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справи встановлено, що посада головного бухгалтера наявна в штатному 
розписі підприємства та здійснювався облік робочого часу головного бух-
галтеру, яка фактично виконувала обов’язки по цивільно-правовому дого-
вору. Тобто укладений договір маскував дійсні відносини між сторонами, 
внаслідок чого працівник не отримала прав та гарантій, передбачених 
КЗпП. Варто, однак, зазначити, що факт «приховання» трудових відносин 
цивільним договором встановлюється судом, як правило, в адміністра-
тивному судочинстві з метою притягнення особи до адміністративноївід-
повідальності за недотримання трудового законодавства. У цивільному 
судочинстві до недавнього часу суди підходили до вирішення спорів 
щодо наявності трудових відносин суто формально. Так, в рішенні колегії 
судів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних прав від 14 березня 2012 
року (справа № 6-25989св11) зазначено, що працівник, який виконував 
роботу водія у ФОП та загинув під час ночівлі у кабіні автомобіля, отруїв-
шись оксидом вуглецю, не писав заяву про укладення трудового договору, 
в центрі зайнятості такий договір не реєструвався, копії такого договору 
не було надано відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального стра-
хування від нещасних випадків на виробництві та професіональних за-
хворювань, а тому підстав вважати, що був укладений трудовий договір 
немає. 

Не дивно, що такий підхід поступово став мінятися. Наприклад, ВС/
КЦС у справі № 553/954/17 від 17. 08. 18 встановив факт трудових від-
носин позивача з ТОВ та перебування на посаді продавця, незважаючи 
на укладення між сторонами цивільно-правового договору. Цікавим в цій 
справі є обраний засіб захисту прав працівника. Позивач, після неодно-
разових уточнень остаточно просила ухвалити рішення яким встановити 
факт трудових відносин, зобов’язати директора ТОВ протягом місяця з 
моменту набуття судовим рішенням чинності внести до трудової книж-
ки записи про прийняття до роботи на посаду продавця; стягнути з від-
повідача на її користь невиплачену заробітну плату та упущену вигоду у 
виді неотриманої соціальної допомоги. Суд в повному обсязі задоволь-
нив позовні вимоги, при цьому юридична доля укладеного цивільно-пра-
вового договору підряду залишилася невирішеною. Необхідно визнати, 
що такий набір засобів захисту, який використав позивач є вимушеною 
мірою. Цю проблему можна було б вирішити значно простіше, шляхом 
застосування положень ЦК про удаваний правочин. Відповідно до ст. 235 

ЦК удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання ін-
шого правочину, який вони насправді вчинили. Якщо буде встановлено, 
що правочин був вчинений сторонами для приховання іншого правочину, 
який вони насправді вчинили, відносини сторін регулюються правилами 
щодо правочину, який сторони насправді вчинили. 

Викладене вище, свідчить про допустимість та необхідність субсидіар-
ного застосування приписів актів цивільного законодавства до регулю-
вання трудових відносин. Але це потребує формулювання чітких правил. 
Такі правила, на мою думку, мають бути такими. По-перше, субсидіарне 
застосування актів цивільного законодавства можливе лише у випадку, 
коли відсутні спеціальні норми трудового законодавства, які регулюють 
ці відносини.По-друге, субсидіарному застосуваннюдо регулювання тру-
дових відносин підлягають виключно загальні положення актів цивіль-
ного законодавства. По-третє, субсидіарне регулювання можливе лише 
трудових відносин, які засновані на юридичної рівності сторін. Цивільне 
законодавство не застосовується до майнових відносин, застосованих на 
адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторо-
ни іншій, якщо інше не встановлено законом. По-четверте, субсидіарне 
застосування актів цивільного законодавства до регулювання трудових 
відносин можливе, якщо це не суперечить суті трудових відносин. 
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ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА РИНОК ПРАЦІ

Стрімке поширення інформаційних телекомунікаційних технологій у 
світі викликало появу «цифрової економіки». Цифровіǁ технології необ-
хідні для зростання ефективності української промисловості, а в деяких 
секторах вони стають основою продуктових та виробничих стратегій. Їх 
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перетворююча сила змінює традиційні моделі бізнесу, виробничі ланцю-
жки та обумовлює появу нових продуктів та інновацій. Діджиталізація 
для України носить позитивний соціальної характер, адже зосереджена 
на поліпшенні якості інфраструктури соціального забезпечення, якості 
соціальних послуг, організації прозорості та адресності соціальної допо-
моги, та скорочення витрат [1].

