
86

8/2017
Т Р У Д О В Е  П Р А В О

Л. Величко, 2017

УДК 349.2

Лариса Величко,
канд. юрид. наук, доцент, 
завідувач кафедри права та європейської інтеграції
Харкiвського регiонального iнституту державного управлiння 
Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКСПАНСІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА 
Стаття присвячена питанню світової тенденції експансії сучасного трудового права. Акцентується ува-

га на тому, що сфера дії норм трудового права буде розширюватися й надалі, позаяк норми трудового права 
мають визначальне значення під час встановлення прав і обов’язків у царині праці в різних сферах діяльності.
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Постановка проблеми. Перспектива член-
ства у Європейському Союзі є стратегічним 
орієнтиром українських прагнень до перетво-
рення і ключовою метою, заради якої прово-
дяться реформи. Україна як невід’ємна части-
на Європи орієнтується на чинну в провідних 
європейських країнах модель соціально-еконо-
мічного розвитку, яка ставить перед Україною 
нові завдання та вимагає від неї активної учас-
ті в їх вирішенні. Трудові правовідносини ми-
нулого століття не вкладаються в рамки нової 
суспільної організації праці, що продиктована 
умовами інформаційного суспільства. Доко-
рінне оновлення технічної та технологічної 
бази на основі комп’ютеризації, інформатиза-
ції, автоматизації, поява гнучких виробничих 
систем призвели до суттєвих змін у сфері ор-
ганізації праці, що спонукало структурні зміни 
на ринку праці та виникнення нестандартних 
форм зайнятості: (1) праця поза офісом, у тому 
числі телепрацівники (комп’ютерні надомни-
ки); (2) запозичена праця; (3) часткова та тим-
часова зайнятість; (4) гнучкий робочий графік 
тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
з теми. У науці трудового права питанню роз-
ширення сфери дії (експансії) трудового права 
присвячені праці таких учених, як М. Г. Алек-
сандров, О. Т. Барабаш, М. Й. Бару, Г. С. Гонча-
рова, В. В. Жернаков, М. І. Іншин, С. С. Лукаш, 
А. М. Лушніков, М. В. Лушнікова, О. С. Паш-
ков, В. О. Процевський, О. І. Процевський, 
С. М. Прилипко, Г. С. Скачкова, В. М. Смирнов, 
Л. О. Сироватська, Ю. В. Черткова, Л. С. Таль, 
О. М. Ярошенко та ін. Водночас поза увагою 
науковців залишається питання впливу.

Мета статті. Вищезазначене свідчить про те, 
що в царині трудового права відбуваються 
дійсно тектонічні зміни і дискусія про розши-
рення сфери дії норм трудового права цілком 
назріла. Проблема експансії трудового права 
із суто теоретичної перейшла в практичну 
площину і набуває все більшого значення в 
контексті міждисциплінарних зв’язків, що 
поступово поглиблюються. Все це доводить, 
що настав час ґрунтовних наукових пошуків 
із зазначеної тематики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «експансія» (від лат. expansio – розши-
рення, поширення) означає розширення сфери 
панування, впливу, поширення чого-небудь за 
початкові межі. Найчастіше ця категорія вжи-
вається стосовно політичної, економічної, вій-
ськової та медичної сфер. В останні десятиліт-
тя минулого століття про експансію трудового 
права почали писати такі провідні західні вчені-
трудовики, як британці О. Кан-Фройнд, лорд 
Уеддерберн, С. Фрідмен, Б. Хеппль, французи 
Ж. Ліон-Кан, М. Деспа, німець Ст. Дойблер, 
бельгієць Р. Бланпен. Витоки цієї концепції ся-
гають ще праць Р. Зінцгеймера, які опублікова-
ні в першій половині XX ст.

