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Урвдогедлля Укоаїлз як гдкмк-
оарзфлмї, пмуіайщлмї ра ноавмвмї гдо-
еавз,  омжбугмва  гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва, взтмгяфз іж ноімозрдр-
лмпрі жапаг вдотмвдлпрва ноава, ноав 
ра пвмбмг йыгзлз, йыгзлмудлрозжку, 
євомндипщкмгм вдкрмоу омжвзрку, жу-
кмвйыырщ пзпрдклі  номудпз омжбу-
гмвз пуфаплмї кмгдйі озлку ноауі,  ла 
мплмві якіплмгм одсмокувалля, ніг-
взцдлля дсдкрзвлмпрі ноава ла ноа-
уы ра ілхзт ріплм нмв’яжалзт іж лзк 
ноав [1], [2], [3, п. 14-16].  Сдодг 
ноімозрдрів одсмокз озлку ноауі [4] 
кйыфмвд кіпуд лайдезрщ одсмоку-
валля роугм-ноавмвмгм пралмвзца 
пуб’єкрів  ноавмвіглмпзл у уіи псдоі.  
У ущмку кмлрдкпрі ла мпмбйзву увагу 
жапйугмвуырщ нзралля угмпкмлайдлля 
ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві 
[5, п. 151-159] як фзллзк  нігвзцдл-
ля дсдкрзвлмпрі пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзт  ноав ра пвмбмг йыгзлз, 
в укмват нмпрунмвмгм смокувалля 
ілкйыжзвлмгм (бджбао’єолмгм)  пупні-
йщпрва.     

Позлагіглм вігжлафзрз, цм жа 
жкіпрмк лмок Кмлпрзрууії Укоаїлз 
(пр. 3)   ноава і пвмбмгз йыгзлз ра їт 
гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і пноякм-
валіпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз а, у пвмы 
фдогу, гдоеава вігнмвігає ндодг йы-
гзлмы жа пвмы гіяйщліпрщ.  Коік рмгм, 
урвдогедлля і жабджндфдлля ноав і 
пвмбмг йыгзлз є гмймвлзк мбмв'яж-
кмк гдоеавз.  У пзпрдкі ноав йыгз-
лз, мпмбйзва омйщ лайдезрщ пмуіайщ-
лм-дкмлмкіфлзк  ноавак, які жа пвмєы 
пурры, нмкйзкалі пнозярз: омжвзрку 
ілкйыжзвлмгм пупнійщпрва; жабджнд-
фдллы пмуіайщлмї пвмбмгз йыгзлз, її 
ігдлрзфлмпрі;  смокувалля кдталіж-
ків гіглмгм оівля ра якмпрі езрря 
кмеліи йыгзлі; прзкуйываллы ном-
удпів ікнйдкдлрауії кіелаомглзт 
(євомндипщкзт) пмуіайщлзт пралгао-
рів;  омжвзрку пуфаплмї кмгдйі ноавм-
пуб’єкрлмпрі у псдоі ноауі;  омжвзрку 
лмвірлщмгм ноавмвмгм одгуйывалля у 
псдоі ноауі рмцм.  Ражмк іж рзк, нм-
жзрзвлі ра кмлпроукрзвлі жоухдлля  
ла озлку ноауі упкйаглдлі рдлгдлуі-
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єы нм жомпралля жмвліхлщмї роугмвмї 
кігоауії, лапандодг, пдодг кмймгі,   
сатівуів пдодглщмгм віку, які гмпягйз 
пуррєвзт упнітів у номсдпії.  На уд 
вкажує рд, цм лаоажі ла нмпріиліи мп-
лмві жа кмогмк ноауыє бйзжщкм 3,2 
кйл. гомкагял Укоаїлз, а рзкфапмвм 
– бйзжщкм 9 кйл. гомкагял Укоаї-
лз[6]. З 17 кйл. ноауджгарлмгм лапд-
йдлля Укоаїлз, якд Ддоепрар лаоату-
вав ла 1 піфля 2019 омку, ла нмпріи-
ліи мплмві ноауывайз 7,7 кйл мпіб. 
Тмбрм ромтз нмлаг 45% [7].  Офдвзг-
лм, цм рака пзруауія  ракме номгзк-
рмвала  воажйзвзкз  озпакз іплуыфмї  
кмгдйі ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвм-
ку ноаві, уоатмвуыфз лапрунлд: 1) лд 
вігнмвігліпрщ пралу омжвзрку пупнійщ-
прва ра гдоеавз; 2) вігпурліпрщ дсдк-
рзвлмї одсмокз озлку ноауі, у рмку 
фзпйі роугмвзт віглмпзл; 3)  упкйаг-
лдліпрщ кдталіжків одайіжауії,  гаоал-
рувалля,  ноавмвмї мтмомлз ноава ла 
ноауы, ілхзт роугмвзт ноав; 4) віг-
пурліпрщ якіплзт жапаг кмрзвауії ноа-
уі;  5) лддсдкрзвліпрщ ноавмвмгм од-
гуйывалля у псдоі ноауі; 6) лддсдк-
рзвліпрщ номудпів ікнйдкдлрауії кіе-
лаомглзт (євомндипщкзт) пмуіайщлзт 
пралгаорів; 7) лддсдкрзвліпрщ ыозп-
гзкуіилзт ра нмжаыозпгзкуіилзт 
смок жатзпру роугмвзт ноав; 7) лдд-
сдкрзвліпрщ кмлірмозлгу, лагйягу ра 
кмлромйы у псдоі ноауі.     

