лише самозайнятій особі, а й найманому 

працівникві. Тому ця ознака має більш декларативний характер і не дає 

можливості вести про відмінність правового статусу зазначених категорій 

осіб; 

– виконання робіт за винагороду, яку суб’єкт отримує від особистої 

праці. Ця ознака, вважає дослідниця, теж є не зовсім вдалою для 

характеристики терміна «самозайнятість». Особа, яка працює на умовах 

трудового договору чи контракту, теж отримує винагороду у виді 
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заробітної плати за особисту працю, тобто за виконання покладеної на неї 

трудової функції; 

– проведення робіт власними зусиллями, фінансування всіх видатків 

виключно за рахунок власних коштів і використання власних чи 

орендованих засобів виробництва – це ознаки, властиві лише самозайнятим 

особам, вони відрізняють працівника самозайнятого від найманого. 

Наведені ознаки свідчать не лише про особисту працю, а й про 

використання особистих (як фінансових, так і матеріальних) ресурсів для  

виконання певних робіт; 

– самозайнята особа повинна сама забезпечувати себе всім 

необхідним для досягнення відповідного результату, на відмінну від 

працівників, яким створюються всі належні умови праці, надаються всі 

необхідні інструменти для виконання тієї чи іншої функції; 

– самозайнята особа сама несе відповідальність за втрату чи 

пошкодження того чи іншого майна, а працівник (за загальним правилом) 

за це обмежену матеріальну відповідальність;  

– результати діяльності у виді грошових коштів чи в натуральній 

формі є особистою власністю і працівника, і самозайнятої особи, якою 

вони можуть розпоряджатися на власний вибір і розсуд;  

– для особи, яка працює за трудовим договором, чітко 

встановлюється місце її роботи, тоді як для самозайнятих осіб не є така 

ознака характерною, оскільки останні самі вирішують, у якому місці 

провадити свою діяльність, якщо інше не передбачено законодавством;  

– тривалість і режим роботи найманого працівника чітко окреслено 

трудовим договором, посадовою інструкцією, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку; самозайняті ж особи у виборі власного 

навантаження є самостійними й незалежними. Така особа вправі сама 

вирішувати, які і в який час виконувати покладені на неї завдання. До 
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самозайнятого не висуваються вимоги щодо встановлення часу початку й 

закінчення роботи, він особисто планує свій робочий день чи тиждень;  

– час відпочинку теж є відмінною ознакою між стандартною 

зайнятістю й самозайнятістю. При стандартній зайнятості цей час 

визначено на законодавчому рівні, залежно від виду роботи розподіл часу 

відпочинку між працівниками здійснюється керівником. При 

самозайнятості час відпочинку особа встановлює самостійно  [244, c. 33-

42]. 

Окрім перелічених, суттєвою ознакою, яка відрізняє самостійну 

зайнятість від праці найманого працівника, є укладення трудового 

договору, зміст якого становить собою сукупність умов, що визначають 

взаємні права й обов’язки працівника й роботодавця. Укладення цього 

правочину здійснюється у сфері стандартної зайнятості. У ньому 

фіксуються необхідні умови виконання працівником трудової функції, а 

саме: місце роботи (робоче місце), трудова функція, оплата праці, час 

початку дії трудового договору, строк його дії та ін. При самозайнятості 

трудовий договір не укладається, адже самозайнята особа самостійно 

забезпечує себе роботою, організовує власну працю, крім випадків, коли ця 

особа прирівнюється до найманої з відповідним оподаткуванням 

отриманих доходів. Дохід самозайнятої особи прямо залежить від 

виконуваної нею роботи. У сфері самозайнятості оплата праці не залежить 

від установлених законодавством України норм, як-то: тарифні ставки, 

оклади тощо, така її залежність існує при стандартній зайнятості.  

Таким чином, до критеріїв визначення самозайнятості як виду 

трудової діяльності належать такі: (а) самостійність, (б) 

самоорганізованість, тобто самостійний пошук, визначення й організація 

виду трудової діяльності, (в) заснованість на особистій праці з можливістю 

залучення до неї найманих працівників, (г) комерційність праці, (д) 
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трудовий характер винагороди, (е) основою такою діяльності є власне 

майно чи грошові кошти самозайнятої особи (та ін.)[244, c. 41, 42]. 

З метою визначення статусу зайнятого населення європейська 

практика розробила Кодекс установлення належності особи до само 

зайнятих чи найманих працівників. Критеріями віднесення працівника до 

самозайнятих прийнято вважати за умов, якщо він:  

– є власником бізнесу (засобів для здійснення трудової діяльності);  

– несе фінансовий ризик (відповідальність) за неналежне 

виготовлення товару чи надання послуги відповідно до контракту; 

– несе відповідальність за інвестиційну діяльність чи управління в 

юридичній особі (якщо самозайнятість здійснюється у формі юридичної 

особи, що має одного власника);  

– має можливість отримати прибуток від раціоналізації організації 

робочого часу, часу та способу виконання завдань, що випливають із його 

трудової діяльності;  

– особисто контролює процес праці, у тому числі і при її особистому 

виконанні;  

– може найняти людей з метою виконання роботи, яку повинен 

виконати для замовника;  

– забезпечує себе сировиною й матеріалами для роботи;  

– забезпечує засоби й устаткування, необхідні для роботи, проте 

може отримувати від замовника незначні засоби, які в загальному не 

впливають на роль особи у самостійному забезпеченні себе роботою;  

– має конкретне місце для ведення діяльності, в якому можуть 

зберігатися матеріали, обладнання тощо;  

– оплата його праці здійснюється за виконану роботу;  

– забезпечує себе самостійно страховим забезпеченням (у тому 

числі соціальним);  

– контролює свій час роботи й виконання власних зобов’язань [482]. 
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Наведемо далі перелік особливостей здійснення трудової діяльності 

самозайнятими особами. Ця діяльність: 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; д) обумовлює самостійність способу обрання умов трудової 

діяльності; е) матеріально-технічне забезпечення діяльності здійснюється 

ними самостійно; є) самозайнятість має ризикований характер; ж) у 

встановлених законом випадках пов’язана з отриманням окремих 

дозвільних документів; з) може передбачати обмеження щодо суміщення 

видів незалежної професійної діяльності. 

До самозайнятого населення у наукових юридичних джерелах 

відносять:  

– роботодавців – осіб, які постійно працюють на власному 

(сімейному) підприємстві, й осіб, які займаються професійною діяльністю 

на самостійній основі і постійно використовують працю найманих 

робітників; 

– осіб, які працюють на індивідуальних засадах, тобто самостійно 

або з партнерами (членами родини) здійснюють діяльність, що приносить 

дохід і не використовують найманих працівників на постійній основі;  

– членів колективних підприємств – осіб, які працюють на 

колективних підприємствах, є членами колективу його власників і мають 

рівні права при вирішенні питань виробництва, збуту й розподілі доходу 

підприємства; 

– неоплачуваних працівників сімейних (у тому числі 

сільськогосподарських) підприємств – осіб, які працюють без оплати на 

приватному сімейному підприємстві, власником якого є родич [252, c. 8, 9]. 

За законодавством до зайнятого населення належать особи, які: а) 

працюють за наймом на умовах трудового договору (контракту) або на 

інших умовах, передбачених законодавством; б) забезпечують себе 
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роботою самостійно (в тому числі члени особистих селянських 

господарств); в) проходять військову чи альтернативну (невійськову) 

службу; г) на законних підставах працюють за кордоном, мають доходи від 

такої зайнятості; в) навчаються за денною формою в загальноосвітніх, 

професійно-технічних і вищих навчальних закладах або поєднують 

навчання з роботою [296]. 

У Податковому кодексі України у пп. 226 п. 1 ст. 14 самозайнята 

особа тлумачиться як платник податку, який є фізичною особою – 

підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що 

така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної 

професійної діяльності. Незалежна професійна діяльність – це участь 

фізичної особи в науковій, літературній, артистичній, художній, освітній 

або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, 

приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників 

майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, 

оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною 

(місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така 

особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем і 

використовує найману працю не більш як 4-х фізичних осіб. 

Зауважимо, що наведене трактування незалежної професійної 

діяльності перелічує лише деякі види діяльності, в яких фізична особа 

може брати участь, і тому цей перелік не є вичерпним. Отже, незалежною 

професійною діяльністю можна вважати будь-яку діяльність фізичної 

особи, подібну до вищеназваних, за умови, що остання не є працівником у 

межах такої діяльності або фізичною особою – підприємцем і використовує 

найману працю не більше 4-х фізичних осіб.  

Закон України «Про зайнятість населення» доволі оперує терміном 

«самозайнятість». Так, згідно з його п. 2 ч. 1 ст. 9 Закону надання 

фінансової підтримки самозайнятості й реалізації підприємницької 
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ініціативи відповідно до законодавства становить собою здійснення права 

на соціальний захист у разі настання безробіття. Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 16 

цього Закону сприяння самозайнятості населення шляхом стимулювання 

відкриття власного бізнесу (в тому числі в сільських населених пунктах і 

на депресивних територіях) є механізмом реалізації державної політики у 

сфері зайнятості. За п. 3 ч. 2 ст. 24 розглядуваного Закону до заходів зі 

сприяння зайнятості населення належать створення умов для 

самозайнятості останнього й підтримка підприємницької ініціативи. Крім 

цього, його ж ст. 27 установлює конкретні заходи щодо стимулювання 

здійснення трудової діяльності самозайнятих осіб і порядок реалізації 

таких заходів. Стаття 35 цього Закону закріплює, що професійне навчання 

безробітних повинно бути спрямовано, в тому числі й на сприяння 

самозайнятості. 

Для взяття на облік фізична особа, яка має намір провадити 

незалежну професійну діяльність, повинна подати заяву й документи 

особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або 

через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем постійного 

проживання.Взяття на облік фізичної особи-підприємця підтверджується 

випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців і громадських формувань, що надсилається (видається) 

фізичній особі-підприємцю.Фізичній особі, яка провадить незалежну 

професійну діяльність, довідка про взяття на облік платника податків 

видається контролюючим органом із зазначенням строку, якщо останній 

указаний у свідоцтві про реєстрацію чи іншому документі (в дозволі, 

сертифікаті тощо), що підтверджує право такої особи на здійснення 

зазначеної діяльності. Довідка про взяття на облік самозайнятої фізичної 

особи втрачає чинність з моменту виникнення змін у даних неї, які 

зазначаються в такій довідці, і підлягає заміні в контролюючому органі. 

Самозайняті особи зобов'язані подавати до контролюючих органів за 
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місцем свого обліку відомості про зміну облікових даних протягом місяця 

з дня виникнення останньої. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 11 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [295] особи, які 

провадять незалежну професійну діяльність, підлягають 

загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.  

Спираючись на наведені положення й міркування, можемо зробити 

проміжний висновок, що основними ознаками правового регулювання 

трудової діяльності самозайнятих осіб в Україні є: 

– трудова діяльність, що ґрунтується на основних конституційних 

соціально-економічних правах і свободах людини;  

– регульована широка нормативна база, що зумовлено 

різноманітністю видів незалежної професійної діяльності як форми 

самозайнятості, яка включає в себе участь фізичної особи в науковій, 

літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, 

діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, 

арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів, архітекторів, 

особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною 

діяльністю;  

– відсутність єдиного підходу до регламентації самостійної 

зайнятості;  

– нетотожність таких правових конструкцій, як «самозайняті 

особи», «особи, які забезпечують себе роботою самостійно», «особи, які 

здійснюють незалежну професійну діяльність». Приміром, Ю. О. 

Остапенко пропонує ввести у вітчизняне законодавство поняття «залежні 

самозайняті особи», тобто фізичні особи-підприємці чи особи, які 

забезпечують себе роботою самостійно, але мають тісний юридичний і 

фактичний зв’язок з роботодавцем-замовником. Такий підхід, на її думку, 

надасть змогу встановити додаткові гарантії у сфері реалізації трудових 
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прав і гарантій, у тому числі соціально-забезпечувальних прав та інтересів. 

До осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, доцільно 

було б віднести тих працівників, які займаються трудовою діяльністю, для 

якої необхідно набути певного правового статусу і пройти реєстрацію в 

органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування. Як 

правило, це діяльність, яка потребує відповідного рівня освіти, досвіду 

тощо (наприклад, робота адвокатів, приватних нотаріусів, арбітражних 

керуючих, оцінювачів, лікарів та ін.). Що ж стосується незалежних 

працівників, таким може бути будь-яка особа, яка набула трудової 

дієздатності і здатна виконувати роботу певного виду, складності, обсягу 

тощо [244, c. 164, 165].  

На наше переконання, дослідниця в такий спосіб намагалася 

підвести читача до висновку, що праця залежних самозайнятих осіб має 

регулюватися трудовим правом, хоча не варто штучно створювати новий 

категоріальний апарат, адже це лише ускладнить як правозастосовну 

практику, так і діяльність таких осіб. Праця самозайнятих осіб підлягає 

регламентації не лише нормами трудового права, а й цивільного, 

господарського, податкового і права соціального забезпечення. Проте 

частіше діяльність досліджуваних осіб розглядається з точки зору 

господарського й податкового права. Але, з огляду на активний розвиток 

таких суспільних відносин це питання потребує комплексного аналізу з 

метою пошуку шляхів удосконалення в Україні правового впорядкування 

праці самозайнятих осіб. 

Самостійна зайнятість є одним зі способів реалізації особою права 

на працю й забезпечення себе і членів своєї сім’ї достатнім життєвим 

рівнем. Згідно з ч. 1 ст. 3 КЗпП України цей кодифікований акт регулює 

трудові відносини працівників усіх підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм власності, виду діяльності й галузевої належності, а 

також осіб, які працюють за трудовим договором з особами фізичними. Із 
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цього можна зробити висновок, що КЗпП України може регламентувати 

відносини самозайнятих осіб лише у випадку, якщо останні виступають 

роботодавцями для інших. 

Правові норми, що стосуються діяльності самозайнятих осіб, мають 

міститися в окремому розділі Закону України «Про зайнятість населення», 

який має регулювати відносини щодо трудової діяльності таких 

працівників, їх права й обов’язки, порядок залучення до праці, взаємодії з 

роботодавцями, їх облік, гарантії їх діяльності, можливості залучати працю 

інших, підстави припинення самозайнятої діяльності та ін.  

У частинах 6 і 7 ст. 5 проекту ТК України від 27 грудня 2014 р., 

№1658 (підготовленого до 2-го читання 24 липня 2017 р.) [340] 

пропонується не застосовувати трудове законодавство, якщо: (а) роботу 

фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності виконує самостійно; 

(б) роботу виконують члени особистого селянського господарства в цьому 

господарстві; (в) фізична особа виконує роботу за цивільно -правовим 

договором. Окрім цього, трудове законодавство (крім законодавства про 

охорону праці) не застосовується, якщо: (а) фізична особа виконує 

обов’язки члена наглядової ради акціонерного товариства, його 

виконавчого органу, інших відповідних органів управління юридичних 

осіб, якщо ці обов’язки виконуються на інших підставах, аніж трудовий 

договір; (б) фізична особа виконує зобов’язання, відповідно до цивільного 

договору. 

У майбутньому ТК України доцільно було б передбачити 

положення, що на самозайнятих осіб поширюється законодавство про 

працю, крім винятків, установлених законом. Це зумовлено тим, що норми 

про трудовий договір, колективний договір, заробітну плату, професійні 

спілки тощо не поширюються на таких працівників, але питання про 

гарантії забезпечення права на працю, на її охорону, соціальне страхування 

та інші обов’язково повинні поширюватися й на самозайнятих осіб  [47; 57]. 
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Розвиток самостійної зайнятості населення в Україні вимагає 

особливої уваги з боку держави, зокрема, запровадження регіональних  

стратегій підтримки зайнятості, удосконалення організаційно -

економічного механізму взаємодії самозайнятих з місцевими органами 

влади. Для реалізації зазначених заходів треба розробити територіальні 

програми сприяння розвитку мікробізнесу, документи нормативно-

правової регламентації й оптимізації податкових платежів, сконструювати 

систему соціального захисту й соціальних пільг для самозайнятих. 

Окремі види незалежної професійної діяльності регулюються 

спеціальними законами. Так, Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» [279] у п. 2 ч. 1 ст. 1 установлено, що адвокатська 

діяльність є незалежною професійною діяльністю адвоката щодо 

здійснення захисту, представництва й надання інших видів правової 

допомоги клієнтові. Адвокати користуються особливими професійними 

правами й виконують особливі обов’язки, що покладаються спеціальним 

законодавством на цей вид професій. Адвокат, здійснюючий адвокатську 

діяльність індивідуально, є самозайнятою особою (ч. 1 ст. 13 зазначеного 

Закону). У той же час він може здійснювати свою діяльність шляхом 

створення адвокатського бюро чи адвокатське об’єднання (статті 14 і 15 

Закону).  

Адвокатське бюро є юридичною особою, яка створена одним 

адвокатом і яка діє на підставі статуту. Його найменування повинно 

включати прізвище адвоката, який його створив. Воно є стороною договору 

про надання правової допомоги, може залучати інших адвокатів на 

договірних засадах для виконання укладених з ним таких договорів. 

Адвокатське бюро зобов’язане забезпечити дотримання професійних прав 

адвокатів і гарантії адвокатської діяльності. 

Адвокатське об’єднання – це теж юридична особа, яка створена 

шляхом об’єднання 2-х або більше адвокатів (учасників) і яка діє на 
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підставі статуту. Воно виступає стороною договору про надання правової 

допомоги, від його імені такий договір підписується учасником цього 

об’єднання, уповноваженим на це довіреністю або статутом цієї юридичної 

особи. Адвокатське об’єднання може залучати до виконання укладених 

об’єднанням договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на 

договірних засадах.  

Отже, адвокат може бути як самозайнятою особою, так і найманим 

працівником. Він може мати помічника, який працює на підставі трудового 

договору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, 

адвокатським об’єднанням, з додержанням вимог досліджуваного Закону й 

законодавства про працю. Помічник виконує доручення адвоката у 

справах, що знаходяться у провадженні останнього, крім тих, що належать 

до процесуальних повноважень (прав та обов’язків) адвоката. Положення 

про помічника адвоката затверджується Радою адвокатів України. 

Помічникові адвоката забороняється суміщати роботу в нього з діяльністю, 

яка не є сумісною з адвокатською діяльністю. 

