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термінового законодавчого закріплення. Було б неправильним іг-
норувати важливість даних суб’єктів, адже їх основною метою 
є забезпечення громадян роботою. в поєднанні з державними ор-
ганами, що реалізують державну політику у сфері зайнятості на-
селення та трудової міграції, приватні агентства можуть досягнути 
спільного позитивного результату – зменшення безробіття та про-
цвітання економіки держави.

свічкарьова я. в.,
канд.юрид.наук, доц.,

доц. кафедри трудового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Му-

дрого (м. Харків, україна)

про деякі причини поШирення 
«незАдеклАровАноЇ прАці»

Процеси глобалізації, інформатизації та розвитку технологіч-
ного базису суспільства призводять до перетворень в соціально-
економічній сфері, як наслідок, відбуваються зміни й на ринку 
праці: постійна зайнятість змінюється на тимчасову, робота безпо-
середньо у виробничих приміщеннях – роботою за гнучким графі-
ком або вдома, а це, в свою чергу, призводить до появи нових 
«нетипових» видів зайнятості. у багатьох країнах Заходу були 
активізовані наукові дослідження, присвячені проблематиці регу-
лювання нетипових трудових відносин, прийняті нормативні акти, 
що врахували їх специфіку. однак, в нашій країні відносини по 
застосуванню нетипових форм праці залишаються поза увагою за-
конодавця.

відсутність у чинному трудовому законодавстві україни визна-
чення «стандартної», «нестандартної», «нетипової» зайнятості та 
засобів її правового регулювання призводить до того, що на прак-
тиці нетипові форми зайнятості оформлюються цивільно-право-
вими договорами, строковими трудовими договорами, а іноді зовсім 
ніяких договорів не укладається. дійсно, застосування нестандарт-
них форм зайнятості дозволяє посилювати гнучкість ринку праці, 
але це відбувається переважно за рахунок зменшення соціальної 
захищеності працівників. На сьогодні для роботодавців є «вкрай 
невигідним» дотримуватися захисних норм по відношенню до пра-
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цівників, оскільки такі норми передбачають економічні витрати 
на соціальні внески, утримання робочих місць, податкові наванта-
ження тощо. Не дивлячись на те, що у п. 2 ч. 5 ст. 50 Закону 
україни «Про зайнятість населення» [1] встановлена заборона 
роботодавцям застосовувати працю громадян без належного оформ-
лення трудових відносин, вчиняти дії, спрямовані на приховуван-
ня трудових відносин, практика укладання цивільно-правових 
договорів на виконання певних робіт на сьогодні дуже поширена. 
тому «…однією з найгостріших проблем сьогодення є «незадекла-
рована праця» та так звані «приховані трудові відносини». у ба-
гатьох випадках роботодавці або взагалі не укладають жодних 
договорів, або підписують з працівниками трудові угоди, які на-
справді є цивільно-правовими договорами на виконання певних 
робіт чи надання послуг. таким чином, фізичні особи або працюють 
без жодного письмового закріплення їхніх прав та обов’язків, або 
із значними їх обмеженнями та порушеннями» [2, с.266]. отже, 
дане явище у науковій літературі отримало такі назви як «неза-
декларована праця», «прихована праця», «неофіційне працевла-
штування», «тіньова, нелегальна або «чорна» зайнятість».

Питання «незадекларованої праці» на сьогодні є вкрай акту-
альним на міжнародному рівні. Європейська комісія наголошує 
на тому, що «…за відсутності належного контролю незадекларо-
вана праця створює загрозу негативного впливу на спроможність 
Єс досягати своїх цілей в сфері зайнятості. у зв’язку з цим МоП 
так саме, як і Єс наголошує на необхідності заохочувати перехід 
від незадекларованої праці до належним чином оформлених тру-
дових відносин, як необхідної умови для забезпечення гідної 
праці» [3, с. 6].