 Сйіг вігжлафзрз, цм уі ра ілхі 
мбправзлз, вкажуырщ ла ваейзвіпрщ 
лайделмї муілкз номбйдк смокувал-
ля лмвірлщмї кмлуднуії ноавм-
пуб’єкрлмпрі у псдоі ноауі в укмват 
пщмгмгдлля, уоатмвуыфз ваейзвіпрщ 
ілрдгоауіилзт номудпів омжвзрку оз-
лку ноауі, имгм кіелаомглмгм вдкрм-
оу, вномвагедлля лмвірліт ілсмока-
уіилзт, узсомвзт ра ілхзт рдтлмйм-
гіи,   ікнйдкдлрауії кіелаомглзт (єв-
омндипщкзт) пралгаорів, смокувалля 
кдталіжків цмгм мнрзкайщлмгм нмєг-
лалля жакмлмгавфмгм, нігжакмллмгм ра 
ймкайщлмгм одгуйывалля. Коік рмгм, 
мпмбйзвмї жлафзкмпрі нмоухдла ном-
бйдкарзка лабуває у кмлрдкпрі лмвір-
лщмї кмгзсікауії роугмвмгм жакмлм-
гавпрва як пкйагмва взомбйдлля  лм-
вірлщмї кмлуднуії  ноавмпуб’єкрлмпрі 

у роугмвмку ноаві. Позлагіглм лага-
гарз, цм цд 27.12. 2014 омку ла омжг-
йяг Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз влдпдлм 
номдкр Тоугмвмгм кмгдкпу (гайі – 
ТК) [8] (нозилярм у ндохмку фзрал-
лі 05.11.2015 о.), якзи нмкйзкалзи 
кмкнйдкплм ра пзпрдклм одгйакдлру-
варз віглмпзлз ж  нзралщ ноауі, у 
рмку фзпйі ноавмпуб’єкрлмпрі у псдоі 
ноауі, її жкіпрмвлзт дйдкдлрів.  У рми 
ед фап, лмокз номдкру ТК, жгдбійщ-
хмгм, жаномвагеуырщ йзхд мкодкі 
мпмбйзвмпрі її дйдкдлрів.  

Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукмвм-
рдмодрзфлд гмпйігедлля  номбйдк 
смокувалля нозлузнів  лмвірлщмї 
кмлуднуії  ноавмпуб’єкрлмпрі  у  роу-
гмвмку ноаві  в укмват пщмгмгдлля.  
У ыозгзфліи йірдоаруоі жажлафдла 
номбйдкарзка  фапркмвм омжгйягайапя 
у ноауят ракзт вфдлзт-ыозпрів як: 
В. М. Алгоіїв, В. М. Вдлдгзкрмва, 
В. С. Вдлдгікрмв, С. В. Вдлдгікрмв, 
С. Я. Ваведлфук, С. В. Взхлмвдущка,  
І. В. Зуб, М. І. Ілхзл, В. Л. Кмпрык,  
І. В. Лагуріла, С. С. Луках, А. Р. Ма-
уык, О. В. Тзцдлкм, Н. М. Хурм- 
оял, П. Д. Пзйзндлкм, С. В. Пмнмв, 
С. М. Позйзнкм,  В. І. Помкмндлкм, 
О. І. Помудвпщкзи, В. О. Помудвпщ-
кзи, А. М. Сйыпао,  Г. І. Чалзхдва, 
В. І. Щдобзла,  О. М. Яомхдлкм ра 
іл. Пігрозкуыфз кмлпроукрзвлі ла-
ноауывалля узт ра ілхзт вфдлзт  
цмгм омжукілля  ноавмвмгм пралмвз-
ца пуб’єкрів роугмвмгм ноава, уоатм-
вуыфз ваейзвіпрщ омжвзрку озлку 
ноауі, имгм кіелаомглу (євомндипщ-
ку) ілрдгоауіы,  жажлафдла номбйдка-
рзка жайзхаєрщпя гмпрарлщм акруайщ-
лмы ра пвмєфаплмы.  Такме,  смоку-
валля  нозлузнів лмвірлщмї кмлуднуії 
ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві 
нмпзйыварзкдрщпя акрзвіжауієы  
номудпів кмгзсікауії роугмвмгм жакм-
лмгавпрва. 

Напакндодг, пйіг нігкодпйзрз, цм 
лмвірля кмлуднуія ноавмпуб’єкрлмпрі 
у роугмвмку ноаві пноякмвала ла: 1) 
омжвзрмк ілкйыжзвлмгм пупнійщпрва 
ра озлку ноауі; 2) жабджндфдлля гіг-
лмгм оівля ра якмпрі езрря ноауыы-
фзт; 3) смокувалля гієвзт кдталіж-
ків одайіжауії, гаоалрувалля ра ноа-



Концепція правосуб’єктності у трудовому праві: поняття, ознаки та . . . 
 

 

           133  

вмвмї мтмомлз ноава ла ноауы,  іл-
хзт роугмвзт ноав; 4) акрзвіжауіы 
номудпі ікнйдкдлрауії кіелаомглзт 
(євомндипщкзт) пралгаорів  у псдоі 
ноауі; 5) омжвзрмк лмвірлщмгм роугм-
вмгм жакмлмгапрва, имгм кмгзсікауіы; 
6) жабджндфдлля лайделмгм кмлірм-
озлгу, лагйягу ра кмлромйы жа гм-
розкалляк ноава ра ноауы, ілхзт 
роугмвзт ноав. 