Адвокат може здійснювати такі види адвокатської діяльності, як-от: 

– надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових 

питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;  

– складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів 

правового характеру; 

– захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, щодо якої 

передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному 

провадженні, особи, щодо якої розглядається питання про видачу 

іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка у процесі розгляду 



258 

справи про адміністративне правопорушення притягається до 

адміністративної відповідальності; 

– надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;  

– представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про 

адміністративне правопорушення, прав та обов’язків потерпілого, 

цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному 

провадженні; 

– представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під 

час здійснення цивільного, господарського, адміністративного й 

конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед 

фізичними та юридичними особами; 

– представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних і 

міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством 

іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів 

та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України;  

– надання правової допомоги під час виконання й відбування 

кримінальних покарань. Адвокат вправі здійснювати інші види 

адвокатської діяльності, не заборонені законом. Його діяльність має місце 

на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що 

посвідчують повноваження адвоката на її надання можуть бути: (а) договір 

про надання правової допомоги; (б) довіреність; (в) ордер; (г) доручення 

органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної 

правової допомоги. 

Договір про надання правової допомоги укладається в письмовій 

формі, а може вчинятись усно у випадках: (а) надання усних і письмових 

консультацій, роз’яснень із правових питань з подальшим записом про це в 

журналі та врученням клієнтові документа, що підтверджує оплату 
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гонорару (винагороди), і (б) якщо клієнтові потрібно надання невідкладної 

правової допомоги, а укладення письмового договору за конкретних 

обставин є неможливим, – з подальшим укладенням такого договору в 

письмовій формі протягом 3-х днів, а якщо для цього існують об’єктивні 

перешкоди, тоді в найближчий можливий строк. До розглядуваного 

правочину застосовуються загальні вимоги договірного права. Договір про 

надання правової допомоги може укладатися на користь клієнта іншою 

особою, яка діє в його інтересах. Зміст цього документа не може 

суперечити Конституції й законам України, інтересам держави й 

суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України і правилам 

адвокатської етики. 

Дія договору про надання правової допомоги припиняється його 

належним виконанням, може бути достроково припинена за взаємною 

згодою сторін або розірвана на вимогу однієї зі сторін на умовах, 

передбачених цим правочином. При цьому клієнт зобов’язаний оплатити 

адвокатові (адвокатському бюро, адвокатському об’єднанню) гонорар 

(винагороду) за всю роботу, виконану чи підготовлену до виконання, а 

адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) – повідомити клієнта 

про можливі наслідки й ризики, пов’язані з достроковим припиненням 

(розірванням) договору. 

Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, 

представництва чи надання інших видів правової допомоги клієнтові. 

Порядок його обчислення (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави 

для зміни розміру, його сплати, умови повернення тощо визначаються в 

договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру 

гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, 

фінансовий стан клієнта та інші суттєві обставини. Гонорар має бути 

розумним і враховувати витрачений адвокатом час. 
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Особливості укладення і змісту контрактів (договорів) з адвокатами, 

які надають безоплатну вторинну правову допомогу, встановлюються 

законом, що регулює порядок її надання [280]. Суб'єктами надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є: (а) центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги; (б) адвокати, включені до 

Реєстру адвокатів, які надають таку допомогу.Центри з надання зазначеної 

допомоги є неприбутковими організаціями, користуються правами 

юридичної особи, мають власні бланки, печатку зі своїм найменуванням. 

Вони фінансуються з Державного бюджету України, з інших не 

заборонених законодавством джерел. 

Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги укладає 

контракти з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають 

допомогу безоплатно, для надання такої допомоги на постійній основі. За 

неможливості надання безоплатної вторинної правової допомоги 

адвокатом, який надає таку допомогу на постійній основі за контрактом, 

Центр укладає договір з адвокатом, включеним до Реєстру адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

Контракти (договори) можуть укладатися з адвокатами, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, і з адвокатами, 

які надають таку допомогу на тимчасовій основі.Контракт (договір) 

укладається з адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність 

індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро 

чи адвокатського об’єднання. Відповідно до Примірного контракту  [302] 

Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги і адвокат мають 

кореспондуючі права й обов’язки. Центр (а) надає доручення для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги; (б) забезпечує надання в 

користування у приміщенні Центру обладнання, інших матеріально-

технічних засобів, необхідних для належного надання адвокатом такої 

допомоги; (в) сприяє створенню належних умов для надання адвокатом 
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безоплатної вторинної правової допомоги у приміщеннях судів та інших 

державних органів; (г) ознайомлює адвоката з Регламентом Центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та стандартами якості її 

надання; (д) здійснює оплату послуг адвоката й відшкодування його 

витрат, пов’язаних з наданням ним безоплатної вторинної правової 

допомоги відповідно до Порядку оплати послуг та відшкодування витрат 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і Методики 

обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу, затверджених постановою КМУ від 17 

вересня 2014 р., № 465 [261]. 

Адвокат зобов’язаний надавати безоплатну вторинну правову 

допомогу якісно, належним чином, у повному обсязі й у встановлені 

строки; згідно з графіком чергувати, в тому числі у нічний час, вихідні, 

святкові й неробочі дні, з метою забезпечення надання безоплатної 

вторинної правової допомоги особам з моменту їх затримання та ін.  

Останнім часом обговорюються численні редакції нового Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Так, Рада адвокатів 

України закликала повернутися до професійного обговорення цього 

правового документа для забезпечення повноцінної участі Національної 

асоціації адвокатів України як представника адвокатської спільноти. 

Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» (нова редакція) та інших пов’язаних законодавчих 

актів України» [339] запропоновано Президентом України без участі й 

погодження його змісту з Національною асоціацією адвокатів України. 

За ч. 3 ст. 29 проекту цього Закону «адвокат, який працює за трудовим 

договором (контрактом), зберігає статус адвоката…». Загальновідомо, що 

правовий статус особи є сукупністю законодавчо закріплених прав та 

обов'язків, що характеризують її (в нашому випадку адвоката) як суб'єкта 

права. Згідно зі ст. 1 чинного Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 



262 

діяльність» від 5 липня 2012 р., №5076-VI (а) адвокат – це фізична особа, яка 

здійснює адвокатську діяльність на підставах і в порядку, що передбачені цим 

Законом; (б) адвокатська діяльність – це незалежна професійна діяльність 

адвоката щодо здійснення захисту, представництва й надання інших видів 

правової допомоги клієнтові. 

Отримавши відповідний статус, під час здійснення своєї діяльності 

адвокат користується всіма професійними правами й несе професійні 

обов’язки, передбачені відповідно статтями 20 і 21 названого Закону. При 

цьому вказані права й обов’язки нерозривно пов’язані між собою: 

недотримання професійних обов’язків позбавляє адвоката можливості повною 

мірою скористатися професійними правами. З метою забезпечення 

найповнішої реалізації закріплених прав ст. 23 вказаного Закону встановлює 

відповідні гарантії адвокатської діяльності. Натомість за ч. 4 ст. 29 проекту 

Закону «в діяльності, яка здійснюється адвокатом за трудовим договором 

(контрактом), адвокат не користується правами і гарантіями, передбаченими 

цим Законом та іншими законами для здійснення адвокатської діяльності».  

Як бачимо, має місце колізія вказаних норм, адже права є основним 

елементом правового статусу особи і, діставши закріплення в законодавстві, 

вони визначають міру можливої поведінки людини і громадянина, 

відображають певні межі цих прав, можливість користуватися благами для 

задоволення своїх інтересів. Про це, зокрема, зазначається в п. 4 

мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України  (справа про 

право вільного вибору захисника) [361]. Позбавлення професійних прав, 

обмеження гарантій щодо адвокатів, діяльність яких здійснюється за трудовим 

договором (контрактом), призводить до істотного обмеження в бік погіршення 

їх правового статусу, створює вагомі перепони якісного виконання ними своїх 

професійних обов’язків і перешкоджає належному виконанню своєї справи. 

При цьому з огляду на зміст ч. 5 ст. 29 проекту Закону адвокат, який працює за 

трудовим договором і який згідно з ч. 4 цього нормативного акта не 
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користується правами й гарантіями, передбаченими розглядуваним 

законопроектом, незалежно від виду адвокатської діяльності, яка є загальною, 

трудовою чи професійною, «зобов’язаний дотримуватися присяги 

адвоката…». Іншими словами, адвокат, який працює за трудовим договором, 

хоча й не має професійних прав і гарантій своєї діяльності, все ж несе 

обов’язки й зазнає негативних юридичних наслідків їх невиконання у виді 

юридичної відповідальності, що, звичайно ж, неприпустимо. 

Окрім іншого, вказана ситуація містить ознаки дискримінації. Адже 

адвокати, які працюють за трудовим договором (контрактом), зазнають тих чи 

інших обмежень у визнанні, реалізації або користуванні своїми професійними 

правами і свободами, з чим не стикаються адвокати, які не перебувають у 

договірних трудових правовідносинах. Законодавство ж України згідно зі ст. 2 

Закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» [297] 

ґрунтується на принципах недискримінації, а це незалежно від певних ознак 

передбачає забезпечення: (а) рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб, (б) 

рівності перед законом осіб та/або груп осіб, (в) поваги до гідності кожної 

людини, (г) рівних можливостей осіб та/або груп осіб. Статтею 4 цього Закону 

його дія поширюється й на трудові відносини. Розробляються проекти 

нормативно-правових актів (законів України, актів Президента України, інших 

нормативно-правових актів, що розробляються міністерствами, центральними 

органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, органами 

влади АРК, обласними, Київською й Севастопольською міськими державними 

адміністраціями) з обов’язковим урахуванням принципу недискримінації. З 

метою виявлення у проектах зазначених актів положень, що містять ознаки 

дискримінації, провадиться антидискримінаційна експертиза цих норм, 

результати якої підлягають обов’язковому розгляду під час прийняття рішення 

щодо видання (прийняття) відповідного нормативно-правового акта. 

Також слід наголосити, що оперування у п. 4 ст. 29 проекту Закону 

правовими конструкціями «діяльність адвоката за трудовим договором» та 
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«адвокатська діяльність» стосовно однієї й тієї ж особи з такими наслідками, 

як позбавлення адвоката певних прав і гарантій (у першому випадку) та їх 

наявність (у другому) створює термінологічну плутанину, вносить 

непорозуміння й суперечності у питанні дотримання гарантій адвокатської 

діяльності, передбачених у ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», і як результат – викликає серйозні ускладнення в 

наданні адвокатом якісної правової допомоги клієнтам. 

З огляду на співвідношення загального і спеціального дисциплінарного 

законодавства норма ч. 6 ст. 29 проекту Закону («адвоката, який працює за 

трудовим договором (контрактом), може бути притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності у порядку, встановленому цим Законом») не викликає 

застережень. Однак закріплення у ст. 41 цього законопроекту можливості 

застосування до адвоката грошового стягнення (штрафу) за порушення 

трудової дисципліни явно суперечить чинному законодавству. Відповідно до 

ст. 147 КЗпП України за такі порушення до працівника може бути застосовано 

лише один із заходів стягнення – догана або звільнення. Тільки спеціальним 

законодавством, статутами й положеннями про дисципліну можуть бути 

передбачені для окремих категорій працівників інші дисциплінарні стягнення. 

Принципово важливо, що у жодному із законодавчих актів штрафи як вид 

дисциплінарних стягнень не зафіксовані. 

Єдність трудового права знаходить своє відбиття в системі 

законодавства про працю, що охоплює КЗпП України та інші акти цієї галузі 

права. Стаття 4 цього кодифікованого акта, закріплюючи його верховенство, 

вказує, що трудове законодавство складається із цього Кодексу та інших актів, 

прийнятих відповідно до нього. Штраф, як підстава проведення утримання із 

заробітної плати працівника, не знайшов відбиття і в Законі України «Про 

оплату праці» [313]. Такий стан справ у національному законодавстві 

відповідає ратифікованій Україною 4 серпня 1961 р. [395] Конвенції МОП 

№95 «Про захист заробітної плати» (1949 р.) [168], в ч. 2 ст. 10 якої зазначено: 
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«Заробітна плата повинна охоронятися від арештів і передачі в такій мірі, в 

якій це вважається потрібним для утримання працівника і його сім'ї». 

Якщо безпосереднім і головним об’єктом впливу дисциплінарного 

стягнення є працівник, винний у порушенні покладених на нього трудових 

обов’язків, то основне призначення штрафу полягає у проведенні утримання з 

його заробітної плати, а вплив на нього самого є опосередкованим. 

Відрахування із заробітної плати пов’язані головним чином з відшкодуванням 

майнової шкоди, завданої з вини працівника підприємству, установі 

чиорганізації. Однак у такому випадку йдеться вже про матеріальну 

відповідальність у трудовому праві. 

Підсумовуючи проведений аналіз відповідних нормативно-правових 

актів, можемо зробити висновок, 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 

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 [58]. 

 

3.6. Особливості праці професійних спортсменів 

Працю професійних спортсменів можна вважати глобальним явищем, 

що вирізняється високим рівнем самореалізації, характеризується високим 

рівнем трудової міграції, оскільки залежить від правил і регламентів, 

прийнятих як міжурядовими міжнародними організаціями, так і спортивними 



266 

федераціями. Сфера професійного спорту є важливим джерелом зайнятості, 

має потужний потенціал створення нових робочих місць, розширення 

можливостей ведення бізнесу, на що вказує зростання числа професійних 

клубів, поява нових видів спорту, організація і проведення значущих 

міжнародних змагань та Олімпійських ігор. 

Проте, незважаючи на значущість постійного розвитку професійного 

спорту для всестороннього розвитку особистості й формування здорового 

способу життя, досягнення фізичної й духовної досконалості людини, 

формування патріотичних почуттів у громадян і позитивного міжнародного 

іміджу держави, все ж і досі чимало проблем залишаються законодавчо 

неврегульованими. Однією з таких є сфера дії трудового права, її вплив на 

правову регламентацію праці професійних спортсменів. Оскільки чинне 

законодавство про працю не впорядковує ці питання, більшість науковців і 

практиків переконані, що правові відносини в царині професійного спорту 

мають регулюватися нормами цивільного права.  

Як підкреслює М. О. Ткалич, відносини у професійному спорті 

фактично є підприємницькими (господарськими), а тому вони мають 

регламентуватися нормами цивільного права. Учений пропонує передбачити в 

Законі України «Про фізичну культуру і спорт» (або в окремому Законі «Про 

професійний спорт») чітку легальну дефініцію конструкції «професійна 

спортивна діяльність» через термін «підприємництво» відповідно до ст. 42 ГК 

України. Закріплення такого визначення в позитивному праві дозволило б 

визнати, що в основі відносин між спортивним клубом і професійним 

спортсменом лежить договір не трудовий, а цивільно-правовий щодо 

виконання певних робіт, згідно з яким одна сторона (виконавець) 

зобов'язується здійснювати тренувальну діяльність з метою набуття навичок, 

що дозволяють досягати високих результатів у спортивних змаганнях, а інша 

сторона (замовник) бере на себе обов'язок оплатити ці роботи за отримання 

права користування результатами, яких досягли спортсмени. Предметом 
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договору виконання робіт у професійному спорті може бути спортивна 

майстерність як особливий об'єкт права власності, а право користування 

останнім передаватиметься власником іншим суб'єктам цивільно-правових 

відносин на умовах цього договору. При цьому з'явиться також і можливість 

визначення критеріїв оцінки права користування спортивною майстерністю 

при здійсненні цивільно-правових правочинів. Одним з очевидних критеріїв 

зараз є спортивні досягнення й результати змагальної діяльності спортсмена 

[417, c. 332]. 

Перевагою цивільно-правового договору в регулюванні правовідносин 

у професійному спорті, вважає М. О. Ткалич, є також те, що цей правочин 

зберігає для сторін свободу вибору форми, суттєвою мірою і змісту, 

встановлюючи гнучкий у застосуванні правовий зв'язок. Таким чином, він 

переконаний, що відносини контрактування у спорті потребують регулювання 

інструментами саме права цивільного [418]. 

Незважаючи на багатоманіття здійснюваних функцій, діяльність 

професійного спортсмена, підкреслює О. О. Шевченко, можна все ж 

розглядати як вид роботи на певній посаді, адже він у такий спосіб виконує 

відповідну трудову функцію, а не передає результат своєї праці [467, c. 45]. 

Ми ж займаємо позицію, що більш слушною є думка тих науковців, які 

вважають за потрібне регулювати працю спортсменів-професіоналів саме 

нормами трудового права. Як зазначає М. Козіна, професійний спорт як 

діяльність, що є роботою певного виду, виконується систематично, має певну 

мету (участь спортсмена у змаганнях), відбувається за рахунок коштів 

роботодавця, підкорюється встановленим останнім правилам трудового 

розпорядку (збори спортсменів, тренування, розпорядок дня (режим), заборона 

вживати алкогольні напої тощо). За укладеним трудовим договором 

спортсмен-професіонал отримує грошову винагороду, тобто його діяльність є 

найманою працею зі своєю специфікою, що зумовлено особливостями її 

виконання. Ось чому професійний спорт як найману працю треба віднести до 
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предмета трудового права, а суспільні відносини, що виникають у процесі 

використання здібностей спортсменів до участі у змаганнях, повинні бути 

об’єктом регулювання норм трудового законодавства [165, c. 428]. 

У зарубіжних країнах питання правової регламентації правовідносин у 

професійному спорті також упорядковуються по-різному. Так, з 2001 р. 

Хорватія не визнавала статусу гравців як зайнятих осіб. Закон цієї держави 

«Про види спорту» надає повноваження регулювати статус професійного 

спортсмена, його права й обов'язки національним спортивним федераціям 

шляхом їх автономних дій. Спортивні федерації (приміром, Федерація 

футболу Хорватії – Croatian Football Federation) найчастіше обирають статус 

самозайнятих у своєму регулюванні. Гравці не є працівниками, не 

користуються трудовими й соціальними гарантіями захисту, отже повинні 

сплачути обов'язкові внески й податки. Проблема полягає в тому, що деякі 

гравці не сплачують вчасно або взагалі не платять внески, а їх права не 

захищені, що стало однією з причин того, чому законодавці країни 

намагаються змінити правовий статус професійних гравців за трудовим 

законодавством. Міністерство науки, освіти і спорту Хорватії розробило новий 

законопроект про спорт, який зараз знаходиться на розгляді. Тим часом 

Croatian Football Federation змінила припис щодо статусу футболістів та їх 

реєстрації і тепер у хорватському професійному футболі є можливість 

укладати трудовий договір поряд із цивільно-правовим (контракт професійної 

гри). 