в зарубіжних країнах через правові та політичні особливості 
існує різноманітність підходів до визначення цього негативного 
соціально-правового явища. так, поняття «незадекларована праця» 
часто використовується разом з іншими термінами ринку праці, 
а інколи як синонім «нелегальної праці», «нерегулярної праці», 
«нелегальної зайнятості», «незареєстрованої зайнятості», «при-
хованого безробіття», «чорної» праці тощо, якщо навіть їхній зміст 
може бути принципово іншим і відрізнятися. 

Згідно Комюніке Європейської Комісії 98/219 про незадекла-
ровану працю від 7 квітня 1998 р. «…незадекларована праця на-
лежить до оплачуваної діяльності, яка є законною щодо її природи, 
але не декларується в органах державної влади, з огляду на вра-
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хування різниці в системі регулювання держав – членів. Єдина 
відмінність між незадекларованою та декларованою працею по-
лягає у тому, що незадекларована праця не декларується в органах 
влади з метою оподаткування, соціального забезпечення або згідно 
з трудовим правом» [3, с.8]. організація економічного співробіт-
ництва і розвитку пропонує аналогічне визначення, використову-
ючи термін «прихована зайнятість» відносно праці, «…яка хоч і не 
є незаконною сама по собі, але не була задекларована в одному або 
кількох адміністративних органах». Підхід МоП до незадекларо-
ваної праці, як правило, завжди перебуває в контексті ширшого 
поняття неформальної економіки. він містить поняття незадекла-
рованої праці у розумінні ЄК, а також охоплює працівників, які 
іноді виходять за межі сфери дії трудового законодавства. З точки 
зору трудового законодавства, незадекларована праця зазвичай 
розглядається як робота без трудового договору, або з порушенням 
його умов, зокрема, в плані зобов’язань щодо його реєстрації. отже, 
незадекларована праця є легально оплачуваною діяльністю, яка 
або не реєструється, або її результати приховуються від державних 
установ з тим, щоб уникнути податків або використовувати подат-
кові переваги, порушуючи при цьому законодавчі акти, що регу-
люють трудові відносини.

Кожного року на сесіях Міжнародної конференції праці 
(МКт) привертається увага до проблемних питань регулювання 
відносин працівників, які беруть участь у «нестандартній» моделі 
зайнятості. у зв’язку з цим, в докладі V «сфера трудових відно-
син» було зазначено, що «…трудові відносини можуть бути при-
хованими або об’єктивно «невизначеними»». обидві ситуації при-
зводять до виникнення невизначеності відносно сфери застосуван-
ня закону і можуть позбавити працівників захисту. вони тісно 
пов’язані один з одним і свідчать про те, що існує розрізнення між 
застосуванням законодавства і реальністю.

Прихованим трудовим відносинам притаманна видимість, що 
відрізняється від об’єктивної реальності з метою ліквідації або по-
слаблення правового захисту. таким чином, це дії, які спрямовані 
на те, щоб приховати або спотворити трудові відносини, або шляхом 
їх маскування під інший вид правових відносин, або шляхом на-
дання їм форми, в якій працівникові надається менший захист. 

Найбільш радікальним методом приховування трудових від-
носин є надання їм видимості відносин іншого правового характе-
ру: цивільних, комерційних, кооперативних, сімейних тощо.
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разом з «прихованими» трудовими відносинами існують також 
трудові відносини, які об’єктивно носять «невизначений» характер. 
це торкається таких ситуацій, коли основні елементи, які харак-
теризують трудові відносини, не є очевидними. і справа не в на-
вмисній спробі приховати їх, а в тому, що існують справжні сум-
ніви відносно існування таких відносин. це може статися через 
особливу, складну форму стосунків між працівниками і особами, 
для яких вони виконують роботу або яким вони роблять свої по-
слуги, або у зв’язку з еволюцією таких стосунків [4, с.64].