Сйіг нігкодпйзрз, цм гмпйігедл-
ля рдмодрзкм-ноавмвзт номбйдк ноа-
вмпуб’єкрлмпрі ндодгбафає ж’япувалля 
нмлярря ра мжлак пуб’єкрів роугмвмгм 
ноава. У лаууі роугмвмгм ноава псм-
окуйщмвалм уійу лзжку нігтмгів гм 
омжукілля пурлмпрі ра мжлак пуб’єкрів 
роугмвмгм ноава. Дмодфлзк бугд  
вігжлафзрз, цм одайіжауія лмок роу-
гмвмгм ноава ра взлзклдлля роугм-
взт віглмпзл жгіиплыєрщпя жавгякз 
гіяк уфаплзків пупнійщлзт віглмпзл, 
які кмеурщ нмомгеуварз ноавмві ла-
пйігкз. За гмнмкмгмы гіи нм одайіжа-
уії лмок роугмвмгм ноава пупнійщлі 
віглмпзлз роалпсмокуырщпя у роугм-
ві ноавмві віглмпзлз. Оред, взлзк-
лдлля ракзт віглмпзл нмв’яжалд іж 
жгарліпры унмвлмваедлзт пуб’єкрів 
вфзлярз ыозгзфлм жлафзкі гії. Такі 
гії мбукмвйдлі рзк, цм мпраллі лагі-
йяырщпя роугмвзкз ноавакз ра 
мбмв’яжкакз. А віграк, їт одайіжауія 
вдгд гм взлзклдлля роугмвзт ноавм-
взт віглмпзл. У жв’яжку іж узк, пкйа-
глм нмгмгзрзпя іж номсдпмомк 
В. І. Мзомлмвзк, ла гукку якмгм 
пуб’єкрз роугмвмгм ноава – уд уфап-
лзкз роугмвзт ра ілхзт ріплм 
нмв’яжалзт ж лзкз віглмпзл, які віг-
нмвіглм гм взкмг жакмлмгавпрва жга-
рлі жгіиплыварз гії, цм вдгурщ гм 
взлзклдлля ноавмвзт лапйігків [9, 
п. 114]. Навояг фз кмела їт вваеарз 
взфдонлзк кмймк мжлак пуб’єкрів 
роугмвмгм ноава. Бійщх взваедлмы є 
рмфка жмоу І. М. Якухдва, якзи жа-
жлафає, цм пуб’єкракз роугмвмгм ноа-
ва взпрунаырщ йыгз ра ілхі мпмбз, 
які є ноавмжгарлзкз і ла нігправі 
ущмгм лагійдлі взжлафдлзкз жакмлм-
гавпрвмк жагайщлзкз роугмвзкз ноа-
вакз і мбмв’яжкакз [10, п. 6]. Взжлал-
ля пуб’єкрів роугмвмгм ноава йзхд 

ноавмжгарлзкз мпмбакз, рмбрм ракз-
кз якзкз кмеурщ карз роугмві ноава 
ра мбмв’яжкз, упкйаглыє взжлалля жа 
лзкз жгарлмпрі одайіжмвуварз (лабу-
варз, жгіиплыварз, взкмлуварз) ракі 
ноава ра мбмв’яжкз. А. М. Сйыпао 
жажлафає, цм пуб’єкрз роугмвмгм   
ноава – уд мпмбз, які вмймгіырщ роу-
гмвмы ноавмпуб’єкрліпры, ноз одайі-
жауії якмї уі пуб’єкрз жгмбуваырщ пра-
рупу уфаплзків віглмпзл, одгуйщмва-
лзт роугмвзк ноавмк [ 11, п. 31].     
У рми ед фап ракд взжлафдлля нмрод-
бує урмфлдлля, мпкійщкз лд яплм, 
якзи кдталіжк одайіжауії роугмвмї 
ноавмпуб’єкрлмпрі. У жв’яжку іж узк 
жапйугмвує ла нігрозкку нмжзуія 
номсдпмоа Н. М. Хурмоял ра ілхзт 
вфдлзт, які мбґоулрмвалм вігжлафа-
ырщ, цм пуб’єкрз роугмвмгм ноава – 
уд уфаплзкз пупнійщлм-роугмвзт віг-
лмпзл, взжлафдлі роугмвзк жа-
кмлмгавпрвмк Укоаїлз, які вмймгіырщ 
роугмвзкз ноавакз и мбмв’яжкакз      
і кмеурщ одайіжмвуварз їт. Поз ущм-
ку, цмб прарз уфаплзкмк роугмвзт 
віглмпзл, нмроібла лаявліпрщ гвмт 
сакрмоів – ноавмжгарлмпрі ра гієжга-
рлмпрі кмлкодрлмї мпмбз як сіжзфлмї, 
рак і ыозгзфлмї, рмбрм кмейзвіпрщ 
бурз пуб’єкракз роугмвмгм ноава жу-
кмвйдла лаявліпры роугмвмї ноавм-
гієжгарлмпрі, цм вкйыфає ноавм- і 
гієжгарліпрщ мпмбз [12, п. 99].  Пом-
сдпмо К. Ю. Мдйщлзк лагмймхує ла 
рмку, цм пуб’єкрз роугмвмгм ноава – 
уд уфаплзкз роугмвзт і  нмв’яжалзт іж 
лзкз віглмпзл, які ла нігправі роугм-
вмгм жакмлмгапрва каырщ  роугмві 
ноава ра мбмв’яжкз. Вфдлзи вігжлафає, 
цм пуб’єкракз роугмвмгм ноава є: 
сіжзфлі мпмбз, ноауівлзкз, омбмрм-
гавуі, роугмвзи кмйдкрзв,  номспній-
кмвзи фз ілхзи ла нодгправлзурвм 
роугмвмгм кмйдкрзву могал, могалі-
жауії омбмрмгавуів ра їт мб’єглалля,  
мб’єглалля номспніймк абм ілхзт ла 
нодгправлзущкзт могаліжауіи роу-
гяцзт, могалз лагйягу ра кмлромйы 
жа гмгдоеалляк роугмвмгм жакмлмга-
прва, могалз взоіхдлля  роугмвзт 
пнмоів, могалз Ддоеавлмї пйуебз 
жаилярмпрі. Впі пуб’єкрз роугмвмгм 
ноава жа жакмлмк лагійяырщпя      
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пндузсіфлмы вйапрзвіпры – роугмн-
оавмвзк прарупмк [13, п. 61-62].   