У той же час у дійсності нічого не змінилось, оскільки, крім декількох 

іноземних гравців, які займають позицію вимагати укладення з ними 

трудового договору, переважна частина гравців приймає пропозиції клубу, 

тобто контракт професійної гри. Професійні гравці в Хорватії, які мають 

контракт професійної гри, зобов'язані: (а) подавати до клубу рахунок-фактуру 

за кожен місяць, у якому вони виконували свою спортивну діяльність; (б) 

платити обов'язкові внески й податки державі незалежно від того, чи заплатив 
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клуб гроші гравцеві. Виникає тут же проблема для гравців, яким зарплата не 

була сплачена повністю. За офіційними даними Хорватської футбольної 

спілки «Професійний союз футболу» лише 5 з 10-ти клубів у Хорватській 

першій лізі чемпіонів виконують свої фінансові зобов'язання перед своїми 

гравцями, середній термін погашення яких становить 4 – 8 місяців. Із 250 

професійних гравців 58 футболістів мають заблоковані Національним 

податковим органом банківські рахунки через несплату обов'язкових внесків і 

податків. Анкетування хорватських гравців показало, що 93% футболістів 

хотіли б мати зі своїми клубами трудові відносини. 

Соціальний діалог на національному рівні було розпочато 26 жовтня 

2013 р. в м. Загреб між CFF, HUNS (профспілка футболу Хорватії) і Спілкою 

клубів першої ліги. Його результатом був висновок про те, що партнерам 

належить працювати над реалізацією основного питання – визначення 

трудового статусу футболістів-професіоналів. На жаль, подальших офіційних 

зустрічей так і не відбулося, а неофіційні не мали реального результату. 

Єдиним правовим наслідком стало прийняття нового Положення про статус 

гравців та їх реєстрацію, але до нього не було внесено найважливішої 

поправки, а саме щоб відносини з використання праці професійних гравців 

оформлювалися виключно трудовим договором [499, c. 165]. 

Закон Сербії «Про спорт» закріплює положення, що професійні 

спортсмени або спортсмени-аматори можуть укладати строковий трудовий 

договір зі спортивною організацією максимум на 5 років, після чого може бути 

укладено новий такий правочин. Якщо порівняти наведені закони про спорт – 

хорватський і сербський, можна стверджувати, що в Сербії не існує проблеми з 

правовим статусом (трудовим правом) спортсменів-футболістів. Проте 

сербський футбол має серйозні проблеми з несплатою заробітної плати 

гравцям і з невиконанням договірних зобов'язань перед ними: адже лише один 

футбольний клуб (FCCˇ ukaricˇki Belgrade) із 16 клубів у Сербській прем'єр-

лізі (Суперліга) сплачує заробітну плату своїм гравцям своєчасно. 
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Заінтересовані сторони відвідують робочі групи інших країн-членів ЄС 

та УЄФА щодо імплементації Автономної угоди (Autonomous Agreement).  

Спільна робоча група цих сторін на сьогодні зробила 12 візитів до Туреччини, 

Кіпру, Польщі, Румунії, Болгарії, України, Росії, Хорватії, Сербії, Словенії, 

Угорщини й Чеської Республіки. Згідно з FIFPro деякі позитивні зрушення в 

соціальному діалозі мають Польща й Кіпр. У Польщі зараз існує зобов'язання 

всіх соціальних партнерів щодо дотримання Автономної угоди в плані 

поширення дії вітчизняного трудового права на гравців. На Кіпрі налагоджено 

належну співпрацю між союзом гравців і кіпрськими клубами, яку реалізовано 

мінімальними вимогами. Також було запроваджено систему кожного місяця 

перевірки простроченої кредиторської заборгованості клубів [499, c. 165, 166]. 

На підставі місця відповідного комплексу правових норм у 

законодавстві низки країн О. О. Шевченко здійснила таку класифікацію 

моделей правових режимів спортивно-трудових відносин: 

– закріплення комплексу норм правового режиму спортивно-трудових 

відносин у виді окремої глави (розділу) безпосередньо у Трудовому кодексі 

або в базовому Законі про працю (Мексика, Чилі, Венесуела та ін.); 

– закріплення трудо-правових норм про статус професійних 

спортсменів у законодавстві про спорт, а не в трудовому законодавстві (Італія, 

Іспанія, Еквадор, Перу, Аргентина); 

– закріплення норм у загальному законі про спорт (Латвія та ін.); 

– закріплення норм у спеціальному законі про спортивно-трудові 

відносини спортсменів (Еквадор, Перу, Аргентина, Іспанія, Італія та ін.); 

– гібридного закріплення трудо-правових норм про статус професійних 

спортсменів у законодавстві про спорт з посиланням у ньому до профільного 

трудового законодавства (Франція). 

Крім того, дослідниця провела класифікацію моделей нормативних 

режимів спортивно-трудових відносин на підставі обсягу регламентації цих 

питань на державному рівні: а) держава не регулює спортивно-трудові 
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відносини, що підпадають під загальну правову регламентацію відносин 

трудових (Німеччина, Латвія, Польща, Франція, Швеція, Венесуела та ін.); б) 

держава регулює спортивно-трудові відносини, які, таким чином, не 

підпадають під загальне правове регулювання трудових відносин (Греція, 

Іспанія, Італія, Хорватія, Китай, Мексика, Аргентина та ін.)[466, c. 60-62]. За 

нормативними режимами спортивно-трудових відносин учена виокремлює 

нижченаведені їх моделі, за яких трудове законодавство: 

– не регулює спортивно-трудові відносини (Аргентина, Перу та ін.); 

– регулює спортивно-трудові відносини вибірково – лише для окремих 

видів спорту або для окремих категорій професійних спортсменів (Чилі – 

стосовно гравців професійного футболу; Перу, Еквадор, Аргентина – щодо 

професійних футбольних гравців); 

– регулює спортивно-трудові відносини для професійних спортсменів 

всіх видів спорту, принаймні, визнаних державою, а також для інших 

категорій осіб у спорті (Венесуела – не лише щодо професійних спортсменів, а 

й інших працівників галузі професійного спорту, включаючи технічних 

менеджерів і директорів, спортивних тренерів та інструкторів; Італія). 

Як робить висновок О. О. Шевченко, у всіх державах має місце 

поєднання відразу декількох варіантів регламентування трудо-правового 

статусу суб'єктів професійного спорту, а саме: (а) державне нормативно-

правове у сфері спорту, (б) позаправове нормативне (саморегулювання) у 

спортивній галузі і (в) договірне. При цьому обсяг і значення тих чи інших 

джерел (насамперед, норм трудового права) в загальному обсязі регламентації 

різняться для кожної держави. 

Недоліком трудового законодавства України, на нашу думку, є брак 

послідовно й системно викладених положень щодо впорядкування праці 

спортсменів-професіоналів. Нормами Закону України «Про фізичну культуру і 

спорт» від 24 грудня 1993 р. [337] не встановлено визначення трудового 

контракту спортсмена, а є лише згадка про трудовий договір (контракт) як про 
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документ, що укладає центральний орган виконавчої влади, який реалізує 

державну політику у сфері фізичної культури і спорту (наразі це Міністерство 

молоді та спорту України) зі спортсменами й фахівцями штатної команди 

національних збірних команд України з олімпійських і неолімпійських видів 

спорту. Жодних інших згадок про трудовий контракт спортсмена як про 

особливу форму договору Закон не містить. Зауважимо, що іншим 

нормативно-правовим актом, який міг би врегульовувати питання щодо 

трудового договору спортсмена, є КЗпП України, однак і цей нормативно-

правовий документ не передбачає особливостей праці професійних 

спортсменів. 

Разом із цим Законом України «Про фізичну культу туру і спорт» 

установлено, що діяльність у професійному спорті регламентується не тільки 

національним законодавством, а й статутними й регламентними документами 

відповідних суб’єктів сфери фізичної культури і спорту й міжнародних 

спортивних організацій. У низці статутних і регламентних документів 

спортивних організацій та об’єднань існує визначення поняття «спортивний 

контракт». Так, згідно з Регламентом Всеукраїнських змагань із футболу серед 

команд клубів Об’єднання професіональних футбольних клубів України 

«Прем’єр-ліга» сезону 2016/2017 рр. під контрактом розуміється форма 

трудової угоди між футбольним клубом і його працівником з усіма додатками, 

змінами й доповненнями, укладеної відповідно до законодавства України й 

Регламенту ФФУ щодо статусу і трансферу футболістів та інших документів 

ПЛ, ФФУ, ФІФА й УЄФА [354].  

Питанню трудових відносин у професіональному футболі присвячено 

окремий розділ ІV Регламенту Федерації футболу України щодо статусу і 

трансферу футболістів [355], у якому встановлено, що контракт (а) 

укладається обов’язково в письмовій формі; (б) повинен відповідати 

Мінімальним вимогам до стандартного контракту футболіста-професіонала, 

які визначені Угодою між УЄФА, ЄПФЛ, АЄК і Європейського дивізіону 
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ФІФПро від 19 квітня 2012 р.»; (в) має містити положення типової форми 

контракту й чітку фіксовану суму заробітної плати; (г) повинен окреслювати 

права й обов’язки гравця та клубу; (д) не може укладатися на строк менше 6-ти 

місяців і більше 5-ти років (3 роки – для неповнолітніх); (е) має визначати 

заборони й обмеження для гравців: зокрема, обов’язок вести здоровий спосіб 

життя, заборони брати участь в азартних іграх, вживати алкоголь і тютюн, 

завдавати шкоди репутації клубу, негативно оцінювати порядки в клубі, 

давати негативні оцінки керівництву клубу, тренерам і футболістам, офіційним 

особам ФФУ та ін. Типова форма Контракту між Професіональним 

футбольним клубом і Футболістом-професіоналом затверджена Виконавчим 

комітетом ФФУ 3 липня 2014 р. згідно з Мінімальними вимогами до 

Стандартного Контракту Футболіста-професіонала, визначеними Угодою між 

УЄФА, ЄПФЛ, АЄК і Європейським дивізіоном ФІФПро [414]. 

Отже, спортивні організації визначають трудовий контракт як угоду 

між спортсменом і клубом, на підставі якої між ними виникають трудові 

правовідносини з підготовки й участі спортсмена у змаганнях за грошову 

винагороду, яку сплачує клуб. 

Як бачимо, трудовий контракт спортсмена за своїм визначенням майже 

не відрізняється від звичайного трудового контракту. Разом із цим перший 

порівняно з другим має свою специфіку – містить низку особливостей, 

пов’язаних зі сферою його застосування – спортом. 

По-перше, як клуби, так і спортсмени обмежені терміном, на який 

можуть укласти контракт. Причому обмежені вони строком як мінімальним (у 

футболі – 6 місяців, у баскетболі – 60 днів), так і максимальним (у футболі – 5 

років, у баскетболі – 4). 

По-друге, вступаючи у трудові відносини з клубом, спортсмен-

професіонал бере на себе низку зобов’язань та обмежень. Так, він не має 

права: (а) вступати в переговори з іншим клубом щодо свого 

працевлаштування без офіційної згоди роботодавця, (б) займатися 
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самолікуванням, а використовувати медичні препарати може лише з дозволу 

клубного лікаря, (в) робити заяви, зокрема, в соціальних мережах і в мережі 

Інтернет, які можуть завдати шкоди репутації клубу; спортсмен зобов’язаний 

брати участь у громадських заходах, які проходять під егідою клубу, і лише з 

дозволу керівництва клубу може брати участь у рекламних заходах 

(демонстраціях спортивних товарів, фотосесіях та ін.). 

По-третє, особливістю трудового контракту спортсмена-професіонала є 

визначення його робочого часу. Відповідно до Типової форми контракту між 

Професіональним футбольним клубом і Футболістом-професіоналом робота 

футболіста – це тренування й участь у змаганнях. Тренування складаються зі 

щоденних практичних і теоретичних занять. Крім цього, він проходить 

регулярні медичні огляди, бере учать у передсезонних зборах, виконує інші 

обов’язки, пов’язані з підготовкою до змагань. Безпосередня участь 

спортсмена у змаганнях – це включення його до заявки на конкретні змагання 

(наприклад, Чемпіонат України з футболу, хокею, гандболу; міжнародні 

змагання та ін.), на конкретний матч, участь у змаганнях (матчі) й 

післязмагальні процедури (спілкування з журналістами, аналізи на допінг 

тощо). Робочий час спортсмена регулярно припадає на вихідні і святкові дні, 

що прямо заборонено трудовим законодавством України, а також на нічні 

години (з 22 до 6), адже багато міжнародних змагань із футболу та інших видів 

спорту розпочинаються близько 22 години вечора. Отже, його робочий час не 

може бути конкретно встановленим у контракті, оскільки інтенсивність 

тренувань і кількість змагань змінюються залежно від календаря змагань та 

інших обставин, а тому й кількість його робочих годин коливається (в більшу 

чи меншу сторони) протягом строку дії контракту. 

По-четверте, спори, пов’язані з трудовими контрактами, належить 

розглядати в позасудовому порядку. У зазначеній вище Типовій формі 

контракту прописано арбітражне застереження: у випадку недосягнення згоди 

між футболістом і клубом спір між ними розглядається Палатою з вирішення 
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спорів ФФУ та/або CAS (Спортивним арбітражним судом, м. Лозанна, 

Швейцарія), а також установлено обов’язок клубу і гравця утримуватися від 

вирішення спорів між собою в судах загальної юрисдикції. Наявність таких 

застережень у контракті – результат світової і європейської практики 

вирішення спортивних спорів, що розглядаються такими спеціальними 

судовими інстанціями, як спортивний арбітраж. 

Специфіка спортивних трудових відносин, які часто виходять за рамки 

звичайних трудових відносин, на нашу думку, мала б знайти відображення в 

книзі четвертій проекту ТК України (реєстр. № 1658 від 27 грудня 2014 р.) 

підготовленого до 2-го читання 24 липня 2017 р. («Особливості регулювання 

трудових відносин за участю окремих категорій працівників і роботодавців»), 

адже у проекті регламентовано лише особливості праці працівників із 

сімейними обов’язками, за трудовим договором з роботодавцем – фізичною 

особою та неповнолітніх осіб.  

Розірвання трудового контракту спортсмена, як і його укладення й 

виконання, мають свою специфіку, що пов’язано із цінністю конкретного 

спортсмена для клубу. Адже спортсмени не тільки допомагають клубу 

досягати бажаних спортивних результатів. Клуб також отримує прибутки від 

продажу спортивної атрибутики (наприклад, ігрових футболок із прізвищами 

спортсменів), від участі спортсменів у рекламних та інших комерційних 

заходах. І якщо конкретний гравець сприяє досягненню таких цілей клубу, 

його цінність для клубу зростає, і останній більше заінтересований у 

продовженні співпраці. Спортсмен, як другий учасник спортивних трудових 

відносин, теж заінтересований у співпраці з успішним клубом, у якому він 

може досягнути високих спортивних і фінансових результатів, а у випадку 

невідповідності клубу його сподіванням він прагнутиме припинити ці 

відносини. 

З метою досягнення балансу інтересів клубів і гравців футбольні 

регламентні документи встановлюють певні обмеження. За загальним 
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правилом контракт може бути розірвано лише за згодою сторін, а в 

односторонньому порядку він може бути достроково розірвано лише після 

закінчення сезону змагань і за умови сплати компенсації стороною, яка його 

розриває; в іншому випадку до останньої можуть бути застосовані санкції. 

Багато клубів практикують внесення до контрактів так званої клаусули – суми, 

за умови сплати якої трудовий договір гравця припиняється і той може 

працевлаштуватися в іншому клубі, який сплатив компенсацію. 

У той же час регламентні документи захищають гравця від 

дострокового розірвання трудових відносин у випадку отримання ним травми 

під час матчів, тренувань чи зборів; при цьому контракт продовжує діяти і 

гравець отримує заробітну плату. Проте контракт з футболістом може бути 

розірвано, якщо останній вчинив дії, внаслідок яких до нього були застосовані 

санкції у виді тривалої дискваліфікації (приміром, у результаті вживання 

допінгу – заборонених медичних препаратів). За такого випадку клуб не 

сплачує гравцеві будь-якої компенсації, а має право достроково припинити 

дію договору. Варто також взяти до уваги, що трудовий контракт, укладений 

між спортсменом і клубом, може бути розірвано на підставі невиконання 

однією зі сторін контрактних зобов’язань (невиплата клубом заробітної плати, 

систематичне ухилення гравця від участі у тренуваннях і змаганнях та ін.). 

Необхідно виокремити деякі проблеми, що ускладнюють чітку 

регламентацію правовідносин клубу із професійними спортсменами за 

допомогою норм трудового права, і належним чином урахувати їх для 

врегулювання праці професійних спортсменів на рівні майбутнього ТК 

України. Розглянемо їх детальніше. 

1. Моделі винагороди у спорті можуть дуже різнитися й 

реалізовуватись 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-
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правовий або взагалі не укладати жодного. Причому таке рішення приймається 

не завжди за бажанням самого спортсмена; у низці випадків ініціаторами 

можуть виступати роботодавці. Наприклад, з декількох рішень Вищого 

трибуналу юстиції Арагона (Іспанія) від 30 квітня 2002 р. відомі випадки, коли 

деякі органи місцевого самоврядування в цьому автономному співтоваристві 

наймали спортивних координаторів на підставі договорів про надання 

лізингових послуг [498]. 

Існує різниця між найманими працівниками і незалежними 

підрядниками. Незалежний підрядник самостійно несе економічні ризики, 

пов'язані з його діяльністю, фінансує пристрої і споруди, необхідні для 

здійснення його діяльності, обирає своїх клієнтів. Але у сфері професійного 

спорту межа між найманим працівником і незалежним підрядчиком може бути 

досить тонкою. Використання незалежних підрядників може бути досить 

вигідною і поширеною практикою для деяких спортивних клубів, оскільки такі 

підрядники вигідно відрізняються від найманих працівників тим, що клуби не 

несуть щодо них обов'язок надання соціального захисту, а також не повинні 

робити за них внески у відповідні соціальні фонди. Крім того, на незалежних 

підрядників не поширюються положення трудового законодавства й 

колективних договорів. 

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 
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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. 

З урахуванням вищезазначеного пропонуємо професійним спортсменом 

вважати будь-яку особу, яка працює за трудовим спортивним контрактом, 

особисто й систематично бере участь у спортивних змаганнях і займається 

підготовкою до них за певну винагороду або без такої з метою досягнення 

спортивного результату. 

Отже,праця професійних спортсменів в Україні й у зарубіжних країнах 

відбувається як на нормативному, так і на договірному регулюванні. Проте 

нормативна регламентація роботи спортсменів-професіоналів в Україні не 

вирізняється системністю й послідовністю викладених положень. На нашу 

думку, її подальше вдосконалення можливе на підставі систематизації 

правових положень, норм, що регламентують працю професійних спортсменів, 

зокрема, за допомогою закріплення спеціальних норм у новому Трудовому 

кодексі України [48; 50]. 