Нині спостерігається стирання меж між 
різними галузями приватного права, взаєм-
не проникнення загальних приватноправових 
методів у структуру всіх галузей приватного 
права, включаючи також і сферу правового ре-
гулювання праці, та розширення сфери дії тру-
дового права на основі поширення загальних 
принципів правового регулювання праці на 
всі види несамостійної праці. Вказаний процес 
означає включення до числа суб’єктів трудового 
права осіб, які раніше або взагалі не вважалися 
суб’єктами трудового права або яких відноси-
ли до таких із великими вилученнями та пере-
сторогами. Тому назріла нагальна необхідність 
чіткого визначення в трудовому законодавстві 
України кола суб’єктів, на яких поширюються 
норми трудового права [1, с. 64]. З’явилися три 
відносно самостійні категорії працюючих: на-
ймані працівники («залежна праця»); працюючі 
власники («незалежна», «самостійна праця») – 
члени кооперативів, колективних підприємств, 
господарських товариств, селянських (фермер-
ських) господарств; працівники, «подібні» до 
найманих («залежна» праця з виконанням осо-
бливих функцій), – державні службовці, судді, 
прокурорсько-слідчі працівники, атестовані 
працівники органів внутрішніх справ, Служби 
безпеки України [2, с. 306]. Аналізуючи зарубіж-
не законодавство і практику його застосування, 
І. Я. Кисельов звертає увагу на появу інституту 
«осіб, подібних працівникам», «квазіпрацівни-
ків», на яких тією чи іншою мірою поширюються 
гарантії трудових прав [3, с. 17-21].
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Трудове право має змінюватися під впли-
вом інноваційних процесів, які суттєво від-
биватимуться насамперед на таких інститутах 
трудового права, як трудовий договір та опла-
та праці. Наприклад, прийняття на роботу, для 
виконання якої потрібні творчі здібності, здат-
ність до самостійного аналізу з використанням 
наукових знань, потребує врегулювання: вимо-
ги не тільки щодо вищої освіти, а й наявності у 
претендента самостійних розробок (наприклад, 
винаходів), наукових ступенів та звань; про-
ходження фахового стажування; проведення 
тестування; застосування конкурсного відбору 
тощо. Інтелектуальна робота вимагає не тільки 
широкого кола знань та вмінь, а й поєднання в 
процесі роботи функцій за різними професія-
ми, спеціальностями, що зумовлює більш гнуч-
ке правове регулювання такої умови трудового 
договору, як трудова функція. Відповідно, по-
требує змін стимулювання праці різної якості 
(як за процесом – інтенсивна багатофункціо-
нальна, творча, так і за результатами). Через 
централізоване регулювання цієї проблеми не 
вирішити, тому це додатковий стимул для роз-
витку договірного (як локально-правового, так 
і індивідуально-договірного) регулювання. Вже 
зараз непоодинокі випадки здійснення трудової 
функції працівниками, які, перебуваючи у тру-
дових відносинах, виконують роботу за межами 
підприємства, установи, організації з викорис-
танням сучасних комп’ютерних технологій (на 
Заході вони отримали назву «телепрацівни-
ки»). Потребують негайного осмислення такі 
процеси, як лізинг персоналу із його тристорон-
німи відносинами (або відносинами між трьома 
суб’єктами) [4, с. 48].

На тенденції до розширення сфери дії тру-
дового права наголошує Г. С. Скачкова, ствер-
джуючи, що хоча трудове право і склалося іс-
торично як галузь права, що регулює трудові 
відносини осіб найманої праці, які працюють за 
трудовим договором, але надалі сфера дії трудо-
вого права буде розширюватися шляхом поши-
рення деяких його норм (повністю або частко-
во) на працю інших осіб, оскільки для галузевої 
приналежності норм із регулювання трудових 
відносин у рамках суспільної організації праці 
не має вирішального значення ні організаційно-
правова форма роботодавця, ні форма власності 
на його майно [5, с. 20].

І. Я. Кисельов зауважує, що може відбути-
ся подальше розширення сфери дії трудового 
права і зрештою навіть змінитися предмет його 
регулювання, яким стане застосування праці як 
залежних, так і незалежних працівників, співу-
часників різних видів колективних власників, 
зайнятих у трудовому і виробничому процесі 
[6, с. 26 ; 7, с. 11].

Проведення низки реформ, спрямованих 
на гармонізацію вітчизняного законодавства з 
acquis communautaire, сприяло позитивним зру-
шенням у регламентації праці засуджених, вій-
ськовослужбовців за контрактом, державних та 
муніципальних службовців, осіб, що проходять 
альтернативну (невійськову) службу. Разом із 
цим рівень гарантій у сфері праці зазначених 
суб’єктів є досить низьким та нестабільним, що 

ще раз підкреслює нагальну необхідність екс-
пансії сфери дії норм трудового права шляхом 
зміни вектору правового регулювання відносин 
у царині праці.