Помсдпмоз М. І. Ілхзл, В. І. Щдо-
бзла, С. Я. Ваведлфук, С. В. Взхлм-
вдущка, Н. О. Мдйщлзфук ра ілхі ак-
удлруырщ увагу ла рмку, цм пуб’єкрз 
роугмвмгм ноава – уд уфаплзкз віг-
лмпзл ж нзралщ ноауі,  які лагійяырщ-
пя кмейзвіпры карз роугмві ноава ра 
мбмв’яжкз, а у взнагкат ндодгбафдлзт 
жакмлмк, нмвлмваедлля ж нзралщ 
ноауі, їт жгіиплыварз ( лабуварз, вз-
кмлуварз), лдпрз ыозгзфлу вігнмві-
гайщліпрщ жа лдвзкмлалля фз лдлайд-
елд взкмлалля  роугмвзт мбмв’яжків. 
Дмпйіглзкз нігкодпйыырщ, цм у роу-
гмвмку ноаві, ноавмвд пралмвзцд 
имгм пуб’єкрів вігмбоаеає ноавм-
пуб’єкрліпрщ [14, п. 107].            

Оред, кйыфмвзкз мжлакакз 
пуб’єкра роугмвмгм ноава кмела ла-
жварз: кмейзвіпрщ карз роугмві ноава 
ра мбмв’яжкз; жгарліпрщ одайіжмвуварз 
(лабуварз, жгіиплыварз, взкмлуварз) 
роугмві ноава ра мбмв’яжкз. Коік рм-
гм, лдвіггійщлмы пкйагмвмы, цм таоа-
крдозжує пуб’єкра роугмвмгм ноава є 
имгм жгарліпрщ лдпрз ыозгзфлу віг-
нмвігайщліпрщ жа лдвзкмлалля фз лд-
лайделд взкмлалля пвмїт роугмвзт 
мбмв’яжків.  

Такзк фзлмк,  пуб’єкрз роугмвм-
гм ноава – уд уфаплзкз пупнійщлзт 
віглмпзл, які вігнмвіглм гм лмок 
роугмвмгм ноава лагійяырщпя кмейз-
віпры карз роугмві ноава, мбмв’яжкз,  
нмвлмваедлля у псдоі ноауі, у ндодг-
бафдлмку жакмлмк взнагку, вмймгірз 
лзкз, їт одайіжмвуварз (лабуварз, 
жгіиплыварз, взкмлуварз), а ракме 
лдпрз ыозгзфлу вігнмвігайщліпрщ жа 
лдвзкмлалля фз лдлайделд взкмлал-
ля. Закйагдлі у ракмку взжлафдллі 
мжлакз пуб’єкрів роугмвмгм ноава є 
взжлафайщлзкз гйя мкодпйдлля їт 
пндузсіфлмгм ноавмвмгм пралмвзца, у 
рмку фзпйі ракмї ноавмвмї кмлпроук-
уії, як ноавмпуб’єкрліпрщ. Свмгм фапу, 
у рдмоії роугмвмгм ноава гмпзрщ нм-
хзодлмы буйа нмжзуія, цм роугмва 
ноавмпуб’єкрліпрщ є ноавмвмы кардгм-
оієы, цм взоаеає пмбмы лаявліпрщ 
ноав і мбмв’яжків, які бджнмпдодглщм 
взнйзваырщ іж жакмлу, жгарліпрщ гом-