 

3.7. Особливості праці членів виробничих кооперативів i 

фермерських господарств 

Проблема захисту трудових прав виробничих кооперативів і 

фермерських господарств  стає особливо важливою з огляду на триваючі в 

Україні процеси реформування. На жаль, питання правового регулювання 

праці трудівників цих об’єднань і досі не знайшли чіткого вирішення ні в 

аграрному, ні у трудовому законодавстві. Донині точиться дискусія щодо 

питання, в якій мірі законодавство про працю поширюється на трудові 

відносини членів фермерських господарств і виробничих кооперативів, яким є 



279 

порядок упорядкування цих відносин, яким є обсяг трудових прав та обов'язків 

осіб, які в них працюють за наймом.  

Серед фахівців-правознавців немає одностайного погляду на 

вищезазначену проблему. Так, деякі представники науки трудового права 

вважають, що цим правом регламентуються лише відносини, що виникають 

при застосуванні найманої праці [421, c. 27]; інші обстоюють точку зору, що 

праця і громадян повинна регулюватись однією галуззю – трудовим правом 

[342, c. 15] незалежно від форм власності, виду діяльності й галузевої 

належності підприємств, на яких вони працюють.Зазначені позиції правників 

сходяться в головному: вони визнають наявність певної специфіки у 

правовому регламентуванні праці громадян у фермерських господарствах, що 

вимагає її закріплення у спеціальному законодавстві й у статутах зазначених 

суб'єктів господарювання. Можна погодитися з думкою, що норми загального 

законодавства мають застосовуватись у випадках, коли спеціальним 

законодавством, локальними нормативно-правовими й індивідуально-

договірними актами відносини в царині праці у цих суб'єктів господарювання 

не врегульовано [119, c. 52; 479, c. 82, 83]. Автоматичне поширення норм 

законодавства про працю можливе лише на ті неврегульовані спеціальним 

законодавством кооперативно-трудові відносини, що мають значну схожість з 

аналогічними відносинами робітників і службовців і не потребують 

урахування своєї специфіки [403, c. 65]. Необхідно зазначити, що при цьому 

встановлення таких особливостей не повинно погіршувати правове становище 

членів кооперативів і фермерських господарств або сприяти зменшенню 

обсягу їх трудових прав порівняно з трудовим законодавством. 

Трудова діяльність у виробничих кооперативах і фермерських 

господарствах вирізняється своїми особливостями, що охоплюють, особливий 

характер сільськогосподарської праці, що виявляється в галузевій специфіці 

таких підприємств – використання земель сільськогосподарського 

призначення як основного засобу виробництва, вплив на ефективність і 
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своєрідність такої праці погодних і кліматичних умов, її сезонність, 

невідповідність тривалості виробництва продукції тривалості робочого часу, 

неможливість завчасного визначення наслідків роботи, високий рівень 

виробничого ризику [457, c. 50] тощо. Вищезазначені обставини, у свою чергу, 

зумовлюють відповідний порядок організації й нормування праці на таких 

підприємствах, умови її оплати, встановлення робочого часу й часу 

відпочинку, особливості в охороні праці (її організації, порядку розслідування 

нещасних випадків, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівників) та 

ін. Інакше кажучи, основні засади сільськогосподарської праці є однаковими 

для працівників усіх підприємств аграрного сектора економіки, незалежно від 

їх організаційно-правової форми й форми власності. Враховуючи, що 

вищезазначені питання стосуються всіх працівників агропромислового 

комплексу, їх основних трудових прав і гарантій їх захисту, підкреслимо, що 

вони мають регулюватися саме на законодавчому рівні. На жаль, у 

законодавстві бракує комплексного нормативно-правового акта, який 

регулював би особливості праці в агропромисловому секторі економіки. З 

огляду на незадовільний стан нормативної бази на практиці підвищується 

значення колективно-договірного регламентування трудових відносин у 

сільському господарстві. 

Індивідуальна трудова діяльність – це трудова діяльність особи, яка 

працює сама на себе і отримує доходи для задоволення власних потреб. Її 

основна відмінна ознака полягає в тому, що ця діяльність може бути 

несистематичною, спрямованою насамперед на покриття затрат і на 

задоволення власних потреб. З викладеного можемо зробити висновок, що 

загалом індивідуальна трудова діяльність за своєю природою є працею, яка 

має регламентуватися нормами трудового законодавства. Однак з 

урахуванням того, що вона здійснюється особою самостійно, без укладення 

трудового договору, відповідна самозайнята особа не має статусу 
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«повноправний працівник» і не є суб’єктом трудових правовідносин у 

класичному (традиційному) їх розумінні [244, c. 136]. 

Відповідно до Закону України «Про кооперацію» [310] виробничий 

кооператив утворюється шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної 

виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов'язкової 

трудової участі з метою одержання прибутку. Вступ до кооперативу 

відбувається на підставі письмової заяви. Особа, яка подала таку заяву, робить 

вступний внесок і пай у порядку й розмірах, визначених статутом 

кооперативу. Згідно зі ст. 34 названого Закону трудові відносини в 

кооперативних організаціях регулюються цим нормативним актом, 

законодавством про працю, їх статутами і правилами їх внутрішнього 

розпорядку. Для досягнення означеної мети і статутних завдань кооперативна 

організація може залучати до роботи за трудовим договором осіб, які не є її 

членами. У разі залучення осіб на визначений строк чи на час виконання 

певної роботи за згодою сторін між такою організацією й найманим 

працівником може укладатися договір у формі контракту. Кооперативна 

організація самостійно встановлює форми й систему оплати праці своїх членів 

і найманих працівників з урахуванням вимог, закріплених законодавством. 

Галузевою угодою між Міністерством аграрної політики та 

продовольства України, Всеукраїнським об’єднанням організацій 

роботодавців «Федерація роботодавців агропромислового комплексу та 

продовольства України» і Професійною спілкою працівників 

агропромислового комплексу України в сільському господарстві на 2014 – 

2016 роки [83] передбачено, що на підприємствах усіх форм власності 

трудовий договір укладається, як правило, на невизначений термін, тобто 

безстроковий трудовий договір. Колективним договором тривалість щоденної 

роботи в окремих випадках може бути продовжена до 10 годин, за умови 

дотримання тижневої тривалості норми робочого часу – 40 годин. 

Максимальна тривалість щоденної роботи за підсумованим обліком робочого 
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часу не повинна перевищувати 12 годин, а робочого тижня – 48 годин. Робота 

понад нормальну тривалість робочого часу в деякі періоди може 

компенсуватися меншою тривалістю останнього в інші періоди або наданням 

додаткових днів відпочинку в межах облікового періоду. 

Члени виробничих кооперативів формують статутний (пайовий) фонд 

підприємства, беруть участь у розподілі прибутків, несуть ризик втратити 

своєї частки, мають право на неї в разі виходу з підприємства та ін. Також 

вони беруть участь в управлінні справами кооперативу, що є не тільки правом, 

а й одним з основних обов'язків, який їм належить здійснювати особисто й 

безпосередньо. 

Усі перелічені ознаки не дають можливості ототожнити членів 

(учасників) таких підприємств з найманими працівниками. Адже під 

найманою працею розуміється несамостійна, залежна, підлегла праця 

трудівника, якого не включено у відносини власності з підприємством, 

установою чи організацією, позбавлено, як правило, права на розподіл 

прибутків і на участь в управлінні, який продає свою робочу силу (здатність до 

праці) й зазнає експлуатації з боку власника засобів виробництва або капіталу 

[112, c. 51]. Але й визнавати їх працю повністю самостійною теж немає 

підстав. Адже, як зазначають науковці, у кооперативах мають місце 

управлінські структури, з якими рядові члени знаходяться у відносинах влади 

й підлеглості, а значить, потребують певного захисту своїх трудових прав [479, 

c. 85]. Крім того, слід ураховувати, що основна мета створення й діяльності 

будь-якого кооперативу – це підвищення добробуту його членів, рівня їх 

соціальних прав. Тому правовий режим праці членів виробничих кооперативів 

і має істотні відмінності порівняно з умовами, передбаченими трудовим 

законодавством. 

У сучасних умовах оплата праці членів кооперативів  провадиться 

згідно з принципом розподілу винагороди за роботу з єдиного фонду, що є 

власністю цього кооперативу як юридичної особи. Рівень оплати праці 



283 

залежить безпосередньо від одержаного обсягу валової продукції й валового 

доходу підприємства [3, c. 86]. Як зазначається в економічній літературі, такий 

фонд є частиною «госпрозрахункового доходу підприємства, що залишається 

після відшкодування з виручки від реалізації продукції матеріальних витрат, 

платежів у бюджет, виплати відсотків за кредит, утворення фонду розвитку 

виробництва та резервного фонду тощо» [240, c. 248]. 

Членство – одна 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 вирішує основні питання його діяльності і є його 

повноправним господарем. Підкреслюючи важливість права членства, деякі 

вчені розглядають його як своєрідний метод правового регулювання, 

властивий аграрному праву [3, c. 22].  

Провівши ґрунтовне дослідження трудових відносин у колгоспі, Ю. О. 

Вовк, виділив підстави для розмежування членських та інших правовідносин, 

у тому числі і трудових. Так, він зазначав, що членські відносини виникають 

безпосередньо із самого факту вступу до кооперативу, а щоб стати учасниками 

трудових, майнових та інших відносин (навіть перебуваючи у відносинах 

членства), потрібна наявність додаткових юридичних фактів або умов, 

визначених законом або статутом кооперативу. Членські правовідносини 

породжують у колгоспника право претендувати на отримання роботи [76, c. 

15] й відповідний обов'язок колгоспу – таку роботу надати.  

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 
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тому числі й засновники), вважаються його членами. Список членів та 

асоційованих членів  кооперативу затверджується загальними зборами 

останнього. Обов'язкова належність членів виробничого кооперативу до 

громадянства України обґрунтовується в науковій правовій літературі тим, що 

тільки вони можуть бути суб'єктами права на земельний пай [448, c. 72]. Це 

зумовлено тим, що для вступу в сільськогосподарський кооператив в 

обов'язковому порядку слід передати йому земельну ділянку як складник 

пайового внеску. 

Членами сільськогосподарського виробничого кооперативу можуть 

бути фізичні особи, які виявили бажання об’єднатися для спільної виробничої 

діяльності на засадах обов’язкової трудової участі і які зробили вступний 

внесок і передали пай у розмірах, установлених статутом цього кооперативу. 

Право власності на землю може набуватися сільськогосподарським 

виробничим кооперативом шляхом передачі його членами до пайового фонду 

земельних ділянок, а також придбання останніх за договорами купівлі-

продажу, дарування, міни, іншими правочинами. 

Об'єкт членських правовідносин складатимуть дії осіб з організації 

кооперативу або вступу-прийняття до нього, перебування в ньому і 

припинення відносин з ним. При визначенні вольового характеру членських 

відносин варто звернути увагу на те, що в кооперативах при набутті права 

членства застосовується принцип двостороннього волевиявлення [80, c. 7], 

який означає, що, з одного боку, воно є необхідною умовою виникнення 

членства в кооперативі, а з другого – кооператив, як самостійна юридична 

особа й самостійний суб'єкт господарювання, сам вирішує питання про 

прийняття в члени кооперативу кожної окремої особи, яка подала заяву про 

вступ до нього. Отже, доцільно погодитися з тими вченими-правниками, які 

вважають, що можливим є введення певних обмежень щодо вступу до 

конкретного сільськогосподарського кооперативу, тим більше, що законом не 

заборонено цього робити [448, c. 73]. Інакше кажучи, кооператив повинен 
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мати право відмовити особі у членстві на підставі визначених у його статуті 

підстав. У той же час, на наше переконання, введення обмежень у статутах 

окремих кооперативів не є правомірним, оскільки вони порівняно з 

положеннями закону щодо умов членства ускладнюють можливість для 

окремої особи стати членом того чи іншого кооперативу. Значить, можливість 

введення обмежень належить передбачити в самому законі й надалі 

конкретизувати їх у статуті конкретного кооперативу, але з обов'язковою 

вимогою, що ці його положення не повинні суперечити чинному 

законодавству.  

Таким чином, 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. 

Специфічність праці у фермерському господарстві зумовлює певний 

порядок її організації, нормування, умови її оплати, встановлення робочого 

часу й часу відпочинку, особливості її охорони (її організації, порядку 

розгляду нещасних випадків, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю 

працюючих) тощо. Іншими словами, основні засади праці а таких 

господарствах є однаковими для трудівників усіх підприємств, здійснюючих 

свою діяльність в аграрному секторі економіки незалежно від їх організаційно-

правової форми й форми власності. 

До форм реалізації права на працю у фермерському господарстві 

належать: (а) праця його членів; (б) залучення громадян до роботи шляхом 
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укладення трудового договору (контракту); (в) трудова діяльність за цивільно-

правовими договорами (надання послуг, виконання науково-дослідних або 

дослідно-конструкторських і технологічних робіт, підряд, доручення, комісія 

та ін.). 

Перейдемо до розгляду ч. 1 ст. 27 Закону України «Про фермерське 

господарство» [336], в якій закріплено, що трудові відносини у фермерському 

господарстві ґрунтуються на підставі праці його членів, а за виробничої 

потреби воно вправі залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим 

договором (контрактом). У такому випадку поняття «трудові відносини» 

об’єднує як відносини трудові, виникаючі при використанні найманої праці, 

так і ті, що мають місце з приводу застосування праці членів фермерського 

господарства. Загальновизнано, що трудові правовідносини – це врегульовані 

нормами трудового права добровільні вольові відносини, які виникають між 

працівником і роботодавцем з приводу реалізації першим своєї здібності до 

праці і які виражаються в їх взаємних суб’єктивних трудових правах та 

обов’язках. Для усунення неоднозначності у трактуванні цього поняття і 

приведення законодавства про фермерське господарство у відповідність з 

трудовим законодавством підтримуємо науковців, які вважають за необхідне: 

(а) змінити назву ст. 27 «Трудові відносини у фермерському господарстві» 

Закону України «Про фермерське господарство» на «Форми реалізації права 

на працю у фермерському господарстві»; (б) відобразити цю законодавчу 

новацію як у змісті вказаної статті, так і в нормативно-правових актах, 

прийнятих на її розвиток [101, c. 20]. 

Повторимось, що за ст. 27 розглядуваного Закону в разі виробничої 

потреби господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян 

за трудовим договором (контрактом). Однак тлумачення того, що означає 

поняття «виробнича потреба», чинне законодавство не містить, як і не 

виробила його трактування і правозастосовна практика. Будь-які негативні чи 

позитивні правові наслідки, пов’язані з відсутністю виробничої потреби в 
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залученні кадрів, теж не передбачені. У такому випадку слід виходити з того, 

що фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, 

тобто самостійної, систематичної, ініціативної й на власний ризик 

господарської діяльності, що здійснюється суб'єктами господарювання з 

метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 

прибутку. Підприємництво має місце на підставі: (а) вільного вибору видів 

своєї діяльності, (б) самостійного формування її програми, (в) вибору 

постачальників і споживачів вироблюваної продукції, (г) залучення 

матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, (д) установлення 

цін на продукцію й послуги відповідно до закону, комерційного розрахунку і 

власного комерційного ризику, (е) вільного розпорядження прибутком. 

Підприємці мають право без обмежень не тільки самостійно здійснювати будь-

яку підприємницьку діяльність, не заборонену законом, а й вільно наймати 

необхідних працівників. З урахуванням цього дотримуємося позиції, що 

питання про доцільність залучення до роботи найманих працівників належить 

вирішувати виключно фермерському господарству як роботодавцеві й 

керуватися власними мотивами. Тому ми погоджуємося з думкою К. Є. 

Даньшиної про виключення з другого речення ч. 1 ст. 27 Закону України «Про 

фермерське господарство» словосполучення «у разі виробничої потреби» [101, 

c. 20]. 

Окремо варто звернути увагу на юридичну природу праці членів 

фермерського господарства. Як підкреслює В. В. Єрьоменко, в Законі України 

«Про фермерське господарство» (в редакції від 1 травня 2016 р.) втілені зміни, 

що стосуються редакції ст. 27 цього Закону. Він також вважає важливим 

детальніше розглянути назву цієї статті, зміст її частин 1 – 4 ф п. «д» ч. 5 ст. 81 

Закону, які прямо визначають, що члени фермерського господарства 

перебувають виключно у трудових правовідносинах. Крім цього, вчений 

переконаний, що підставою виникнення останніх з членом такого 

господарства може виступати фактичний склад щонайменше з 2-х юридичних 
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актів. Передусім – акт вступу (прийняття) особи у члени фермерського 

господарства (статут) або інший акт, установлений статутом юридичної особи. 

Другий акт повинен фіксувати професію особи, спеціальність, кваліфікацію, 

час роботи, час відпочинку тощо. На переконання В. В. Єрьоменка, це може 

бути трудовий договір (контракт), який є загальноприйнятою юридичною 

формою регулювання трудових правовідносин [118, c. 48, 49].  

Зазначимо, що, по-перше, Закон України «Про фермерське 

господарство» від 19 червня 2003 р., № 973-IV (в редакції від 1 травня 2016 р.) 

не містить статті 81, позаяк усього в ньому їх 38. По-друге, про фермерське 

господарство можна вести мову як про специфічне родинно-трудове 

об'єднання фізичних осіб. Фермери – це не наймані працівники, а власники 

майна й господарі свого виробництва, трудова діяльність яких ґрунтується на 

членстві в такому господарстві. Будучи одночасно власниками й господарями, 

вони самостійно встановлюють для себе правила, що стосуються їх трудової 

діяльності. Таке впорядкування знаходить свій прояв у статуті такого 

господарства. У цьому правовому документі розписано весь процес спільної 

праці, фіксуються порядок вступу до господарства й виходу з нього, трудовий 

режим, періоди відпочинку, заходи заохочення й міри дисциплінарної 

відповідальності за неналежне виконання трудових обов'язків, процедура 

прийняття рішень тощо. 

Громадяни України, які є родичами або членами сім'ї, можуть 

працювати уфермерському 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 
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статусу, фізична особа позбавляється права працювати в господарстві на 

умовах трудового договору. Знову ж таки підтримуємо точку зору К. Є. 

Даньшиної, яка переконує, що така позиція законодавця вбачається 

правильною: адже з метою формування сприятливих організаційних та 

економічних умов для розвитку фермерських господарств органи державної 

влади й органи місцевого самоврядування на умовах і в порядку, передбачених 

законом, надають указаним суб’єктам підприємницької діяльності 

різноманітну допомогу, пільги й компенсації [101, c. 21]. 