одним із пріоритетних напрямів державної політики україни 
є боротьба за істотне скорочення й обмеження нелегальної зайня-
тості, тому у рамках проекту МоП «Зміцнення системи інспекції 
праці і механізмів соціального діалогу» у чотирьох областях укра-
їни (черкаській, львівській, одеській, Херсонській) з квітня 
2017 року стартувала пілотна інспекційна кампанія з виявлення 
незадекларованої праці. Метою кампанії є вплив державної служ-
би з питань праці україни (держпраці) на неформальний сектор 
економіки україни, а одним із основних завдань – з’ясування при-
чин незадекларованої зайнятості та напрацювання практичних 
механізмів її виявлення та подолання. На підставі отриманих ре-
зультатів і висновків будуть напрацьовані рекомендації щодо роз-
роблення і впровадження плану діяльності держпраці з подолання 
незадекларованої праці (НП) на всій території україни [5]. На се-
мінарі, присвяченому підготовці до вказаної кампанії, що відбувся 
в м. Київ 14–15 березня 2017 року, було визначено, що «…осно-
вними формами прояву НП в україні є: зайнятість у неформаль-
ному секторі (незареєстровані підприємства, окремі особи без реє-
страції); неформальна зайнятість у формальному секторі – найма-
на праця без оформлення трудових відносин на підприємствах 
формального сектора; приховування частини відпрацьованого часу 
та заробітної плати (доплати «у конвертах»); частково незадекла-
рована праця – підміна трудових договорів цивільно-правовими, 
послуги ФоП). іншими формами прояву НП є: підміна трудових 
договорів та фіктивна самозайнятість.

в ході проведення перевірок працівниками держпраці виника-
ють певні труднощі, особливо у випадках застосування нетипових 
трудових відносин.

слід зазначити, що «нетипові» відносини в сфері зайнятості 
є достатньо різноманітними («дистанційна» праця, робота в режи-
мі гнучкого робочого часу, робота за викликом, позикова праця 
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тощо). в таких відносинах дійсно змінюються ознаки (особистий, 
майновий, та організаційний), що притаманні «класичним» трудо-
вим правовідносинам. узагальнюючи ознаки, що характеризують 
нетипову працю, фахівці визначають, що «…це, по-перше, трудова 
діяльність, що надає певний прибуток; по-друге – організаційно-
правові відносини, що відрізняються від загальноприйнятих тру-
доправових норм за однією або декількома умовами» [7].

Як уже зазначалося, відсутність правової регламентації кож-
ного з видів нетипової зайнятості та визначення критеріїв, що 
дозволяють її відмежувати від суміжних правовідносин, пов’язаних 
з працею, створює негативні наслідки, які виявляються саме 
в «приховуванні» трудових відносин та «недекларуванні» праці. 
особливо це стосується таких видів зайнятості, як «дистанційна» 
праця та робота за викликом, коли присутність працівника на 
робочому місці в приміщенні роботодавця або взагалі не потрібна, 
або відбувається періодично, відповідно, відслідкувати в ході пере-
вірок наявність такого «працівника» на підприємстві практично 
неможливо.
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до питАння зАХисту відоМостеЙ, Що стАновлять 
інФорМАцію з обМеЖениМ доступоМ, у трудовиХ 

відносинАХ 

На даному етапі розвитку держави проєвропейський вектор 
спрямування реформативної політики обумовлює глобальні змі-
ни у економічних процесах, що відбивається на всіх сферах со-
ціального-правового буття країни. Процес європейської інтегра-
ції за змістом є не просто міжнародною взаємодією економік 
україни та Єс, а насамперед процесом глибокого проникнення 
інститутів Євросоюзу (законодавства, норм і правил регулюван-
ня трудових відносин тощо) в механізм українського нормотво-
рення.

у такому контексті додаткові умови трудового договору станов-
лять науковий та практичний інтерес, адже за їх допомогою мож-
на як встановити додаткові права сторін трудового договору, що, 
безумовно, позитивно вплине на результати виробництва, так і об-
межити неправомірне зловживання роботодавцем залежним стано-
вищем працівника. також зазначення окремих положень у трудо-
вому договорі дозволить захистити роботодавця від недобросовісної 
поведінки працівника як під час дії трудового договору, так і піс-
ля закінчення його строку.

Якщо говорити про встановлення додаткових прав працівника, 
то ідеться про забезпечення соціально-побутових умов, можливість 
професійного росту працівника тощо. створення додаткових соці-
ально-побутових умов (надання службового житла, надання місця 
в дитячому садку, надання службового транспорту, створення умов 