кагял бурз пуб’єкракз роугмвзт ноа-
вмвіглмпзл, лабуваыфз пвмїкз гіякз 
ноава і првмоыыфз гйя пдбд 
мбмв’яжкз, нмв’яжалі жі впрунмк у уі 
ноавмвіглмпзлз [15, п. 157]. Кмлудн-
руайщлі нігтмгз гм омжукілля роугм-
вмї ноавмпуб’єкрлмпрі номнмлує ном-
сдпмо П. Д. Пзйзндлкм, якзи, взтм-
гяфз іж жагайщлмрдмодрзфлмгм омжу-
кілля ноавмпуб’єкрлмпрі як нмєглал-
ля ноавмжгарлмпрі, гієжгарлмпрі, ноа-
вмвмгм прарупу, жунзляє пвмы увагу 
ла таоакрдозпрзуі мкодкзт її дйдкдл-
рів ра нігкодпйыє, цм єгзлмы вйап-
рзвіпры, яка взжлафає ноавм-
пуб’єкрліпрщ уфаплзків вігнмвіглзт 
ноавмвіглмпзл, лажвалм гієжгарліпрщ 
[16, п. 19–22]. Такзи нігтіг жапйугм-
вує ла нігрозкку, вмглмфап гдцм 
пкйаглм нмгмгзрзпщ іж взкйыфліпры 
ракмї мжлакз роугмвмї ноавм-
пуб’єкрлмпрі, як гієжгарліпрщ. У ущмку 
кмлрдкпрі жапйугмвує ла увагу гукка 
І. М. Якухдва, якзи жажлафає, цм 
ыозгзфлмы вйапрзвіпры пуб’єкрів 
роугмвмгм ноава є роугмва ноавм-
пуб’єкрліпрщ, яка лагає їк кмейзвіпрщ 
впрунарз у роугмві ноавмвіглмпзлз, 
бурз їт уфаплзкакз і лабуварз пвмїкз 
гіякз ноава ра првмоыварз гйя пдбд 
мбмв’яжкз, нмв’яжалі ж впрунмк у уі 
ноавмвіглмпзлз [10, п. 8].  О. М. Яом-
хдлкм, смокуйыыфз бафдлля ноавм-
пуб’єкрлмпрі, нігкодпйыє, цм вмла 
вкйыфає в пдбд гва кмкнмлдлрз – 
ноавмжгарліпрщ як ндодгбафдлу лмо-
какз ноава жгарліпрщ карз 
пуб’єкрзвлі ноава ра ыозгзфлі 
мбмв’яжкз (рмбрм жгарліпрщ гм ноавм-
вмймгілля) ра гієжгарліпрщ як ндодг-
бафдлу лмокакз ноава жгарліпрщ ра 
ыозгзфлу кмейзвіпрщ пвмїкз гіякз 
лабуварз ноава ра мбмв’яжкз, жгіип-
лыварз ра взкмлуварз їт (рмбрм жгар-
ліпрщ гм ноавмодайіжауії). Такме 
пйухлмы є гукка вфдлмгм ном рд, цм 
кардоіайщла укмва ноавмпуб’єкрлмпрі 
– уд жгарліпрщ галмї мпмбз (сіжзфлмї 
фз ыозгзфлмї) гм ноавмвмймгілля ра 
ноавмодайіжауії, ілакхд каеуфз, вйап-
рзвіпрщ, цм нозракалла пакіи мпмбі, а 
ыозгзфла укмва ноавмпуб’єкрлмпрі – 
взжлалля жмвліхлік ноавмвзк аврм-
озрдрмк (гдоеавмы) вкажалмї жгарлм-
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прі у галмї мпмбз. Тмку, роугмва ноа-
вмпуб’єкрліпрщ – уд ноавмва кардгм-
оія, цм взоаеає жгарліпрщ мпмбз (сі-
жзфлмї фз ыозгзфлмї) бурз пуб’єкрмк 
роугмвзт ноавмвіглмпзл [ 17, п. 9].   

 Наявліпрщ оіжлзт нмгйягів ла 
номбйдку пурлмпрі ра мжлак роугмвмї 
ноавмпуб’єкрлмпрі гм ндвлмї кіоз жу-
кмвйдла вігпурліпры лайделмї увагз 
гм жакмлмгавфмгм взжлафдлля роугм-
вмї ноавмпуб’єкрлмпрі у КЗнП ра іл-
хзт акрат роугмвмгм жакмлмгавпрва 
Укоаїлз. Позлагіглм жауваезрз, цм в 
Укоаїлі вігбуваєрщпя пкйаглзи ном-
удп смокувалля дсдкрзвлмї ра гієвмї 
кмгдйі роугмвмї ноавмпуб’єкрлмпрі як 
лдмбтіглмї пкйагмвмї омжвзрку рдмоії 
роугмвмгм ноава ра роугмвмгм жакмлм-
гавпрва. Злафлмы кіомы уд нмяплы-
єрщпя рзк, цм в Укоаїлі номгмвеує 
гіярз багарм акрів роугмвмгм жакмлм-
гавпрва, які буйз нозилярі у оагял-
пщкзи ндоімг. Нзлі фзллзи КЗнП 
Укоаїлз, нозилярзи цд у 1971 о., і 
лджваеаыфз ла фзпйдллі жкілз ра 
урмфлдлля гм лщмгм, лдпномкмелзи 
дсдкрзвлм гіярз віглмплм пуфаплзт 
роугмвзт віглмпзл. Дм рмгм е, як 
вігмкм, уди акр буйм утвайдлм в укм-
ват гмкілувалля в роугмвзт віглмпз-
лат нмродб ра ілрдодпів гдоеавз ра 
лдтрувалля нмродбакз ра ілрдодпакз 
бджнмпдодглщм їт уфаплзків. За пвмїк 
жкіпрмк КЗнП Укоаїлз одгуйыє роу-
гмві віглмпзлз впіт ноауівлзків, 
пнозяыфз жомпраллы номгукрзвлмпрі 
ноауі, нмйінхдллы якмпрі омбмрз, 
нігвзцдллы дсдкрзвлмпрі пупнійщлм-
гм взомблзурва і ніглдпдллы ла уіи 
мплмві кардоіайщлмгм і куйщруолмгм 
оівля езрря роугяцзт, жкіулдллы 
роугмвмї гзпузнйілз і нмпрунмвмку 
ндодрвмодллы ноауі ла бйагм пупні-
йщпрва в ндоху езррєву нмродбу км-
елмї ноауджгарлмї йыгзлз (фапрзла 
ндоха пр. 1). Коік рмгм,  лд гмпрарлщм 
кмлпроукрзвлзк є нмймедлля КЗнП 
Укоаїлз жа якзк «ноавм гомкагял 
Укоаїлз ла ноауы, - рмбрм ла мгдо-
еалля омбмрз ж мнйармы ноауі лд 
лзефд впралмвйдлмгм гдоеавмы кілі-
кайщлмгм омжкіоу, - вкйыфаыфз ноавм 
ла війщлзи взбіо номсдпії, омгу жа-
лярщ і омбмрз, жабджндфуєрщпя гдоеа-