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. 

На підтвердження наведених міркувань пропонуємо приклад із судової 

практики. Зміст судової справи полягав у наступному. Голова фермерського 

господарства був прийнятий на роботу трактористом-машиністом у цьому ж 

фермерському господарстві. Незважаючи на положення Статуту останнього, 

тракторист-машиніст не вийшов зі складу членів фермерського господарства, 

залишившись його головою як засновник. Суд не прийняв до уваги посилання 

голови господарства та його представників, що, як його засновник, голова не є 

членом цього господарства, оскільки це не визначено на законодавчому рівні. 

Однак їх твердження не відповідають дійсності, адже засновник є головою 

фермерського господарства і поняття «члени фермерського господарства» 

закріплено в частинах 2 і 3 ст. 3 Закону України «Про фермерське 

господарство»: при створенні фермерського господарства одним із членів сім'ї 

інші члени сім'ї, а також родичі можуть стати членами цього господарства 

після внесення змін до його Статуту, тобто і голова, і всі його родичі, зазначені 

у Статуті, є членами створеного ним фермерського господарства. На підставі 

цього, суд дійшов висновку, що фермерським господарством неправомірно 
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було укладено трудовий договір зі своїм же засновником, який відповідно до 

норм названого Закону є членом фермерського господарства [360]. 

Отже, 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 цього 

фермерського господарства, то перед укладенням трудового договору він у 

встановленому законодавством порядку повинен вийти з числа членів цього 

господарства. До того ж членами останнього 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 [53; 66; 43]. 
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Висновки до розділу 3 

Проаналізувавши правове регулювання праці певних категорій 

працівників, зроблено деякі висновки щодо поширення сфери дії трудового 

права на правовідносини з використання їх праці. 

1. Вважаємо, що у дійсності поєднання публічних і приватних 

засад регулювання можна прослідкувати в кожному інституті трудового 

права. Так, соціальне партнерство в ньому служить яскравим прикладом 

поєднання публічних і приватних інтересів шляхом: (а) проведення 

переговорів з укладення соціально-партнерських угод на державному, 

галузевому й територіальному рівнях, колективних договорів на 

виробничому рівні, (б) вироблення узгоджених позицій, (в) організації 

примирних процедур тощо.  

2. 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. 

3. 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 
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місця й режиму виконання роботи, конкретного її змісту й обсягу; отже, за 

своєю природою ці відносини є трудо-правовими. 

4. У частині регулювання питань з організації оплатий охорони 

праці, забезпечення соціальних гарантій, надання військовослужбовцям пільг і 

компенсацій; установлення тривалості службового часу; надання відпочинку 

за виконання службових обов’язків у вихідні, святкові й неробочі дні; належне 

матеріальне забезпечення під час проходження військової служби; виплата 

доплат, винагород, премій та одноразової допомоги під час звільнення з 

військової служби, а також інші соціальні гарантії військовослужбовцям, на 

них поширюється сфера дії трудового права. Однак, це не впливає на їх 

правову природу і контракт з військовослужбовцями не стає видом 

трудового договору, а залишається у сфері дії адміністративного права. У 

той же час згідно із Законом України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» окремі норми-гарантії трудового 

законодавства поширені й на відносини військовослужбовців.  

5. 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 

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. 

6. Питання про галузеву належність відносин позикової праці не 

можна вважати до кінця вирішеним. У науковій юридичній літературі можемо 

виокремити 3 підходи щодо галузевої належності відносин позикової праці й 

можливості поширення на останні сфери дії трудового права. Так, згідно з 

першим відносини, виникаючи стосовно позикової праці, є цивільними, 

регулюються законодавчими приписами про договір про надання послуг 
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або договір підряду. За другим підходом найбільш адекватне юридичне 

оформлення договору про надання праці працівника можливе в рамках 

договору цивільно-правового з елементами трудового, тобто 

тристороннього договору за участю приймаючої організації, кадрового 

агентства і працівника. Точка зору, третьої групи науковців полягає в тому, 

що позикова праця не вписується ні у традиційні трудові, ні в цивільні 

правовідносини. Тут в наявності не врегульовані сучасним законодавством 

комплексні правовідносини з 3-ма суб'єктами. 

7. 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.  

8. Частина норм, що стосуються безпосередньо міграційних 

процесів, зафіксована в нормативно-правових актах, які мають іншу 

галузеву належність, що ускладнює їх сприйняття як цілісної системи, яка 

регламентує відносини учасників цих процесів, у тому числі трудової 

міграції. Реалізація прав та обов'язків іноземних працівників і роботодавців 

в силу такої специфіки й ускладненості міграційного законодавства часто 

неможлива без отримання ними додаткових роз'яснень від органів 

виконавчої влади щодо порядку і змісту необхідних правових процедур. 

При цьому чинне законодавство України містить украй мало норм, що 

стосуються надання трудовим мігрантам соціальної допомоги, сприяння їм 

у соціокультурної адаптації й інтеграції до приймаючої сторони . Отже, 

вважаємо за слушне рекомендувати внести доповнення до проекту 

Трудового кодексу України, що стосуються особливостей регулювання 

праці іноземних працівників. Це дозволило б систематизувати 
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законодавство в царині трудової міграції, запобігти незрозумілостям і 

протиріччям, що стало б важливим кроком до кодифікації міграційного 

законодавства в цілому. Варто також визнати потребу в посиленні такого 

соціально-гуманітарного складника чинного міграційного законодавства, 

як збагачення і вдосконалення системи захисту прав усіх категорій 

мігрантів. Україні належить виробити узгоджену міграційну політику, коли 

поряд з вирішенням завдань політики імміграційної, пов'язаних з 

прийомом і перебуванням на її території іммігрантів, не залишалися б 

осторонь проблеми внутрішньої міграції. 

9. Праця засуджених до позбавлення волі є специфічною. Нині 

спостерігається спроба законодавця концептуально переглянути її  

використання в пенітенціарних установах. Зокрема, праця цих осіб служить 

важливим засобом їх адаптації при звільненні. Вважаємо, що особливості 

праці засуджених до позбавлення волі мають бути врегульовані безпосередньо 

в КЗпП України (у майбутньому Трудовому кодексі України), позаяк трудові 

відносини з такими засудженими повинні поступово переміщуватися зі сфери 

публічно-правової у приватноправову, що вже відбувається, оскільки виправні 

колонії фактично починають виконувати функцію центрів трудової адаптації. 

10. Особливостями здійснення трудової діяльності самозайнятих осіб 

є такі. Ця діяльність: 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; д) обумовлює 

самостійність способу обрання умов трудової діяльності; е) матеріально-

технічне забезпечення діяльності здійснюється ними самостійно; є ) 

самозайнятість має ризикований характер; ж) у встановлених законом 

випадках пов’язана з отриманням окремих дозвільних документів; з) може 

передбачати обмеження щодо суміщення видів незалежної професійної 

діяльності. 
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11. Основними ознаками правового регулювання трудової діяльності 

самозайнятих осіб в Україні є:1) трудова діяльність, що ґрунтується на 

основних конституційних соціально-економічних правах і свободах 

людини; 2) регульована широка нормативна база, що зумовлено 

різноманітністю видів незалежної професійної діяльності як форми 

самозайнятості, яка включає в себе участь фізичної особи в науковій, 

літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, 

діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, 

арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів, архітекторів, 

особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною 

діяльністю; 3) відсутність єдиного підходу до регламентації самостійної 

зайнятості; 4) нетотожність таких правових конструкцій, як «самозайняті 

особи», «особи, які забезпечують себе роботою самостійно», «особи, які 

здійснюють незалежну професійну діяльність».  

12. Праця самозайнятих осіб підлягає регламентації не лише  

нормами трудового права, а й цивільного, господарського, податкового і 

права соціального забезпечення. Проте частіше діяльність досліджуваних 

осіб розглядається з точки зору господарського й податкового права. Але, з 

огляду на активний розвиток таких суспільних відносин це питання 

потребує комплексного аналізу з метою пошуку шляхів удосконалення в 

Україні правового впорядкування праці самозайнятих осіб . 

13. 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 
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випадку адвокат може бути у статусі працівника, з яким укладається 

контракт. Схожа ситуація і з адвокатами, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. У цьому разі теж укладається контракт з адвокатом, 

який надає таку допомогу на постійній основі, або ж договір про 

здійснення такої допомоги на тимчасовій основі. 

14. 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, як-от: (1) моделі 

винагороди у спорті можуть дуже різнитися й реалізовуватись 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 
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перед іншими спортсменами, спортивними асоціаціями, спортивними 

федераціями на національному й міжнародному рівнях. 

15. Членство – одна 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 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.  

16. 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. 

17. Громадяни України, які є родичами або членами сім'ї, можуть 

працювати уфермерському 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 4 ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ 

ДІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

4.1. Поглиблення процесу розширення сфери дії трудового права в 

умовах євроінтеграції 

Європейський вибір України об’єктивно зумовлений особливостями 

сучасного цивілізаційного процесу, що вирізняється глобалізацією, 

прогресуючим збільшенням значущості гуманітарної сфери, високих 

інформаційних технологій, постіндустріальних принципів суспільного 

розвитку, підвищенням ролі інтелектуального капіталу, соціальних і 

гуманітарних чинників економічного прогресу, утвердженням пріоритетності 

базових засад стійкого розвитку, який сприяє не тільки економічному 

зростанню, а й справедливому розподілу його результатів, розширенню 

можливостей людей, їх збагаченню[117, c. 76]. 

Входження України до когорти дійсно демократичних країн світу 

об’єктивно залежить від її залучення до міжнародних (зокрема європейських) 

цінностей у галузі забезпечення й захисту прав і свобод людини. 

Європейський вибір – природний наслідок здобуття Україною державної 

незалежності й нестримного розвитку демократичних процесів у житті 

українського суспільства, а також свідомого прагнення його членів бачити 

свою державу невід’ємним складником об’єднаної Європи [128, c. 89, 90]. 

Розвиток правової держави та громадянського суспільства в Україні, 

утвердження верховенства права, забезпечення всебічної реалізації прав, 

свобод та законних інтересів громадян вимагає вироблення сучасного підходу 

і впровадження європейських стандартів правового регулювання відносин у 

сфері праці. 

Пріоритетність євроінтеграційних процесів у зовнішній політиці 

України зумовлює обраний державою напрямок у проведенні потужного і 

стрімкого реформування майже у всіх сферах діяльності. Нормативно-правове 
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забезпечення відносин у царині праці теж вимагає ґрунтовних змін і суттєвого 

вдосконалення, особливо в умовах адаптації всього національного 

законодавства до acquis communautaire. Реалізація курсу на європейську 

інтеграцію – невід’ємний елемент національних внутрішніх реформ, 

спрямованих на економічне зростання, підвищення рівня життя народу, 

розвиток демократії, становлення громадянського суспільства, забезпечення 

гарантій верховенства права, свободи слова, захисту прав і свобод людини, 

зміцнення безпеки [84, c. 30]. 

Курс на європейську інтеграцію Україною було обрано ще в 1991 р. з 

визнанням її Європейським Співтовариством як незалежної, самостійної 

держави. Початок відносин України і ЄС закладено Угодою про партнерство і 

співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх 

державами-членами, ратифікованою Законом України від 10 листопада 1994 р. 

Угода набула чинності 1 березня 1998 р. [326]. Строк її дії офіційно 

завершився в березні 2008 р., але автоматично підлягає пролонгації до 

моменту набуття чинності нової Угоди про асоціацію. Цим міжнародно-

правовим документом установлювалося Партнерство між Співтовариством і 

його державами-членами, з одного боку, і Україною – з другого. Цілі такого 

Партнерства охоплюють: а) забезпечення у відповідних рамках політичного 

діалогу між Сторонами, який сприятиме розвитку тісних політичних відносин; 

б) сприяння розвитку торгівлі, інвестицій і гармонійних економічних відносин 

між Сторонами і прискоренню їх сталого розвитку; в) створення підвалин 

взаємовигідного економічного, соціального, фінансового, цивільного, науково-

технічного й культурного співробітництва; г) підтримка зусиль України у 

справі зміцнення демократії, розвитку її економіки й завершенню переходу до 

економіки ринкової. Для забезпечення виконання цього правочину була 

запроваджена інституційна співпраця на рівні самітів ЄС – Україна, Ради з 

питань співробітництва, Комітету з питань співробітництва та його 7-ми 

підкомітетів. 
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Одним з перших нормативних актів, який сформував засади 

інтеграційних процесів, визначив головні напрямки реформування правової 

системи України й конструкцію «адаптація законодавства України до 

законодавства ЄС», був указ Президента України «Про затвердження Стратегії 

інтеграції України до Європейського Союзу» від 11 червня 1998 р. за № 615/98 

[305]. Після прийняття Стратегії розпочинається імплементація як етап 

правової адаптації. Кабінетом Міністрів України постановою від 16 серпня 

1999 р., № 1496 затверджується Концепція адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу [172], в якій визначені поняття, мета, 

етапи, механізм адаптації законодавства України до законодавства ЄС. 

У подальшому указом Президента України від 14 вересня 2000 р. за № 

1072/2000 схвалено Програму інтеграції України до Європейського Союзу 

[338], що є головним інструментом загальної стратегії на шляху наближення 

України до ЄС за всім спектром співпраці – політичним, соціальним, 

фінансовим, економічним, торговельним, науковим, освітнім, культурним 

тощо. Інші програми і плани політичного, соціально-економічного 

спрямування, що розробляються або підлягають опрацюванню органами 

виконавчої влади, повинні ґрунтуватися на цілях цієї Програми. 

Іншими важливими документами є Закони України «Про Концепцію 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» від 21 листопада 2002 р., № 228-IV [309] 

і «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р., № 1629-IV[294]. 

У Програмі виписано механізм запобігання проходженню через Парламент 

законопроектів, що суперечать acquis communautaire. Також новизною цього 

документа є запровадження інституту щорічної доповіді про стан виконання 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС. 
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Переломним етапом у відносинах України і ЄС стало прийняття Плану 

дій «Україна – Європейський Союз», схваленого КМУ 12 лютого 2005 р.[262], 

що містить комплексний перелік пріоритетів, одним з яких визначено 

поступове наближення національного законодавства, норм і стандартів до 

законодавства, норм та стандартів ЄС, подальше посилення дієздатності 

адміністративних і судових органів, а також забезпечення ефективності 

боротьби з корупцією. 

23 листопада 2009 р. набрав чинності Порядок денний асоціації Україна 

– ЄС для підготовки і сприяння імплементації Угоди про асоціацію [271], що 

на секторальній основі чітко встановлює ті пріоритети, які вимагають 

негайних дій до набуття чинності Угоди про асоціацію. 

19 грудня 2011 р. під час 15-го саміту Україна – ЄС оголошено про 

завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію, однак сторони 

знаходяться фактично на завершенні першої стадії підготовки цього 

документа, адже укладення Угоди про асоціацію, поглиблену і всеосяжну зону 

вільної торгівлі між Україною та ЄС проходить у 3 стадії: переговори, 

підписання і ратифікація. Текст цього правочину було парафовано 30 березня 

2012 р. 

Труднощі переговорного процесу полягали в необхідності пошуку 

балансу інтересів як у внутрішній площині, так і у відносинах з ЄС. Для 

України важливим було якісно наповнити змістовну частину Угоди про 

асоціацію і закласти в ній положення, що відповідають національним 

інтересам держави. Розглядувана Угода має надзвичайно велике значення для 

України, оскільки вона, по суті, є дороговказом до проведення важливих 

внутрішніх реформ з метою модернізації держави. 

Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, укладено 27 червня 2014 р. [439], а ратифіковано 16 

вересня 2014 р. [325]. В Угоді встановлено, що згідно із законами, умовами і 
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процедурами, що застосовуються в державі-члені і в ЄС, ставлення до 

працівників, які є громадянами України і які законно працевлаштовані на 

території держави-члена, має бути вільним від будь-якої дискримінації на 

підставі громадянства стосовно умов праці, винагороди або звільнення 

порівняно з громадянами цієї держави-члена. Україна, у свою чергу, 

відповідно до законів, умов і процедур, що мають місце на її території, 

повинна забезпечити таке ж ставлення до працівників, які є громадянами 

держави-члена і які на законних підставах працевлаштовані на її території. З 

урахуванням ситуації на ринку праці держав-членів згідно з їх законодавством 

і нормами, які діють у державах-членах та в ЄС у сфері мобільності 

працівників (a) існуючі можливості доступу до зайнятості для українських 

працівників, надані державами-членами відповідно до двосторонніх договорів, 

мають бути збережені і в разі можливості покращені; (б) інші ж держави-члени 

повинні вивчити можливість укладання подібних договорів. За ст. 114 Угоди 

Сторони визнають важливість адаптації чинного національного законодавства 

до законодавства ЄС, а Україна забезпечує, щоб існуючі закони й майбутнє 

законодавство поступово досягли сумісності з acquis ЄС. Ця адаптація 

розпочинається з дати підписання Угоди і поступово поширюється на всі 

елементи acquis ЄС. 

Глава 21 розділу V Угоди присвячена співробітництву в галузі 

зайнятості, соціальної політики й рівних можливостей, що передбачає 

досягнення нижченаведених цілей, а саме:  

– покращання якості людського життя;  

– протистояння спільним викликам, зокрема, глобалізації й 

демографічним змінам;  

– збільшення кількості й поліпшення якості робочих місць з гідними 

умовами праці;  

– сприяння розвитку соціальної і юридичної справедливості стосовно 

реформуванні ринку праці;  
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– сприяння створенню на ринку праці умов, які поєднували б гнучкість 

і захищеність;  

– сприяння впровадженню активних заходів на ринку праці та 

підвищення ефективності служб зайнятості з метою задоволення потреб на 

ринку праці;  

– стимулювання розвитку ринків праці, що сприяють 

працевлаштуванню малозабезпечених осіб;  

– зменшення обсягів неформальної економіки шляхом трансформації 

нелегальної зайнятості;  

– покращення рівня забезпечення охорони здоров’я й безпечних умов 

праці зокрема шляхом проведення навчання і тренінгів з питань охорони 

здоров’я й безпеки праці, сприяння реалізації превентивних заходів, 

попередження ризиків великих аварій та управління токсичними хімічними 

речовинами, а також обмін практикою й результатами досліджень у цій 

царині;  

– посилення рівня соціального захисту й модернізації систем 

соціального захисту щодо їх якості, доступності й фінансової стабільності; 

– скорочення бідності й посилення соціальної єдності;  

– забезпечення гендерної рівності й рівних можливостей для чоловіків і 

жінок у сфері зайнятості, освіти й навчання, економічної та суспільної 

діяльності, а також у процесі прийняття рішень;  

– подолання дискримінації в усіх її формах і проявах;  

– посилення можливостей соціальних партнерів і сприяння соціальному 

діалогу. 