Україна на державному рівні взяла курс на розбудову цифрової еко-
номіки, ухваливши «Концепцію розвитку цифрової економіки та суспіль-
ства України на 2018-2020 роки» [2]. Відповідно вказаної концепції, «у 
класичному розумінні поняття “цифрова економіка” означає діяльність, в 
якій основними засобами (факторами) виробництва є цифрові (електрон-
ні, віртуальні) дані як числові, так і текстові. Цифрова економіка базуєть-
ся на інформаційно-комунікаційних та цифрових технологіях».

Одним із напрямів цифрового розвитку суспільства, вказана Концеп-
ція називає «Впровадження концепції цифрових робочих місць»

Так, цифрове робоче місце це віртуальний еквівалент фізичного робо-
чого місця, котрий вимагає належної організації, користування та управ-
ління, оскільки воно має стати запорукою підвищеної ефективності пра-
цівників та створення для них більш сприятливих умов праці.

В умовах цифрової економіки робочі місця перестають бути прив’я-
заними до фізичних місць. Вони стають “цифровими”, віртуальними, 
мобільними, тобто такими, що не потребують постійного перебування 
працівника на робочому місці. Концепція “цифрових робочих місць” 
поширюється надзвичайно швидко у бізнес-середовищі та позитивно 
сприймається переважною більшістю працівників, яким подобаються 
гнучкі способи роботи, можливість працювати вдома, на відпочинку, то-
бто з будь-якого місця.

Цифрове робоче місце сприяє гнучкості в методах виконання посадо-
вих обов’язків державними службовцями, стимулює їх спільну роботу та 
взаємодію, підтримує децентралізовані та мобільні робочі середовища, 
передбачає вибір технологій для роботи. Перевагами цифрових робочих 
місць є зменшення витрат на апаратне забезпечення, офісні приміщення, 
відрядження тощо.

Впровадження концепції цифрових робочих місць передбачає: пере-
творення робочих місць державних службовців у цифрові робочі місця; 
підготовку законодавчих ініціатив для стимулювання використання циф-
рових робочих місць бізнесом та громадянами.

Отже, розбудова цифрової економіки пов’язана з вирішенням завдань, 
спрямованих на розвиток штучного інтелекту, технологій блокчейну, 
кріптовалюти, цифрової медицини та освіти, уберізації тощо. Однак, ра-
зом з тим, впровадження таких технологій неминуче викликає й ризики, 
що з’явяться на ринку праці, а саме, зникнення деяких професій та втра-
та робочих місць. Саме тому у науковому середовище ведеться багато 
дискусій, проводяться конференції. Нещодавно відбулася міжнародна 
конференція «Нові форми зайнятості молоді», яку організовувала Пан’єв-
ропейська регіональна рада Міжнародної конфедерації профспілок і її 
Молодіжний комітет. Як було зазначено на конференції «…серед актуаль-
них проблем працевлаштування молоді можна виокремити: безробіття, 
невідповідність освіти вимогам роботодавців, нестійка та нестандартна 
зайнятість. Всьому цьому причиною є неминуча четверта промислова 
революція, впровадження у виробничий процес нових технологій, «дід-
житалізація» (переведення інформації, даних у цифрову форму, автомати-
зація процесів), і у зв’язку з цим вже існує проблема скорочення робочих 
місць, погіршення як умов праці, так і якості обслуговування». 

Безумовно, розвиток цифровізації суспільства викликає появу робочих 
місць та зайнятості нових типів, змінюючи при цьому характер, умови праці, 
кваліфікаційні вимоги для працівників. С розвитком цифрової трансформа-
ції ринку праці кардинальних змін зазнає й існуюча система соціально-тру-
дових відносин: з одного боку, цифрова трансформація відкриє можливості 
появи нових професій та робочих місць, дистанційного навчання та роботи 
у віддаленому режимі, з іншого боку є ризик зростання рівня безробіття в 
країні. Тому, слушною є думка Ковбаско О. про те, що «…розвиток циф-
рової економіки є багатогранним процесом, який здійснює як позитивний 
так і негативний вплив на зайнятість. І це необхідно враховувати при оцінці 
майбутніх наслідків розвитку цифрових технологій, у тому числі у сфері за-
йнятості. При цьому однозначним є висновок про те, що цифровізація при-
носить економічне зростання, створення нових робочих місць, кращі умови 
життя людей та спрощення ведення бізнесу» [3].

