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Введение
Современный этап развития российского государства демонстрирует динамические сдвиги в сфере рыночной экономики. Сегодня она характеризуется ростом числа малых предприятий, структурной перестройкой от ресурсной ориентации к расширению инновационного сектора. Одновременно усиливается вовлечение национальной экономики в мирохозяйственные связи, что сопровождается повышением степени ее подверженности влиянию мировых финансово-экономических кризисов. Все эти процессы, происходящие в экономике нашего государства, неизбежно оказывают прямое воздействие на рынок труда. Так, в бизнесе отмечается тенденция роста количества компаний, сотрудники которых привлекаются к работе на временной основе. В перспективе прогнозируется неизбежность таких явлений в области труда, как сокращение стабильной занятости, неуверенность в постоянстве основного дохода, угроза возможного увольнения.
Рынок труда в XXI в. требует большей гибкости. В таких условиях возникает потребность уделить внимание разработке правовых обоснований эффективных для современной экономики форм организации взаимоотношений работников и работодателей. В этом плане в научных публикациях активно обсуждаются новые модели - заемного труда и дистанционной работы. По нашему мнению, специфика развития социально-трудовых отношений в современных рыночных условиях повышает также актуальность применения уже существующей модели - совместительства. Во-первых, в условиях мировых экономических кризисов, которым сегодня в большей степени подвержена национальная экономика, работа по совместительству может стать гибким инструментом по сохранению уровня доходов граждан. Во-вторых, как показывает практика, совместительство во многих случаях является пока еще незаменимой формой организации трудовых отношений с научными и научно-педагогическими работниками, что указывает на его служебную роль в обеспечении развития инновационного сектора российской экономики. Наконец, совместительство - один из видов труда, допускающих по соглашению сторон заключение[14] срочных трудовых договоров,[14] потребность в применении которых испытывают современные предприниматели, особенно представители малого бизнеса.
Таким образом, по-прежнему актуальными для теории и практики трудового права остаются вопросы, связанные с регулированием труда лиц, работающих по совместительству. Главной особенностью правового положения работника-совместителя является то, что он состоит как минимум в двух трудовых правоотношениях (основном и по совместительству). Это позволяет выделить совместителя в особую категорию работников.[14]
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе разработки нормативно-правовых актов, создающих условия для регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
Предметом исследования являются действующие нормы права, регулирующие труд лиц, работающих по совместительству.
Цель работы состоит в анализе особенностей правового регулирования труда лиц, работающих по совместительству и[15] подготовке рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование правового регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
Для достижения указанной цели представляется необходимым решить следующие задачи:
1. Выявить основные объективные факторы, предопределяющие особенности правового регулирования труда совместителей;
2.[15] Исследовать основные тенденции развития законодательства, регулирующего труд совместителей;
3.[15] Раскрыть понятие и привести классификацию видов совместительства;
4. Выявить особенности содержания трудового договора с совместителем;
5. Выработать практические предложения по совершенствованию правового регулирования труда лиц, работающих по совместительству.[15]
Методологическую основу исследования составляют общий диалектический, системно-функциональный, статистический, сравнительно-правовой и исторический методы научного исследования.
Теоретической базой исследования являются труды ученых-правоведов в области трудового права: Н.Г. Александрова, Е.И. Астрахана, В.А. Ачаркана, A.C. Белоусовой, А.Я. Гинцбурга, С.А.[15] Иванова, С.С.Каринского, Ю.Н. Коршунова, И.Я. Киселева, Р.З.[15] Лившица, Л.А.Муксиновой, В.И. Никитинского, А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. Орловского и[15] других.
Эмпирическую базу работы составили международные и внутригосударственные нормативные правовые акты в области трудового права.
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