Крім цього, Рада асоціації зобов’язується розглянути можливості 

надання інших, більш сприятливих положень у додаткових сферах, зокрема, 

доступу до професійного навчання згідно із законами, умовами і процедурами, 

що діють у державах-членах і в ЄС, з урахуванням при цьому ситуації на 

ринку праці в останніх. 
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Основним шляхом реформування трудового права має бути збереження 

діючих і створення нових норм і моделей, що відповідають соціально-

економічним умовам, традиціям, національним особливостям тощо. Отже, 

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 [84, c. 5, 6]. 

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. 

Україна лише розпочинає шлях до адаптації національного 

законодавства відповідно до європейських стандартів ЄС. Однією з 

причин, чому українськезаконодавство повільно набуває рис 

європейського правового простору, є недосконалість процедури підготовки 

з приведення національного законодавства до європейських норм. 

Запровадження адаптованого трудового законодавства, як вважає О. Л. 

Омельченко, зумовлює створення високого рівня 

організаційногозабезпечення: (а) організацію перепідготовки й підвищення 

кваліфікації суддів, (б)покращання підготовки державних службовців, (в) 

регулярне інформування громадян держави про стан адаптаційного 

процесу. Учена адаптаційну діяльність із приведення трудового 

законодавства України у відповідність до положень трудового 

законодавства ЄС поділяє на такі етапи: а) вивчення й аналіз норм 

трудового права Європейського Союзу з метою встановлення їх сутності, 

б) виявлення ступеня відповідності норм національного законодавства 
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положенням трудового законодавства ЄС, в) процедура етапізації їх 

застосування. Порівняльна оцінка повинна складатися з оцінки 

відповідності Конституції України нормам трудового законодавства ЄС, 

ратифікованих Україною міжнародних угод – нормам законодавства 

загалом, національного трудового законодавства – нормам трудового 

законодавства ЄС, а також з адаптаційної правотворчої діяльності із 

впровадження у діяльність правозастосовну адаптованого трудового 

законодавства [238]. 

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 [485]. За таких умов, на думку визнаних зарубіжних 

міжнародних правників, 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 із наведеним, 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 й контингентною, а не концептуальною 

й універсальною [486]. Учені підкреслюють важливість включення догляду 

й домашньої праці (оплачуваної або неоплачуваної), що має місце у 

приватному домогосподарстві, до сфери трудового права, акцентуючи 

увагу на нерівності між працівниками й роботодавцями, що поглиблюється 



307 

в умовах структурних змін у глобалізованому світі, включаючи фінансові 

ринки й інвестиційні режими [494]. 

Пропозиція охоплювати неоплачуваний догляд особистою сферою 

трудового права покликана забезпечити критичну перспективу стосовно 

процесу правової визначеності у працевлаштуванні, висвітлювати 

становище осіб, які виконують таку роботу. Зазначене 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 [486]. 

Із часів другої світової війни праця була майже повсюдно 

ідентифікована виключно як зайнятість. Такий підхід до оплачуваної 

роботи був можливим завдяки післявоєнному гендерному розподілу праці, 

який ґрунтувався на тому, що в основному жінки відповідали за суспільно 

необхідні, але неоплачувані роботи по домогосподарству, а чоловіки – за 

забезпечення сімейного добробуту за рахунок (головним чином) своєї 

заробітної плати. Таку, так би мовити, внутрішню діяльність виконували в 

домогосподарствах, як правило, жінки, тому вона не розглядалася як 

робота, а її внесок у економіку не був відчутним. Адже рівень життя в 

країні зростає завдяки збільшенню реальної заробітної плати й витрат у 

тих галузях, де продуктивність праці не може бути підвищена порівняно з 

більш прогресивними галузями промисловості, де економічний прогрес є 

можливим [481].  

Категорію «глобальний ланцюжок догляду» («global care chain») 

ввела в науковий обіг А. Гохшільд, пояснюючи, що догляд включає такі 

різноманітні послуги, як домашнє прибирання,  догляд за дітьми, охорона 

здоров'я, освітня, релігійна й духовна допомога, що надаються вдома, в 

лікарнях, хоспісах, церквах, школах тощо, які організовані як приватні чи 

державні установи, а іноді і як допомога окремій фізичній особі [490]. 
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Догляд і робота охоплюють широкий спектр заходів, пов'язаних із 

суспільним соціальним відтворенням, яке А. Пікчіо визначає як надання 

матеріальних ресурсів (харчування, одягу, житла, транспорту) і навчання 

індивідуальним здібностям, необхідним для взаємодії в соціумі [495]. 

Проте транснаціоналізація суспільного відтворення, ймовірно, не є стійким 

вирішенням всезростаючих суперечностей і напруженості, що викликано 

одночасною приватизацією такого відтворення й жорсткою реалізацією 

державної політики. Перевага концепції соціального відтворення полягає в 

підкресленні нею, що праця не є товаром, позаяк фізично вона не може 

бути відокремлена від людини. Незважаючи на те, що вона реалізується 

через ринок праці й інституційно розглядається як товар, все ж робоча сила 

втілюється саме в людині. 

Розвиток трудового права мав за мету регулювання проблем, 

пов'язаних з розподілом робочої сили й контролем за нею. Однак 

диспропорція влади між роботодавцями і працівниками має бути 

зменшеною, а конфлікт між ними мінімізованим з одночасним сприянням 

виробничій активності, використанням таких спеціальних заходів, як 

ведення колективних переговорів і впровадження мінімальних стандартів у 

сфері праці. Правові проблеми, пов'язані з наданням робочої сили для 

соціального відтворення, тривалий час розглядалися як проблеми 

сімейного права і права соціального забезпечення, але аж ніяк не трудовим 

правом [486].   

В економічно розвинених країнах праця й сім'я завжди були різко 

відокремлені й регламентувалися різними приписами незалежно від того, 

розглядалася ця робота як справа приватна чи публічна. Питання 

поліпшення умов праці домашніх працівників було актуальним для МОП з 

початку її існування й розв’язувалося протягом усього періоду 

функціонування цієї організації: 
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– у 1948 р. прийнято Резолюцію щодо умов зайнятості домашніх 

працівників; 

– у 1965 р. прийнято Резолюцію, що стосується умов праці 

домашньої прислуги. Цим актом МОП (а) визнавала нагальну потребу 

встановлення мінімального прожиткового рівня домашніх працівників як у 

розвинених, так і в країнах, які розвиваються. Такий прожитковий мінімум 

відповідно до вимог документа повинен забезпечувати необхідні для 

забезпечення соціальної справедливості самоповагу й людську гідність 

працюючого; (б) указувала на потребу проведення детального дослідження 

умов праці осіб, які працюють на роботодавців-фізичних осіб з метою 

прийняття ефективного міжнародного акта, яким були б урегульовані всі 

аспекти умов зайнятості домашніх працівників; (в) закликала до 

здійснення нормотворчої діяльності в цій галузі;  

– у 1970 р. опубліковано перше в світі дослідження становища 

домашніх працівників [108, c. 91]. 

Делегати 100-ї сесії Міжнародної конференції праці, яка є керівним 

органом МОП, 16 червня 2011 р. переважною більшістю голосів схвалили 

нову Конвенцію про гідну працю домашніх працівників [167], у якій 

регламентація оплачуваної домашньої роботи віднесена до царини дії 

трудового права.  

Незважаючи на останній міжнародний стандарт, національні 

законодавства держав по-іншому регламентують питання про межу між 

приватною сферою домашнього господарства та суспільною сферою 

зайнятості. Приміром, в Англії Регламент робочого часу передбачає, що 

домашні працівники, зайняті у приватному домогосподарстві, не 

користуються правом на максимальний щотижневий робочий час, на 

обмеження тривалості нічної роботи й на щотижневий відпочинок [497]. 

Аналіз нормативних актів і судових рішень показав: чим більше відносини 

із застосування праці нагадують сімейні, тим менше ймовірності, що 
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працюючий має користуватися захистом своїх прав, що виключає 

використання робочої сили домашніх працівників зі сфери дії трудового 

права [493]. 

Трудове право не лише регулює умови й порядок застосування 

праці, а й спрямовує розвиток конкретних видів трудових відносин. Акцент 

на прийнятті інституційного підходу створює підґрунтя для концептуально 

нового погляду на формування ринку праці, який не зводить трудові 

відносини до простого обміну робочої сили на винагороду, але розуміє, що 

при цьому для підтримки реалізації трудових прав та обов'язків задіяні 

різні офіційні й неформальні інституції. 

Англійські вчені М. Фрідленд і Н. Каунтуріс наполегливо 

рекомендують розширити сферу дії трудового права. Ними розроблено 

декілька концепцій з метою створення критичної таксономії трудових 

відносин. Відносини з використання праці науковці визначають як «зв'язок 

або сукупність зв'язків між працівником та іншою особою (особами) чи 

організацією, що виникають на підставі угоди для здійснення роботи або 

надання послуги працівниками особисто». Фахівці переконують, що 

повинен існувати зв'язок, а не просто робота, до виконання якої особа має 

бути залучена особисто. Для обґрунтування своєї ідеї і щоб висвітлити 

ступінь, яким регулювання полегшує або перешкоджає переходу від однієї 

особистої трудової ситуації до іншої, вони оперують правовою 

конструкцією «персональний робочий профіль». Правознавці не 

заперечують, що регламентування неоплачуваної допомоги й домашньої 

праці стосується сімейного, а не трудового права, але все ж наголошують 

на необхідності встановлення чіткого балансу між метою останнього і 

сферою його дії. Максимізація гідності працівників у трудових відносинах 

і завдяки останнім оптимізація їх можливостей одночасно визначать 

потребу надання певного рівня стабільності всім видам особистих 

трудових відносин. М. Фрідленд і Н. Каунтуріс називають види суспільно 
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корисної діяльності, які не підпадають під сферу дії трудового права. Цей 

список включає неформальні або неофіційні трудові відносини, роботу на 

громадських засадах, роботу волонтерів, стажистів, а також осіб, які 

працюють на користь домогосподарства або здійснюють догляд за 

утриманцями чи членами сім'ї. Такі відносини не вимагають оплати, вони є 

реляційними, соціально корисними й важливими для функціонування 

ринків праці [484]. 

Історично склалося, що в Європі стандартні трудові відносини є 

способом розподілу по вертикалі ризику між державою, роботодавцями і 

працівниками. Розподіл ризиків по горизонталі полягає в його поділі між 

працюючими. Оскільки ж заробітна плата стала домінуючим способом 

визнання й винагородження праці, неоплачений внутрішній внесок не 

визнається роботою. Однак сьогодні можна розглядати пропозицію щодо 

включення неоплачуваної роботи з догляду до сфери дії трудового права  

[486].  

Розширення сфери трудового законодавства спонукає нас з’ясувати, 

чому деякі форми підпорядкування є прийнятними, а інші ні. Якщо 

неоплачувана, але соціально необхідна робота вважається такою ж 

цінністю як і оплачувана робота для індивідуального й соціального 

розвитку, роботодавці не зможуть створювати робочі місця виходячи лише 

з припущення про індивідуальну відповідальність працівника і зрівняння 

вимог догляду до вимог здійснення певної оплачувої роботи. Норми 

робочого часу мають бути розроблені з урахуванням того, що всі 

працівники, які займаються домашніми роботами, теж будуть 

користуватися такими ж гарантіями й не будуть мати економічний тягар 

неоплачуваної роботи з догляду. Якщо неоплачувана робота з догляду 

вважається такою ж цінністю, як і оплачувана робота, виплати, які отримує 

особа у зв’язку з відпусткою по вагітності й пологах,  більше не будуть 
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лише часткою заробітної плати працівниці, але будуть еквівалентні їй  

[486]. 

На законодавчому рівні Україною визнано, що до зайнятого 

населення належать особи які:  

– працюють за наймом на умовах трудового договору (контракту) 

або на інших умовах, передбачених законодавством; 

– забезпечують себе роботою самостійно (в тому числі члени 

особистих селянських господарств); 

– проходять військову чи альтернативну (невійськову) службу;  

– на законних підставах працюють за кордоном і мають доходи від  

такої зайнятості; 

– навчаються за денною формою в загальноосвітніх, професійно -

технічних та вищих навчальних закладах і поєднують навчання з роботою.  

До зайнятого населення також належать:  

– непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за 

дитиною-інвалідом, особою з інвалідністю I групи, особою похилого віку, 

яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього 

догляду або досягла 80-річного віку, які отримують допомогу, 

компенсацію та/або надбавку відповідно до законодавства;  

– батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;  

– прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення 

відповідно до законодавства; 

– особа, яка проживає разом з особою-інвалідом I чи II групи 

внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду і яка одержує 

грошову допомогу на догляд за нею відповідно до законодавства  [296]. 

Стаття 43 Конституції України встановила, що кожен має право на 

працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він 

вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для 
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повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні 

можливості у виборі професії й роду трудової діяльності. Разом із цим ст. 6 

Закону України «Про зайнятість населення» передбачає, що кожен має 

право на вільний вибір місця, виду діяльності та роду занять, яке 

забезпечується державою шляхом створення для такого вибору правових, 

організаційних та економічних умов. Реалізація такого права здійснюється 

шляхом самостійного забезпечення особою своєї зайнятості чи звернення 

до роботодавця з метою працевлаштування або за сприяння центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення і трудової міграції, чи до суб'єкта господарювання, 

який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні. Термін 

«зайнятість» означає не заборонену законодавством діяльність осіб, що 

пов'язана із задоволенням їх особистих і суспільних потреб з метою 

одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також 

діяльність членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську діяльність або 

працюють у суб'єктів господарювання, заснованих на їх власності (у тому 

числі безоплатно) з огляду на цю дефініцію виходить, що будь-яка із 

зазначених форм є реалізацією права на працю. Проте особа користується 

ним для отримання заробітку, що прямо випливає з положень Конституції 

України, а тому право на працю має реалізовуватися через зайнятість, що 

вимагає відповідного розміру регулярного доходу особи. Однак за діючими 

положеннями право на працю, яке гарантує рівні можливості у виборі 

професії й роду трудової діяльності, і діяльність членів однієї сім'ї, які 

здійснюють господарську діяльність або працюють у суб'єктів 

господарювання, заснованих на їх власності (у тому числі безоплатно), 

віднесено до зайнятості. Отже, піклування за потребуючими щоденного 

догляду особами, постійне виконання роботи по домашньому 

господарству, також є формами здійснення права людини на працю, позаяк 

особа, яка зайнята цими видами робіт, позбавлена можливості 
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реалізовувати це своє право в інший спосіб. Ось чому такі суспільно 

корисні роботи цілком правомірно можна вважати трудовою діяльністю . 

 

4.2. Сфера дії трудового права України i кодифікаційна діяльність 

У процесі становлення громадянського суспільства проведення 

соціально-економічних і політичних реформ поставило перед Україною 

нові завдання. Виникла потреба у створенні правової системи, 

зорієнтованої не на жорстке державне регулювання відносин у соціумі, а 

на поєднання різних (переважно договірних) методів управління. За 

сучасних умов і на новому етапі розвитку країни, заснованому на 

демократизації всіх сторін життя суспільства, на відновленні принципів 

гуманізму й загальнолюдських цінностей, настав час справжнього 

розуміння цінності законодавства як об'єктивно необхідного інструменту 

соціального регламентування, турботи про особу та її інтереси. Роль 

законодавства невпинно підвищується, об'єктивно посилюється його 

регуляторний вплив на всі сфери суспільного життя. Становлення нової 

правової системи в Україні відбувається досить складно й суперечливо, в 

умовах серйозної політичної й економічної кризи і падіння життєвого рівня 

населення. 

Створення якісно нового законодавства, перебуваючи на початковій 

стадії, наштовхується на численні перепони антидемократичного, а нерідко 

й авторитарного характеру, на протистояння законодавчої й виконавчої 

гілок влади. Безумовно, немає нагальної потреби в тому, щоб уже зараз 

миттєво все змінити в законодавстві, знищити й забути весь попередній 

досвід та існуючі здобутки. Започаткування нових норм та інститутів має 

бути пов'язано зі збереженням колишніх, тих, які виправдали себе і які 

здатні ефективно діяти в нових умовах. Послідовність повинна стати 

неодмінною якісною рисою правової системи України. У той же час їй 

належить бути аналітично творчою, передбачати відмову від правових 
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приписів, які не виправдали себе, узаконюють командно-адміністративні 

методи управління чи обмежують права та свободи людини і громадянина . 

Перехід до ринку вимагає докорінної зміни нормативно-правових 

актів про працю. Учені-правники одним з головних аспектів такого 

реформування називають кодифікацію законодавства[73, c. 3-5; 350, c. 32; 

127, c.301; 75, c. 31-34]. 

У чинному українському законодавстві немає статусу кодексу як 

самостійної форми закону. Але в доктрині права склалося його традиційне 

розуміння як закону зведеного характеру, що забезпечує однакову 

регламентацію норм і містить у систематизованому виді весь (або 

головний) масив тих із них, які регулюють відповідну сферу суспільних 

відносин [267, c. 63]. Саме змістовні й функціональні властивості кодексу є 

тими критеріями, якими має керуватися законодавець при виборі 

конкретної форми законодавчого акта. Якщо ж нормативний акт ні за 

змістом, ні за рівнем законодавчого узагальнення зазначеним критеріям не 

відповідає, правотворчому суб'єктові слід обмежуватися прийняттям 

звичайного тематичного закону, що не претендує на значення і статус 

кодексу.  

Розуміння кодифікації як процесу розвитку законодавства і його 

результатів у вигляді створення кодифікованих актів склалось у 

вітчизняній правовій науці ще в дореволюційний період. Юристи -науковці 

тієї доби розглядали її як один з видів систематизації законодавства, що 

виробляє нові нормативні положення. При цьому вони підкреслювали, що 

в результаті кодифікації суспільство отримує новий закон, а не просту 

зміну старого. Починаючи із 40-х років, аналогічний підхід до кодифікації 

як виду систематизації законодавства підтримано в радянській навчальній і 

науковій літературі. У найбільш короткому вираженні майже всі автори 

підручників і теоретичних наукових робіт тлумачили кодифікацію як 

основний вид (форму) систематизаціїзаконодавства, в результаті якої 
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поряд із зовнішнім обробленням чинного законодавства (його об'єднанням, 

усуненням застарілих, дублюючих актів тощо), виникає новий, зведений 

акт, що замінює колишнє регулювання і приводить його в єдину систему  

[96, c. 9-19]. 