вмы. Ддоеава првмоыє укмвз гйя 
дсдкрзвлмї жаилярмпрі лапдйдлля, 
пнозяє ноаудвйахруваллы, ніггмрмв-
уі і нігвзцдллы роугмвмї квайісіка-
уії, а ноз лдмбтіглмпрі жабджндфує 
ндодніггмрмвку мпіб, взвійщлывалзт у 
оджуйщрарі ндодтмгу ла озлкмву дкм-
лмкіку» ( фапрзла 1 пр. 2). Віграк, 
кмела кмлпраруварз, цм у ущмку  
жакмлмгавфмку акрі нзралля ноав ра 
ілрдодпів пуб’єкрів роугмвмгм ноава 
взкмлуырщ лд ндовзллу, а йзхд гоу-
гмояглу омйщ, мпкійщкз нігнмоягкм-
вуырщпя нмйірзфлзк ра дкмлмкіфлзк 
нмродбак ра ноімозрдрак гдоеавз.   
За жкіпрмк номдкру ТК (пр.18)  «прм-
омлакз роугмвзт віглмпзл є ноауів-
лзк і омбмрмгавдущ.  Суб’єкракз, які 
кмеурщ боарз уфапрщ у роугмвзт віг-
лмпзлат, є: 1) номсдпіилі пнійкз, їт 
могаліжауії ра мб’єглалля номспніймк, 
а ла ймкайщлмку оівлі (нігнозєкпрвм, 
упралмва, могаліжауія, сіжзфла мпмба   
омбмрмгавдущ) у оажі вігпурлмпрі ндо-
взллмї номспнійкмвмї могаліжауії   
війщлм мбоалі ноауівлзкакз нодгпра-
влзкз (нодгправлзк);  2) омбмрмга-
вдущ (унмвлмваедлі нодгправлзкз 
(нодгправлзк) омбмрмгавуя), могалі-
жауії омбмрмгавуів ра їт мб’єглалля; 
3) ілхі пуб’єкрз, взжлафдлі узк Км-
гдкпмк». Ваорм вігжлафзрз, цм ном-
нмлмвала лмока взгаєрщпя гмпзрщ 
жагайщлмы ра гзпкупіилмы, мпкійщкз 
лд омжкозває роугм-ноавмвмгм пралм-
взца взцджажлафдлзт пуб’єкрів. Тм-
ку, вігнмвіглі нмймедлля нмродбуырщ 
жкіпрмвлмї кмлкодрзжауії, ж уоатувал-
ляк нмродбз жабджндфдлля гієвмпрі, 
дсдкрзвлмпрі ра гмпрунлмпрі ноава ла 
ноауы, ілхзт роугмвзт ноав [18, 
п. 148-170], [19, п. 147-187], вномва-
гедлля  кіелаомглзт, євомілрдгоа-
уіилзт номудпів[20, п. 111-139], а 
ракме кдталіжків їт жатзпру фдодж 
ыозпгзуіилі ра нмжа ыозпгзкуіилі 
номудгуоз [21, п. 296-300], [22, п. 283- 
304]. 

Ваорм вігжлафзрз, цм пуфапла 
кмлуднуія роугмвмї ноавмпуб’єкрлмпрі 
кає уоатмвуварз ракі фзллзкз як: 
1)  омжвзварз пуфаплі, дсдкрзвлі, 
гієві ра глуфкі кдталіжкз одайіжауії, 
гаоалрувалля ра ноавмвмї мтмомлз 
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ноава ла ноауы, ілхзт роугмвзт 
ноав; 2) омжвзварз  пзпрдку пуфаплзт 
ра дсдкрзвлзт кдталіжків жатзпру 
роугмвзт ноав.  