Універсальність трудових прав, заснованих 
на єдності природно-правових та позитивіст-
ських начал, дозволяє поширити цей інститут 
на інші сфери застосування професійної тру-
дової діяльності (праця професійних спортс-
менів, державних службовців, військовослуж-
бовців за контрактом та ін.). Тобто йдеться про 
розширення сфери дії норм трудового права з 
метою соціального захисту трудових прав цих 
категорій працівників. Адже ні цивільне (забез-
печує стабільність цивільного обігу), ні адміні-
стративне (забезпечує публічно встановлений 
порядок управління) право не мають своєю 
основною функцією забезпечення гарантій тру-
дових прав.

Норми трудового права мають визначальне 
значення під час встановлення прав і обов’язків 
у царині праці в різних сферах діяльності. Тому, 
на наше переконання, сфера дії трудового права 
включає не лише правове регулювання предме-
та галузі трудового права (трудові та пов’язані 
з ними відносини), але й субсидіарне регулю-
вання нормами трудового права відносин іншої 
галузевої належності, що пов’язані з викорис-
танням праці.

Субсидіарне застосування норм трудового 
права до суспільних відносин у сфері праці, які 
не входять до предмета трудового права, здій-
снюється двома способами: (а) безпосереднє 
застосування на підставі прямої вказівки, що 
міститься в законі або іншому нормативно-пра-
вовому акті (відсилочні та бланкетні норми до 
трудового законодавства та інших норматив-
них актів, що містять норми трудового права);  
(б) застосування на підставі міжгалузевої ана-
логії закону під час усунення прогалин у пра-
вовому регулюванні. Таким чином, під субси-
діарним (додатковим) розуміють, як правило, 
таке застосування правових приписів, за якого 
вони поширюють свою дію на відносини, що 
не є безпосередньо предметом їх регулювання  
[8, с. 434].

Сфера дії норм тієї чи іншої галузі права 
залежить від волі законодавця. Субсидіарне 
застосування норм трудового права до інших 
суспільних відносин, які не включаються в 
предмет галузі трудового права, можливе в тому 
разі, коли в законі чи іншому нормативно-пра-
вовому акті прямо вказана можливість безпосе-
реднього застосування цих норм. Приміром, 
ч. 1 ст. 118 Кримінально-виконавчий кодекс 
України [9] визначає, що праця засуджених до 
позбавлення волі регулюється законодавством 
про працю з особливостями, визначеними цим 
Кодексом.

У свою чергу, до трудових відносин, що 
становлять предмет трудового права, можуть 
застосовуватися субсидіарно норми інших галу-
зей права, також на основі прямої вказівки нор-
мативно-правового акта і на підставі міжгалузе-
вої аналогії закону. Наприклад, у КЗпП України 
(ст. 2371) [10] йдеться про компенсацію мораль-
ної шкоди, але відсутній правовий механізм від-
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шкодування, проте зазначається, що порядок 
відшкодування моральної шкоди визначається 
законодавством. Заповнити цю прогалину мож-
на за допомогою міжгалузевої аналогії цивільно-
го законодавства (ст. 23 ЦК України [11]). 

Висновки

Отже, норми трудового права, відіграю-
чи визначальне значення під час встановлен-
ня прав і обов’язків у царині праці в багатьох 
сферах діяльності, мають на меті соціальний 
захист трудових прав різних категорій праців-
ників. Тому сфера дії трудового права включає 
не лише правове регулювання предмета галузі 
трудового права (трудові та пов’язані з ними 
відносини), але й субсидіарне регулювання 
нормами трудового права відносин іншої галу-
зевої належності, що пов’язані з використанням 
праці.
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Статья посвящена вопросу мировой тенденции экспансии современного трудового права. Акцентиру-
ется внимание на том, что сфера действия норм трудового права будет расширяться и в дальнейшем, 
поскольку нормы трудового права имеют определяющее значение при установлении прав и обязанностей в 
сфере труда в разных сферах деятельности.

Ключевые слова: экспансия трудового права, тенденция развития трудового права, сфера действия норм, 
отношения в сфере труда, евроинтеграция.

The article is devoted to the global trend of expansion of modern labour law. Focuses on the fact that the scope 
of the labor law will be expanded in the future, since labour law provisions are essential in establishing the rights and 
duties of labour in different spheres of activities.

Key words: expansion of labor law, the development trend of the labor law, scope of the regulations, relations in 
the sphere of labour, European integration.