Реформування трудового законодавства вимагає не вдосконалення 

чи уточнення окремих норм, а розроблення нових концептуальних підходів 

до правової регламентації трудових відносин. Для сучасності важливим є 

інший підхід до регулювання останніх, створення такого законодавства, 

яке впорядковувало б усі суспільно-трудові відносини. При цьому треба 

врахувати, що чинне законодавство про працю дуже застаріло, не завжди 

відображає запити ринкової економіки й потребує істотного оновлення. 

Прийняте в умовах неподільного панування виключно однієї форми 

власності – державної, планового ведення господарства й жорсткої 

централізованої державної регламентації трудових відносин, воно сьогодні 

диктує не внесення до нього часткових змін, а суцільної кодифікації. 

Результатом останньої має бути новий Трудовий кодекс України, черговий 

варіант якого підготовлено для прийняття у другому читанні Верховною 

Радою України. Генеральним напрямком кодифікації трудового 

законодавства України має бути лібералізація правового регламентування 

трудових відносин. У багатьох його сферах слід переходити від жорсткого 

регулювання державного до договірного на національному, галузевому, 

регіональному й локальному рівнях [205, c. 273]. 

Зараз основним актом, що впорядковує трудові відносини, є 

зорієнтований на жорстке їх державне регулювання Кодекс законів про 

працю України, прийнятий ще 10 грудня 1971 р. Чинний КЗпП, 

незважаючи на внесені до нього численні зміни й доповнення, все менше 

відповідає соціально-економічної ситуації, що склалася в Україні. Адже 

зростає надзвичайно небезпечний розрив між правовим регламентуванням 

різних сфер соціально-економічної діяльності, а дія норм, зорієнтованих на 
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високий рівень формальної правової захищеності працівника, призводить 

до несприятливих економічних і, що на перший погляд є парадоксальним, 

соціальних наслідків. 

Трудове право в Україні протягом тривалого періоду було надмірно 

політизованим, оскільки за його допомогою партійні й державні органи 

прагнули показати, як у країні Рад трудящим живеться добре. Існувала 

значна кількість норм, які відображали численні так звані «досягнення», 

ще якось працювали в рамках командної економіки, які (сьогодні це 

очевидно) втратили життєздатність на етапі переходу до ринку. У зв'язку із 

цим чимало працездатних громадян (за деяким оцінюванням – до 40%) 

були змушені вийти зі сфери дії трудового права й відмовитися від 

традиційних айвових гарантій. Неефективність правової регламентації 

трудових відносин значною мірою пояснюється браком у законодавстві 

чіткого механізму реалізації закладених у ньому принципів і гарантійних 

норм, що зумовлено досить багатьма причинами, серед останніх можна 

виділити: а) недостатньо чіткий поділ питань, які вирішуються на різних 

рівнях нормативного регулювання; б) невідповідність нормативно -

правових актів; в) неоперативне заповнення прогалин у чинному 

законодавстві про працю; г) низький рівень юридичної техніки та ін. 

Негнучка система прийняття на роботу і звільнення з неї поряд з 

деякими невигідними соціально-економічними умовами знижує 

мобільність трудових ресурсів, перешкоджає перерозподілу їх між 

підприємствами, галузями й регіонами, стає на заваді поступовому  

переходу з неефективних сфер зайнятості в ефективні. Насиченість 

чинного КЗпП економічно нереальними гарантіями й пільгами сприяє 

появі й подальшому розвитку окремих негативних тенденцій. Назвемо 

провідні з них: 

– трудові правовідносини, особливо в комерційному секторі 

економіки, найчастіше механічно підмінюються цивільно-правовими, 



318 

внаслідок чого працюючі фактично позбавляються навіть існуючого 

мінімуму гарантій, оскільки застосування КЗпП в повному обсязі стає для 

роботодавця економічно невигідним і нереальним; 

– формально найбільш захищені трудовим законодавством 

працівники (жінки, молодь, особи, які поєднують роботу з навчанням, 

інваліди та ін.) фактично стали найменш конкурентоспроможними на 

ринку праці й у масовому порядку витісняються з нього [478, c. 40-42]. 

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.Превалюючою причиною здійснення 

кодифікації, як видається, є той кількісно-якісний стан чинного 

законодавства, який не дозволяє ефективно регулювати суспільні 

відносини, а саме: 

1) множинність нормативних актів, виданих щодо одного й того ж 

питання, й великий обсяг законодавчого масиву в цілому; 

2) внутрішня й зовнішня неузгодженість нормативно-правових 

актів, їх суперечливість і фрагментарність;  

3) наявність прогалин у законодавстві,його часткова невідповідність 

рівню розвитку суспільних відносин; 

4) нестабільність законодавства, що значно знижує ефективність 

його застосування; 

5) часткова декларативність, безадресність законодавчих актів, 

відсутність у них механізмів реалізації, що свідчить про наявність 

прогалин у праві; 

6) певна неоглядність і недоступність нормативно-правових актів; 

7) їх техніко-юридична недосконалість і безсистемність проведення 

правотворчої діяльності [264, c. 49, 50].  
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З погляду В. К. Грищука, кодифікаційна діяльність виконує 2 

основні функції, які полягають в удосконаленні: (а) форми чинного 

законодавства (приведення його в науково обґрунтовану систему, 

забезпечення його наглядності) і (б) змісту законодавства (ліквідація 

суперечностей між нормами, прогалин у правовому регулюванні, усунення 

застарілих норм і приведення інших у відповідність до назрілих інтересів і 

потреб розвитку суспільства) [98, c. 160]. 

Представник французької юридичної школи Р. Кабріяк розглядає 

питання кодифікації в цілому, досліджує її з різних точок зору, зокрема, 

догматичної, історичної, порівняльно-правової, соціологічної, 

культурологічної. Серед цілей кодифікації виділяє головні – юридично-

технічні, соціальні й політичні. Суть юридично-технічних – раціоналізація 

й уніфікація права. Тут же правник указує на негативні аспекти 

раціоналізації й уніфікації, яких потрібно уникати на практиці. Соціальні 

цілі кодифікації полягають у регулюванні суспільних відносин, у тому 

числі й тих, що не були врегульовані, причому вона може сприяти 

об'єднанню різних верств населення й розрізнених територіальних 

утворень. Політичні функції знаходять свій прояв у тому, що вони 

невіддільні від особистої влади конкретного суб’єкта (не того, хто 

розробляє й керує процесом кодифікації, а того, хто запроваджує його, 

вводить в дію) і служать певній ідеології [149]. 

Детально проаналізувавши широке коло поглядів учених-

правознавців на терпін «кодифікація», Є. А. Гетьман робить висновок, що 

кодифікація законодавства – це форма його систематизації, яка 

здійснюється уповноваженими органами державної влади у процесі 

законотворчості й підзаконної нормотворчості, результатом чого стає 

прийняття нового (як за формою, так і за змістом) кодифікаційного 

нормативно-правового акта [86, c. 54].   
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О. Ю. Рибаков має свій погляд на цілі кодифікації трудового 

законодавства, серед яких конституційна, технічна й концептуальна. 

Конституційну ціль він поділяє на конституційно-нормативну й 

конституційно-соціальну. Правову основу першої мети складають 

відповідні статті Основного Закону країни, присвячені правовому 

регламентуванню трудових відносин. Друга мета конституційної 

кодифікації випливає зі специфіки трудового права як галузі, що історично 

покликана захищати права трудівника й обмежувати владу роботодавця. 

Вона необхідна для закріплення соціального значення трудового права та 

його захисної функції. Концептуальна мета кодифікації трудового 

законодавства містить широкий спектр умов, а головне – складається, під 

впливом формації держави. Концепція в цьому випадку виступає 

сукупністю цінностей, ідей, інтересів економічно сильного класу, а також 

поглядів на систему права, в тому числі й на трудове законодавство [366]. 

Кодифікаційна діяльність, з нашої точки зору, виконує 

системоутворюючу і стабілізуючу функції. Перша функція виявляється в 

тому, що в її результаті створюється комплекс узгоджених нормативно -

правових приписів, об'єднаних загальним предметом і методом правового 

регулювання в одному логічно і юридично цілісному нормативно -

правовому акті. При системному і систематичному здійсненні 

кодифікаційної діяльності її вплив знаходить свій прояв на рівні не тільки 

інституту чи галузі права, а й системи права в цілому. Друга функція 

кодифікації полягає в тому, що законодавець на підставі врахування 

об'єктивних тенденцій розвитку суспільних відносин створює нормативні 

приписи, розраховані на тривалий строк дії, а їх закріплення  в 

кодифікованому акті надає останньому більшої стабільності. 

Підвищення рівня стабільності кодифікованого нормативного акта є 

основним завданням кодифікаційної діяльності, створенню якого повинно 

передувати: (а) ретельне вивчення ситуації в країні, (б) аналіз усіх 
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економічних і політичних чинників, (в) вибір існуючих адекватних засобів 

впливу на систематизацію, (г) визначення їх можливої ефективності. 

Завдяки цьому тільки й може бути створений нормативний акт, який має 

перспективу жити й діяти, бути сприйнятим суспільством [468, c. 66]. 

Таким чином, спираючись на наведене, можемо стверджувати, що 

провідними цілями кодифікації трудового законодавства є такі:  

– юридично-технічні – раціоналізація й уніфікація трудового 

законодавства України, визначення чіткої структури кодифікованого акта, 

чіткість та однозначність формулювань; 

– соціальні – збереження й подальший розвиток правових норм, 

спрямованих на узгодження прав та інтересів працівника і роботодавця, 

всіх учасників трудових відносин; 

– політичні – оновлення й модернізація трудового законодавства на 

підставі світового й міжнародного досвіду, врахування особливостей і 

здобутків національного трудового права. 

Як справедливо зазначає О. М. Ярошенко, до ключових рис 

кодифікаційної діяльності варто віднести: 

– її державно-владний, офіційний характер, вона є видом 

правотворчості; 

– її об'єктом є певна група нормативно-правових приписів, що 

мають загальний предмет правового регулювання;  

– змістом цієї діяльності є перероблення форми і змісту нормативно -

правових приписів, їх узгодження між собою й об'єднання в єдиний 

цілісний комплекс; 

– її зумовленість перш за все потребами суспільного розвитку й 

такою властивістю об'єктивного юридичного права, як його системність;  

– вона є процесом, який складається з певних послідовних дій, 

етапів і стадій; 
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– це діяльність, здійснювана на засадах відповідних принципів за 

допомогою певних засобів і способів; 

– її результатом є створення кодифікаційних актів – єдиних, 

внутрішньо узгоджених за змістом і юридично цілісних нормативно -

правових актів, які мають юридичну форму зовнішнього вираження;  

– метою кодифікаційної діяльності є розроблення комплексних 

нормативно-правових актів для забезпечення ефективного правового 

регламентування. 

Отже, кодифікаційна діяльність – це зумовлений потребами 

суспільного розвитку й системністю права, здійснюваний на основі певних 

принципів правотворчий процес з перероблення змісту й форми групи 

чинних нормативно-правових приписів, їх узгодження й об'єднання в 

єдиному кодифікованому акті з метою вдосконалення законодавства  [480, 

c. 391, 392]. 

Без свого вираження в законодавстві жоден компонент галузі права 

в дійсності не існує й не може бути використаним як правомірний 

(законний) засіб урегулювання й охорони суспільних відносин. Крім того, 

законодавством є те, що в юридичній доктрині традиційно йменують 

«зовнішня форма права», яка є специфічною формою його реального 

змісту – об'єктивації, організації й вираження правових норм. У той же час 

законодавству, в якому знаходиться вираження галузі права, теж 

притаманна власна організація, структурність і зовнішня форма. Тому 

галузь права – це не тільки і не просто частина (якою можна назвати будь-

яку сукупність або систему правових норм) одного й того ж цілого, а 

функціональний елемент цього цілого, що існує в соціальній дійсності, 

втілюючи риси, характерні певному типу нормативно-правового впливу, 

тобто він властивий тільки галузі права як особливий (щодо регулюючих і 

охороняючих нею суспільних відносин) юридичний режим  [13, c. 12-19]. 
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Законодавство – це насамперед джерело й форма права, спосіб 

існування, вираження й організації його норм у цілісній, внутрішньо 

узгодженій системі. У цьому плані головним чином і саме завдяки 

законодавству стає можливим цивілізоване функціонування права як 

соціально-духовної цінності суспільства, а також виділення права та його 

норм із системи інших елементів юридичної надбудови соціуму . 

У сучасній Україні термін «законодавство» також є багатозначним, 

у зв'язку з чим на практиці іноді виникають конфліктні ситуації щодо 

питань його застосування. Наслідком одного з таких спорів стало Рішення 

Конституційного Суду України у справі про тлумачення терміна 

«законодавство» [362], у п. 3 якого Суд зазначив, що цей термін досить 

широко використовується у правовій системі в основному у значенні 

сукупності законів та інших нормативно-правових актів, які 

регламентують ту чи іншу сферу відносин і є джерелами певної галузі 

права. Цим терміном без тлумачення його змісту оперує й Конституція 

України (статті 9,19,118, п.12 Перехідних положень). У законах залежно 

від важливості і специфіки регулювання суспільних відносин він 

вживається в різних значеннях: в одних маються на увазі лише закони; в 

інших (передусім у кодифікованих актах) у поняття «законодавство» 

включаються як закони та інші акти ВРУ, так і акти Президента України, 

КМУ, а в деяких випадках – нормативно-правові акта центральних органів 

виконавчої влади. Важливе значення як для юридичної практики, так і для 

юридичної науки має те, що Конституційний Суд України вирішив, що 

термін «законодавство», який вживається в ч. 3 ст. 21 КЗпП України щодо 

визначення сфери застосування контракту як особливої форми договору, 

треба розуміти так, що ним охоплюються закони України, чинні 

міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, а 

також постанови ВРУ, укази Президента України, декрети й постанови 
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КМУ, прийняті в межах їх повноважень і відповідно до Конституції й 

законів України. 

Як справедливо зауважує В. В. Жернаков, на кожному з етапів 

кодифікації законодавства про працю (1918 р., 1922 р., 1971 р.) його 

сутність зумовлювалася потребами суспільства, що існували у відповідний 

період. Сучасний етап у цьому сенсі має значні особливості, оскільки 

перед розробниками Трудового Кодексу України постають якісно нові 

проблеми. Цей кодифікований акт має відповідати новим соціально-

економічним і правовим реаліям і охоплювати: (а) умови створення 

ринкової економіки, (б) процеси глобалізації й інтеграцію у світовий (перш 

за все європейський) цивілізаційний простір, (в) значне посилення міграції 

робочої сили, (г) необхідність реалізації програми гідної праці та її 

стандартів тощо. Також треба враховувати й такі тенденції в розвитку 

трудового права, як зменшення ролі централізованого (законодавчого) і 

зростання значення договірного регламентування соціально-трудових 

відносин, конвергенція цивільно-правових і трудо-правових елементів у 

методі правової регламентації, вплив інноваційних процесів на розвиток 

трудового права та ін. Не слід забувати і про функції трудового права, які 

зумовили виникнення цієї галузі й залишаться актуальними надовго. На 

сучасному етапі розвитку законодавства про працю маємо унікальні 

можливості для формування якісно нових моделей правового 

впорядкування відносин у сфері праці, його кодифікація найбільшою 

мірою відповідає виконанню цього завдання. У процесі роботи над 

проектом ТК України необхідно зважувати на високі вимоги до його 

побудови, що стосуються як його структури, так і змісту, які випливають із 

самого поняття кодифікації і втілені у її принципах [121, c. 11, 12]. 

Формування засад соціальної держави, реалізація її основних 

функцій неможливі без належного правового регулювання. Права у 

соціально-трудовій царині мають відповідним чином закріплюватися 
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насамперед у головному галузевому нормативному акті. Нинішній етап 

кодифікації законодавства про працю фактично завершується. Комітет з 

питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 

Верховної Ради України 15 березня 2017 р. підтримав підготовлений до 

другого читання проект ТК України (реєстр. №1658) і рекомендував 

парламенту прийняти його у другому читанні й у цілому як Закон. 

Зважаючи на такий тривалий (майже 15 років) кодифікаційний процес, 

суспільство вправі розраховувати на змістовно й технічно якісний 

нормативно-правовий механізм реалізації прав людини у сфері праці [125, 

c. 10]. 

Разом із цим аналіз проекту ТК України дозволяє наголосити, що 

він не має загальної концептуальної основи. Якщо за парадигму його 

формування брати розвиток ринкових відносин у царині праці, виникає 

чимало питань. Не можна підтримати розробників проекту в тому, що 

метою цього Кодексу є встановлення прав та обов’язків суб’єктів тільки 

трудових правовідносин (ст. 1). Як уже зазначалось у цій монографічній 

роботі, предметом трудового права й об’єктом регулювання законодавства 

про працю (насамперед Кодексу) є не тільки трудові, а й інші пов’язані з 

ними відносини – з розгляду трудових спорів, з нагляду й контролю за 

дотриманням законодавства про працю та ін. Так, суб’єктами є не тільки 

працівник і роботодавець, а об’єктом – відносини у процесі праці. Треба 

усвідомлювати, що в цих і декількох інших інститутах виникають 

міжгалузеві відносини, що спільно впорядковуються нормами як права 

трудового, так і конституційного, адміністративного, цивільно -

процесуального, кримінально-виконавчого та інших правових галузей. Та й 

сам текст ст. 1 проекту ТК України про це свідчить: якщо в її ч. 1 ідеться 

про трудові відносини, то в ч. 2 згадуються відносини з нагляду й 

контролю за дотриманням трудового законодавства, які, до речі, 

трудовими точно не можна визнавати) [121, c. 12]. 
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Проблема також існує і в тому, що в ч. 2 ст. 1 проекту ТК України 

зазначається, що предметом цього Кодексу є правове регулювання 

трудових відносин та інших пов’язаних з ними відносин. Як бачимо, на 

першу позицію законодавець поставив відносини зі здійснення права на 

працю. Але з огляду на те, що це право може бути реалізовано за різних 

обставин і форм – від найму на роботу за договором трудовим, цивільним 

чи за іншими підставами (аж до реалізації його шляхом здійснення 

підприємницької діяльності) – можна дійти висновку, що диспозиція цієї 

норми в такій редакції не є прийнятною. У цій нормі законодавець 

спробував навести перелік відносин, регламентованих цим Кодексом, але 

навряд чи такий варіант означення сфери нормативного акта можна 

вважати вдалим. Цілком очевидно, що змішувати сферу дії закону і 

предмет правового регламентування однойменної галузі права не варто. 