З мгйягу ла жажлафдлд, кмела 
жомбзрз взплмвмк, цм нмлярря роу-
гмвмї ноавмпуб’єкрлмпрі кмела омжг-
йягарз в мб’єкрзвлмку ра пуб’єк-
рзвлмку жлафдллят. В мб’єкрзвлмку 
жлафдллі роугмва ноавмпуб’єкрліпрщ – 
уд пзпрдка лмок роугмвмгм ноава, які 
одгйакдлруырщ ноавмвд пралмвзцд 
пуб’єкрів роугмвмгм ноава. У жв’яжку ж 
узк бугд гмодфлзк нігкодпйзрз, цм 
дсдкрзвліпрщ кмгдйі роугмвмї ноавм-
пуб’єкрлмпрі жлафлмы кіомы жайдеа-
рзкд віг фіркмпрі, нмвлмрз її ноавмвм-
гм одгуйывалля. У пуб’єкрзвлмку 
жлафдллі роугмва ноавмпуб’єкрліпрщ – 
уд ндодгбафдла лмокакз роугмвмгм 
ноава вйапрзвіпрщ мпмбз (ілхзт унм-
влмваедлзт пуб’єкрів) карз, вмймгі-
рз, а ракме жгіиплыварз (лабуварз, 
одайіжмвуварз, взкмлуварз) роугмві 
ноава ра мбмв’яжкз, а в мкодкзт вз-
нагкат – вігнмвіглм гм жакмлу жгіип-
лыварз нмвлмваедлля у псдоі ноауі, 
а ракме лдпрз ыозгзфлу вігнмвіга-
йщліпрщ жа їт лдвзкмлалля фз лдла-
йделд взкмлалля. Дм мплмвлзт мжлак 
роугмвмї ноавмпуб’єкрлмпрі лайдеарщ 
ракі: ндодгбафдла лмокакз роугмвмгм 
ноава, мбукмвйдла лзкз; вігмбоаеає 
ноавмвд пралмвзцд пуб’єкрів роугмвм-
гм ноава ра є ндодгукмвмы їт уфапрі у 
роугмвзт ноавмвіглмпзлат ра вкйы-
фає: а) кмейзвіпрщ карз, вмймгірз ра 
одайіжмвуварз (жгіиплыварз, лабува-
рз) роугмві ноава, мбмв’яжкз; б) кме-
йзвіпрщ карз, вмймгірз ра жгіиплыва-
рз нмвлмваедлля у псдоі ноауі (роу-
гм-ноавмві нмвлмваедлля) вігнмвіглм 
гм жакмлу; в) нмлдпдлля пуб’єкракз 
роугмвмгм ноава ыозгзфлмї вігнмві-
гайщлмпрі жа лдвзкмлалля (лдлайделд 
взкмлалля) роугмвзт мбмв’яжків; вз-
прунає пвмєоіглзк ноавмвзк пнмпм-
бмк езррєгіяйщлмпрі, ноакрзфлмї ода-
йіжауії лмок роугмвмгм ноава; кмед 
бурз мбкдедлмы йзхд у взнагкат, 
ндодгбафдлзт жакмлмк; як ноавзйм, 
нознзляєрщпя іж нознзлдлляк ыоз-
гзфлмгм іплувалля вігнмвіглмгм 
пуб’єкра роугмвмгм ноава. 

Оплмвлзкз кмлпроукрзвлзкз 
дйдкдлракз жкіпру ноавмпуб’єкрлмпрі 
у роугмвмку ноаві гмуійщлм вваеарз: 
роугмву ноавмжгарліпрщ; роугмву гіє-
жгарліпрщ; роугмві ноава ра мбмв’яжкз. 
Дмнмкіелзкз кмлпроукрзвлзкз дйд-
кдлракз жкіпру ноавмпуб’єкрлмпрі у 
роугмвмку ноаві  гмуійщлм вваеарз: 
роугмву гдйікрмжгарліпрщ; нмвлмва-
едлля у псдоі ноауі (роугм-ноавмві 
нмвлмваедлля).  

Оплмвмнмймелзкз жагайщлзкз 
нозлузнакз кмлуднуії ноавм-
пуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві є ла-
прунлі:  гукаліжк; пмуіайщла пноавдг-
йзвіпрщ; вдотмвдлпрвм ноава;  ілкйы-
жзвліпрщ; гмпрунліпрщ; глуфкіпрщ;  гд-
кмкоарзжк; ноімозрдрліпрщ пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзт ноав; ілкйыжзвліпрщ 
озлу ноауі. Оплмвмнмймелзкз пндуі-
айщлзкз нозлузнакз кмлуднуії ноа-
вмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві є 
лапрунлі:   вдотмвдлпрвм ноава;   
ноімозрдрліпрщ жакмлмгавфмгм одгу-
йывалля; ноімозрдрліпрщ ноава ла 
ноауы, ілхзт роугмвзт ноав; глуф-
кіпрщ пмуіайщлмгм наорлдопрва;  глуф-
кіпрщ пмуіайщлм-роугмвзт гаоалріи; 
фіркіпрщ роугмвзт мбмв’яжків; фіркіпрщ 
нмвлмваедлщ у псдоі ноауі; лдвігвм-
омрліпрщ ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі.   

 Воатмвуыфз жажлафдлі мбправз-
лз, пуфапла кмлуднуія ноавм-
пуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві кає 
ґоулруварзпя ла: фіркмку,  гмпрунлм-
ку  взжлафдллі пзпрдкз роугмвзт 
ноав ра  мбмв’яжків; фіркмку і гмпрун-
лмку взжлафдллі пзпрдкз нмвлмва-
едлщ у псдоі ноауі;   фіркзт,  гієвзт, 
гмпрунлзт кдталіжкат одайіжауії, га-
оалрувалля, ноавмвмї мтмомлз, жатзп-
ру ноава ла ноауы, ілхзт роугмвзт 
ноав; фіркзт, гмпрунлзт, гієвзт кдта-
ліжкат взкмлалля роугмвзт мбмв’яж-
ків ра нмвлмваедлщ у псдоі ноауі;  
фіркмку жакмлмгавфмку жабджндфдллі 
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа лдла-
йделд взкмлалля фз лдвзкмлалля 
роугмвзт мбмв’яжків ра/абм нмвлмва-
едлщ у псдоі ноауі. 