Список використаних джерел:
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кваліфікаційні вимоги для працівників. С розвитком цифрової трансформа-
ції ринку праці кардинальних змін зазнає й існуюча система соціально-тру-
дових відносин: з одного боку, цифрова трансформація відкриє можливості 
появи нових професій та робочих місць, дистанційного навчання та роботи 
у віддаленому режимі, з іншого боку є ризик зростання рівня безробіття в 
країні. Тому, слушною є думка Ковбаско О. про те, що «…розвиток циф-
рової економіки є багатогранним процесом, який здійснює як позитивний 
так і негативний вплив на зайнятість. І це необхідно враховувати при оцінці 
майбутніх наслідків розвитку цифрових технологій, у тому числі у сфері за-
йнятості. При цьому однозначним є висновок про те, що цифровізація при-
носить економічне зростання, створення нових робочих місць, кращі умови 
життя людей та спрощення ведення бізнесу» [3].
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ПОЛОЖЕННЯ МААСТРИХТСЬКОГО ДОГОВОРУ
ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ ТРУДОВОГО ПРАВА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Процес формування правового забезпечення відносин найманої праці 
на рівні Європейського Союзу тісно поєднаний із етапами розвитку євро-
пейського інтеграційного руху. Чимало вчених-правників ототожнюють 
дати підписання засновницьких договорів Європейських співтоварист, 
внесення змін до них, рівно ж як і ухвалення певних директив із етапами 
становлення та розвитку трудового права ЄС.

Початок правового регулювання трудових відносин у Європейсько-
му Союзі деякі науковці асоціюють із ухваленням трьох засновницьких 
договорів Європейських співтовариств. А саме, Договору про заснуван-
ня Європейського об’єднання вугілля та сталі від 18 квітня 1951 року 
[1], Договору про заснування європейського співтовариства з атомної 
енергії від 25 березня 1957 року[2] та Договору про заснування Євро-
пейської економічної спільноти від 25 березня 1957 року[3]. Щоправда, 
пріоритетність правового регулювання трудових відносин відповід-
но до цих правових актів була низькою, у порівнянні із економічними 

завданнями, які були визначальними цілями європейської інтеграції на 
той час.

Поступово значення правового регулювання відносин найманої праці 
на рівні Європейського Союзу зросло. Активний розвиток Європейської 
спільноти та економічна інтеграція зумовили необхідність запроваджен-
ня уніфікованих соціальних стандартів. 

Ухвалення Єдиного європейського акту[4] у 1986 році, який суттєво 
доповнив Римський договір положеннями соціального спрямування, на-
дало нового поштовху у розвитку трудового права ЄС. Згідно з цим до-
говором, очікувалось створення єдиного ринку до 1992 року, що, своєю 
чергою, забезпечило б вільне переміщення людей, товарів, послуг та ка-
піталу між державами-членами. 

Наступний період, що характеризувався зростанням значимості пра-
вового забезпечення відносин найманої праці, розпочався із ухваленням 
Маастрихтського договору у 1992 році[5]. Додатком до Протоколу про 
соціальну політику цього Договору стала Угода про соціальну політику 
від 2 лютого 1992 року[6]. На відміну від Протоколу, цю Угоду підписали 
лише одинадцять з дванадцяти країн-членів ЄС. Велика Британія відмо-
вилась приєднатися до документу. 

За цією Угодою відбулося розширення компетенції Європейського 
Союзу у сфері найманої праці. Зокрема, ЄС та держави-члени повинні 
сприяти зайнятості, удосконалювати умови життя та праці, покращувати 
соціальний захист, підтримувати соціальний діалог, а також розвивати та 
зміцнювати людський ресурс. Для реалізації цих завдань можуть запро-
ваджуватись різноманітні заходи. Наприклад, ЄС уповноважений підтри-
мувати та доповнювати діяльність держав-членів щодо удосконалення, 
зокрема, робочого середовища для захисту здоров’я та безпеки праців-
ників; покращення умов праці; інформування та консультування праців-
ників; гарантування рівності між чоловіками та жінками щодо можли-
востей на ринку праці та ставлення на роботі; сприяння інтеграції осіб, 
виключених з ринку праці.

Більше того, ця Угода вперше визначила соціальних партнерів як 
суб’єктівнормотворчогопроцесуна європейському рівні. До того часу від-
повідні повноваження визнавались лише за органами та інституціями ЄС.

Протокол Маастрихтського договору про соціальну політику також 
передбачив можливість для Великої Британії відмовитись від участі 
в Угоді, тим самим закріпивши змогу здійснення соціальної політики 