Більше того, законодавець дивним чином наводить перелік відносин, 

позаяк не наведено вичерпного переліку таких відносин.  

Чимало зауважень концептуального плану викликає також і глава 2 

Книги першої «Нормативно-правові та інші акти, що регулюють трудові 

відносини». Передусім відмітимо непослідовність викладення в ній 

матеріалу, а також те, що чимало її положень не відповідають 

загальнотеоретичним напрацюванням вітчизняної правової доктрини, 

зокрема, науки трудового права. Залишається незрозумілим, чому, 

задекларувавши у ст. 1 проекту ТК низку відносин, які регулюватимуться 

цим Кодексом, у главі 2 нормотворець намагається відобразити акти, 

якими регулюються тільки відносини трудові. Варто наголосити, що в 

такій редакції, як вона подається до другого читання глава 2 законопроекту 

не може бути рекомендована до ухвалення, адже переважна більшість 

формулювань, що містяться в ній не узгоджується із загальноприйнятими 

доктринальними напрацюваннями. Так, концептуально неправильним і 

таким, що інтерпретує відомий принцип «lex specialis derogat lege generali» 
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довільно, можна вважати положення ч. 3 ст. 11 проекту, за яким «суб'єкт 

права законодавчої ініціативи, що подав до Верховної Ради України проект 

закону, який інакше регулює трудові відносини ніж цей Кодекс, 

зобов'язаний подати одночасно проект Закону про внесення змін до 

Трудового Кодексу України». Якщо й далі слідувати за логікою авторів 

цієї норми, не важко дійти висновку, що цілком достатньо разом з 

проектами законів, що суперечитимуть майбутньому Кодексу, подавати 

відповідні зміни до нього. 

Сумнівним вбачається надання актам роботодавця нормативного 

характеру (ст. 12 законопроекту). Адже у звичайному розумінні 

нормативний акт – це прийнятий уповноваженим державним чи іншим 

органом у межах його компетенції офіційний письмовий документ, що 

встановлює, змінює чи скасовує норми права, є загальним або локальним і 

застосовується неодноразово. Що ж стосується актів ненормативних 

(індивідуальних), то вони породжують права й обов'язки лише в того 

суб'єкта (чи визначеного ними певного кола суб'єктів), якому вони 

адресовані. Нормативно-правовий акт, що регламентує трудові відносини, 

є офіційним письмовим документом, прийнятим уповноваженим на це 

суб’єктом нормотворення у встановленій законодавством формі й за 

відповідною процедурою, який спрямовано саме на регламентацію 

трудових відносин, який містить норми права, має неперсоніфікований 

характер і розрахований на неодноразове застосування. При цьому не є 

джерелами трудового права правові акти, які:  

– мають персональний характер (про склад комісій, призначення на 

посаду і звільнення з неї, заохочення й дисциплінарну відповідальність 

тощо);  

– вичерпують свою дію одноразовим використанням (крім актів про 

затвердження положень, інструкцій тощо, що містять правові норми);  

– мають оперативно-розпорядчу природу (разові доручення); 
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– доводять до відома заінтересованих осіб рішення вищестоящих 

органів; 

– спрямовані на організацію виконання рішень органів влади, 

вищестоящих органів, органів господарського управління й контролю і не 

містять нових правових норм. 

У питанні поєднання централізованого й договірного 

регламентування соціально-трудових відносин повинно йтися не про 

втручання в нього держави, а про її сприяння такому регулюванню, мета 

якого – виконання її обов’язків щодо людини і громадянина. 

Централізована регламентація сьогодні потрібна для забезпечення перш за 

все мінімуму гарантій найманим працівникам. Переорієнтація  вітчизняної 

економіки на ринкові відносини, визнання прав громадян на вільне 

використання своєї здатності до праці висунули в число пріоритетних 

завдань докорінне перетворення всього комплексу соціально-трудових 

відносин, що, у свою чергу, потребує створення ефективного правового 

механізму впорядкування умов праці, який дозволив би належним чином 

забезпечити захист трудових прав працівників. Як вбачається, зміна ролі 

держави не повинна призвести до повного саморегулювання трудових і 

пов’язаних з ними відносин. При визначенні співвідношення державного, 

соціально-партнерського й локального регламентування дуже важливо 

правильно знайти оптимальний механізм окреслення меж договірного 

регулювання, щоб не допустити погіршення становища трудівників 

порівняно з чинним трудовим законодавством. Вихідні положення, що 

фіксують мінімальний рівень трудових прав і гарантій працюючих, мають 

установлюватися законодавством, а їх конкретизація щодо регіонів, 

галузей, територій, окремих підприємств, установ та організацій і 

конкретних працівників провадитись у договірному порядку. В усіх 

випадках, коли законодавчі акти містять диспозитивні норми, конкретне 

вирішення того чи іншого питання має здійснюватися договірним шляхом . 
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Беручи до уваги багатоманіття відносин у царині праці,  виникаючих 

на підприємстві, проблематично сподіватись, що всі вони будуть належним 

чином урегульовані законодавством, колективними угодами й договорами, 

або ж в останніх буде передбачена можливість регламентування всього 

різноманіття відносин актами роботодавця. З метою надання роботодавцеві 

права оперативного управління працівниками й майном підприємства 

доречно в ТК України закріпити положення, що нормативні акти 

роботодавця можуть упорядковувати трудові відносини в частині, що не 

суперечить законодавству, колективним угодам і договорам [477, c. 42-44]. 

Однією з норм, що завершують главу 2 законопроекту є стаття, в 

якій визначається застосування аналогії для регламентації трудових 

відносин. Безперечно, що наявність подібної норми в ТК України є 

важливим кроком для гарантування максимальної ефективності правового 

забезпечення. Ось тільки редакція статті про аналогію, на жаль, не 

витримує критики. Якщо трудові відносини не врегульовані цим Кодексом, 

іншими актами трудового законодавства, колективними угодою чи 

договором або договором трудовим, вони регулюються тими правовими 

нормами цього Кодексу, інших актів трудового законодавства, що 

впорядковують подібні за змістом трудові відносини (аналогія закону). За 

неможливості використати аналогію закону для регламентування трудових 

відносин, вони регулюються відповідно до загальних засад трудового 

законодавства (аналогія права). Якщо законодавець залишить норму в 

попередній редакції, правозастосовним органам доведеться шукати 

аналогію права серед загальних засад трудового законодавства. 

У зв'язку з наведеним варто звернути увагу на те, що в багатьох 

європейських країнах трудові відносини в певних випадках можуть 

регулюватися нормами цивільного законодавства. Цивільні кодекси цих 

країн містять спеціальні розділи чи книги, які присвячені регламентації 

трудових відносин. Така практика вважається цілком нормальною, а рівень 



330 

соціальних гарантій трудових прав найманих трудівників від цього зовсім 

не страждає. Як склалось історично, трудовий договір у своїй основі має 

цивільно-правові засади, а соціальний його аспект докорінно не змінює 

юридичної природи цього договірно-правового акта. Тому при вирішенні 

проблеми аналогії на законодавчому рівні ті європейські країни, які мають 

свої Трудові кодекси (Франція, Польща, Угорщина), зазвичай 

передбачають використання норм цивільного законодавства, якщо за 

певних обставин трудові відносини не можуть бути врегульовані трудовим 

законодавством.  

Трудові відносини у ФРН впорядковуються в основному Цивільним 

уложенням (BGH), а також спеціальним трудовим законодавством, 

наприклад, Законом про захист від звільнень. Такі ж норми правового 

регулювання діють в Австрії, Нідерландах, Греції, Італії, Польщі. У всіх 

цих країнах трудове право традиційно має своє основу в цивільному праві, 

на підставі якого в 70-ті роки ХХ ст. було прийнято спеціальне 

законодавство про трудові договори. В Ірландії й Великої Британії 

індивідуальне трудове право має основу в загальному праві (common law), 

а окремі правові інститути регламентуються законами (statute) або актами 

делегованого законодавства (statutory instrument). В Ірландії таке 

регламентування не змінилось, у Великої Британії найважливіші права 

найманих працівників були зведені в 1996 р. у праві зайнятості 

(Employment Rights). У державах-членах ЄС, які орієнтуються на римську 

правову систему, трудові відносини регулюються переважно кодексами 

про працю: в Іспанії – Estatuto de Trabajadores, у Франції – Code du Travail, 

в Португалії – DL contrato individual de trabalho, в Бельгії – Loi relative au 

contrat du travail –  wet betreffende de arbeidsovereenkomsten. Скандинавія 

займає окрему позицію: в цій країні законодавче регулювання окремих 

правових інститутів міститься в тарифних договорах [274, c. 320, 321]. 
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Чимало застережень концептуального плану можна висловити і 

щодо глави 3 Книги першої проекту ТК України «Суб'єкти трудових 

відносин». Як зазначено у змісті ст. 18, сторонами трудових відносин є 

працівник і роботодавець, а з формулювання п. 2 цієї ж статті дізнаємося, 

що працівник не є суб'єктом трудових відносин. Натомість суб'єктами, які 

можуть брати участь у трудових відносинах, Кодекс називає: а) професійні 

спілки, їх організації й об’єднання, а на локальному рівні (підприємство, 

установа, організація, фізична особа роботодавець) у разі відсутності 

первинної профспілкової організації – вільно обрані працівниками 

представники (представник); б) роботодавця (уповноважених його 

представників (представника), організації роботодавців та їх об’єднання; в) 

інших суб’єктів, визначених цим Кодексом. Сторони трудових  відносин є 

суб'єктами останніх, інши ж суб'єкти за своєю природою належать до 

суб'єктів відносин, покликаних допомогти існуванню трудових відносин (з 

працевлаштування, нагляду й контролю, соціально-партнерські та ін.). 

Вони ж разом із суб'єктами трудових відносин вважаються суб'єктами 

трудового права, а ці правові категорії не є тотожними .  

Якщо з трактуванням «працівник» ще можна погодитись, то 

легітимний варіант тлумачення поняття «роботодавець», запропонований 

авторами проекту, абсолютно не витримує критики. Те, що роботодавець – 

це юридична чи фізична особа, сумнівів не викликає. Але ж не можна 

юридичну особу ототожнювати з підприємством, установою чи 

організацією, бо тим самим ми повертаємося в 70-ті роки минулого 

століття. Нагадаймо, що за нинішнім КЗпП України (в його першій 

редакції 1971 р.) стороною трудового договору вважалися саме 

підприємство, установа чи організація, що відповідало тогочасній 

концепції юридичної особи, за якої підприємства фігурували у правових 

відносинах як суб'єкти, а не об'єкти останніх. Нинішній ЦК України 

передбачає дещо інший підхід до категорії «юридична особа», і 
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законодавцеві при ухвалені наступних нормативних актів це слід 

ураховувати. Більше того, якщо вважати, що роботодавець (як це 

пропонується у проекті ТК України використовує працю фізичних осіб у 

межах трудових відносин, то неважко дійти висновку, що до сфери впливу 

цієї норми належатимуть усі юридичні й фізичні особи, які 

використовують працю осіб не лише на підставі трудового договору, а й за 

інших обставин. Як ми вже відзначали, трудових відносин у сфері 

реалізації здібностей людини до праці виникає чимало, але регулюються 

трудовим правом тільки ті з них, в основу яких покладено трудовий 

договір. 

Не можемо залишити поза увагою ще один прорахунок авторів 

розглядуваного законопроекту, що стосується визначення поняття 

«роботодавець». Адже так може скластися, що поза сферою впливу норм 

ТК України залишаться особи, які найматимуться на роботу не до 

юридичних осіб безпосередньо, а до їх відокремлених структурних 

підрозділів, філій тощо. Адже вже нині така практика існує. Ось чому при 

визначені поняття «роботодавець» ігнорувати цю обставину недопустимо  

[257]. 

Закріплення в законопроекті предмета і сфери дії цього Кодексу 

вимагає дослідження змісту норми, встановленої в ч.  4 ст. 5: «Відносини 

священнослужителів, церковнослужителів та осіб, які обіймають виборні 

посади в релігійних організаціях, регулюються трудовим законодавством у 

випадках, якщо це передбачено статутом або іншими внутрішніми 

документами релігійної організації». Такий припис викликає зауваження 

теоретичного плану, що зумовлює й деякі практичні питання. Якщо 

розробники проекту Трудового кодексу розглядають трудове право як 

галузь із широкою цариною дії його норм (із включенням до нього 

відносин із проходження військової служби, відносин священнослужителів 

і т. д.), то чому ці відносини називаються трудовими? Із якої 
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закономірності розвитку трудового права і з якого принципу кодифікації 

законодавства про працю випливає необхідність поширювати норми 

останнього на відносини священнослужителів і церковнослужителів?  

Вважаємо, що таке викладення матеріалу в ТК України не 

відповідає принципам науковості і професіоналізму. Адже відомо, що такої 

професії, як священнослужитель немає, тому не може бути й відповідного 

правового регулювання відносин цих осіб. Згідно зі ст. 5 Закону «Про 

свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. [329] церква 

(релігійні організації) відокремлені від держави. Діяльність 

священнослужителів пов’язана не з працею, а зі службою, що регулюється 

канонічним правом, джерелами якого є статути відповідних релігійних 

організацій.Якщо до цих статутів будуть включені правила, схожі за 

змістом окремих нормативних приписів законодавства про працю, то це не 

означатиме, що на відносини церковнослужителів пошириться дія норм 

трудового законодавства. Не менш складно визначити й те, які саме 

відносини із проходження військової служби мають регламентуватися 

нормами законодавства про працю і в чому полягає така необхідність. 

Урешті-решт, якщо розробники розглядуваного законопроекту вважають за 

необхідне покращати правове регулювання відносин із церковної служби і 

служби військової, то слід чітко визначити, які саме принципи трудового 

права мають на них поширюватись [121, c. 13]. 

Викликає занепокоєння й питання стосовно поширення сфери дії 

трудового права на деяких категорій працівників, позаяк приписами ст. 11 

проекту ТК України передбачається, що законами може встановлюватися 

специфіка регламентації трудових відносин працівників аварійно -

рятувальних служб, членів екіпажів морських, річкових і повітряних суден, 

осіб, які працюють у районах з особливими природними, географічними й 

геологічними умовами, та інших категорій працюючих. Разом із цим у ст. 

16 законопроекту зазначається, що при виявленні неузгодженості між 
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актами законодавства однакової юридичної сили, що впорядковують 

трудові відносини, застосовується акт, який є спеціальним щодо 

відповідних правовідносин. Якщо неможливо з’ясувати, який акт є 

спеціальним, береться до уваги той, що прийнято пізніше. На практиці ж 

виникне чимало проблем і щодо вищенаведених формулювань, оскільки 

постане питання стосовно співвідношення норм – загальної і спеціальної. 

Норма спеціальна не може скасовувати загальну чи суперечити їй, адже 

спеціальні норми уточнюють загальні, які визначають засади й 

основоположний напрям спеціального регулювання. До того ж, за слушним 

зауваженням І. В. Спасибо-Фатєєвої, крім загальних і спеціальних норм, 

різновидом останніх називають виключні норми, що встановлюють інший 

порядок регламентування, аніж норми загальні, що є винятком з існуючого 

правила. Отже, між конкуруючими нормами суперечність може виникати, 

адже норми спеціальні мають випливати з загальних, уточнюючи їх і 

враховуючи певну специфіку тих чи інших відносин. Паралельно з 

правилом про співвідношення загальної і спеціальної норм існує також 

правило про дію закону в часі. Трапляються випадки, коли новий 

загальний закон установлює норму, яка інакше регулює відносини 

порівняно з нормою спеціальною. Правило про загальні, спеціальні й 

виключні норми певною мірою продуктивне в межах однієї галузі, але його 

дієвість у міжгалузевій сфері суттєво зменшується. Особливо це 

відчувається в умовах не просто конкуренції норм, а їх конфлікту. Докори 

за такий стан нормотворчої діяльності слід адресувати передусім 

законодавцеві, який свідомо або несвідомо допустив таке становище (що 

не виправдовує його). Допоки законодавець не визначиться з основними 

засадами співвідношення публічного і приватного права, з пріоритетами 

регулювання відносин, вирішити колізію між нормами права неможливо  

[394, c. 166, 167]. 
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Можна навести ще чимало прорахунків і упущень аналогічного 

плану, які містить проект ТК України. Концептуальною ж ідеєю нового 

Кодексу 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 можливостей користуватися всім 

комплексом трудо-правових гарантій [68]. 
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Висновки до розділу 4 

Проаналізувавши тенденції подальшого розширення сфери дії 

трудового права, можемо зробити такі висновки. 

1. Основним шляхом реформування трудового права має бути 

збереження діючих і створення нових норм і моделей, що відповідають 

соціально-економічним умовам, традиціям, національним особливостям тощо. 

Отже, 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. 

2. 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. 

3. 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 із цим, серед учених-трудовиків усе більшого 

поширення набуває думка про включення до особистої сфери трудового 

права здійснення неоплачуваного догляду й домашньої роботи, що 
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виконується в домогосподарствах. Аргументом для цього є юрисдикція 

трудового права, яка є історичною й контингентною, а не концептуальною 

й універсальною. 

4. 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. Зазначене 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. 

5. Історично склалося, що в Європі стандартні трудові відносини є 

способом розподілу по вертикалі ризику між державою, роботодавцями і 

працівниками. Розподіл ризиків по горизонталі полягає в його поділі між 

працюючими. Оскільки ж заробітна плата стала домінуючим способом 

визнання й винагородження праці, неоплачений внутрішній внесок не 

визнається роботою. Однак сьогодні можна розглядати пропозицію щодо 

включення неоплачуваної роботи з догляду до сфери дії трудового права . 

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. Провідними цілями кодифікації трудового 

законодавства є такі: (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 
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законодавства на підставі світового й міжнародного досвіду, врахування 

особливостей і здобутків національного трудового права . 

6. Концептуальною ідеєю нового ТК 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 можливостей користуватися всім комплексом трудо-правових 

гарантій. 
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ВИСНОВКИ 

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 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 
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«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 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 
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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 

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 
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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; (д) 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. 

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 
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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 регламентації таких галузей права. Воно не 

означає відходу від загальної правової моделі регулювання правовідносин. Таке 



344 

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 
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обсягу 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 
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правового регламентування відносин у сфері праці вважати негативним явищем і 

пов’язувати його з дерегуляцією, позаяк в умовах 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; (д) виплати доплат, винагород, премій та 

одноразової допомоги при звільненні з військової служби; (е) 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.  
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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 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 
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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 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 
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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 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; 

(д) 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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