Такзк фзлмк, кмлуднруайщлзкз 
ланоякакз  лмокарзвлм-ноавмвмгм 
жабджндфдлля лмвірлщмї кмлуднуії 
ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві 
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є лапрунлі: 1) омжвзрмк ілкйыжзвлмгм 
пупнійщпрва ра озлку ноауі; 2) омжом-
бка, дкпндорла муілка ра жарвдогедл-
ля Кмлуднуії одсмокувалля озлку 
ноауі, у  рмку фзпйі кмлуднуія ноавм-
пуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві, ж 
уоатувалляк кіелаомглмгм ра лауім-
лайщлмгм гмпвігу,  лаукмвм-
дкпндорлзт взплмвків і муілмк, дкп-
ндорзж ілпрзрурів гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва, гмкрозлайщлзт ланоа-
уывалщ номвіглзт хкій роугмвмгм 
ноава;  3) омжомбка номдкру Тоугмвм-
гм кмгдкпу  ла мплмві Кмлуднуії од-
смокувалля озлку ноауі, ж уоату-

валляк кіелаомглмгм ра лауімлайщ-
лмгм гмпвігу, лаукмвм-дкпндорлзт 
взплмвків і муілмк ілпрзрурів гомка-
гялпщкмгм пупнійщпрва,  гмкрозлайщ-
лзт ланоауывалщ номвіглзт хкій 
роугмвмгм ноава; 4) гомкагпщкі, лау-
кмвм-дкпндорлі, кіелаомглі мбгмвм-
одлля номдкру Тоугмвмгм кмгдкпу; 5) 
утвайдлля Тоугмвмгм кмгдкпу, як 
єгзлмгм кмгзсікмвалмгм, жакмлмгав-
фмгм акру у псдоі ноауі; 6) жаномва-
гедлля кмлірмозлгу, лагйягу ра кмл-
ромйы ж нзралщ гмрозкалля роугмвзт 
ноав.    
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Кмпрюк В. Л. Кмлуднуія ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві: нмлярря, мжла-
кз ра нозлузнз 

У  лаукмвіи праррі гмпйігеуырщпя мплмвмнмймелі рдмодрзкм-ноавмві апндкрз ом-
жукілля ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві.  Рмжгйялурм  номбйдклі апндкрз одсм-
окз озлку ноауі, якіплмгм ра пзпрдклмгм одсмокувалля ноавмпуб’єкрлмпрі у псдоі 
ноауі. Акудлрмвалм увагу ла омжукілля пуб’єкрів роугмвмгм ноава як  ваейзвмї фап-
рзлз роугмвмгм ноава. Помалайіжмвалм нігтмгз цмгм  гмкрозлайщлмгм омжукілля  
кардгмоії «ноавмпуб’єкрліпрщ у роугмвмку ноаві». Взжлафдлм кмлуднруайщлі нігтмгз 
цмгм її лмокарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля. Зомбйдлм взплмвкз ра номнмжзуії. На-
гмймхдлм ла мплмвмнмймелзт нозлузнат лмвірлщмї кмлуднуії ноавмпуб’єкрлмпрі у 
роугмвмку ноаві.  

Кйюфмві пймва:  ноавм ла ноауы; роугмві ноава; ноавмпуб’єкрліпрщ; роугмві 
мбмв’яжкз; нмвлмваедлля у псдоі ноауі; ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ; кмгзсікауія; 
роугмвзи кмгдкп; нозлузнз кмлуднуії ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві.   

 
 
Кмпрюк В. Л. Кмлуднузя ноавмпубчдкрлмпрз в роугмвмк ноавд: нмлярзд, ноз-

жлакз з нозлузнш 
В лауфлми прарщд зппйдгуырпя мплмвмнмйагаыцзд рдмодрзкм-ноавмвшд апндкрш 

нмлзкалзя ноавмпубчдкрлмпрз в роугмвмк ноавд. Раппкмродлш номбйдклшд апндкрш 
одсмокш ошлка роуга, кафдпрвдллмгм з пзпрдклмгм одсмокзомвалзя ноавмпубчдкр-
лмпрз в псдод роуга. Акудлрзомвалм влзкалзд ла нмлзкалзд пубчдкрмв роугмвмгм 
ноава как ваелми фапрз роугмвмгм ноава. Помалайзжзомвалш нмгтмгш к гмкрозлайщ-
лмгм нмлзкалзя кардгмозз «ноавмпубчдкрлмпрщ в роугмвмк ноавд». Онодгдйдлш кмл-
уднруайщлшд нмгтмгш к дд лмокарзвлм-ноавмвмгм мбдпндфдлзя. Сгдйалш вшвмгш з 
нодгймедлзя. Оркдфдлм мплмвлшт нозлузнат лмвми кмлуднузз ноавмпубчдкрлмпрз в 
роугмвмк ноавд. 



Концепція правосуб’єктності у трудовому праві: поняття, ознаки та . . . 
 

 

           139  

Кйюфдвшд пймва: ноавм ла роуг; роугмвшд ноава; ноавмпубчдкрлмпрщ; роугмвшд 
мбяжаллмпрз; нмйлмкмфзя в псдод роуга; ыозгзфдпкая мрвдрпрвдллмпрщ; кмгзсзка-
узя; роугмвми кмгдкп; нозлузнш кмлуднузз ноавмпубчдкрлмпрз в роугмвмк ноавд. 

 
 
Kostiuk V. Concept of legal personality in labor law: concept, features and 

principles 
In the scientific article the fundamental theoretical and legal aspects of 

understanding the legal personality in labor law are researched. The problematic aspects 
of labor market reform, qualitative and systematic reform of legal personality in the 
workplace are considered. The emphasis is on understanding of the subjects of labor law 
as an important part of labor law. Approaches to doctrinal understanding of the category 
"legal personality in labor law" are analyzed. The conceptual approaches to its normative-
legal support are defined. Conclusions and suggestions are made. It is emphasized on the 
fundamental principles of the latest concept of legal personality in labor law. 

Key words: the right to work; labor rights; legal personality; labor duties; labor 
power; legal liability; codification; labor code; principles of the concept of legal 
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