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Особливості договірного регулювання виконання
дистанційної та надомної роботи
З огляду на триваючі карантинні обмеження, актуальним питанням стала дистанційна та надомна робота, що до недавно залишалась не врегулюваною на законодавчому рівні. Правове регулювання такого виду роботи
з’явилося з початку карантинних обмежень, що застосовувались з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Дивлячись на вказані обставини, 27 лютого 2021 року набрав
чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи» від
04.02.2021 р. № 1213-IX. Відтак, до чинного законодавства було внесено
суттєві зміни у регулюванні надомної та дистанційної роботи[1].
Відтак, надомною роботою визначається форма організації праці, за якої
робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших визначених ним приміщеннях, що характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів,
інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності, необхідних для виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт або функцій, передбачених установчими документами, але поза виробничими чи робочими
приміщеннями власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу.
Трудові надомні правовідносини регулюються типовим договором, що
затверджується центральним органом державної влади. Виходячи з правової
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природи вказаного виду договору, важливим є наявність постійної адреси
працівника, можливість виконання його трудових функцій дистанційно.
Цікавим є той факт що таких працівників поширюється загальний режим роботи підприємства.
На початку 2021 року Кодекс законів про працю України було доповнено
статтею 60-2, де визначено поняття дистанційної роботи, як форму організації
праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи
територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Основним відмежуванням дистанційної роботи є можливість
працівником самостійно визначатимісце роботи, а тому роботодавець не несе
відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.
Відтак, у трудовому договорі про дистанційну роботу повинно бути
вказанаможливість працівника за погодженням з роботодавцем поєднувати
дистанційнуроботуз виконанням роботи на робочому місці у приміщенні чи
на території. У тому числі повинно бути передбачено порядок і строки
технічного забезпечення працівників, засобами захисту інформації і т.д. Трудовим договором про дистанційну роботу також повинно бути визначеноподання працівниками звітів про виконану роботу, порядок та строки
звітування. Важливим також є порядок та вартість компенсації працівникові
витрат за орендоване ним обладнання,програмно-технічних засобів, що
необхідні для виконання роботи. Крім вказаного, трудовим договором повинно бути передбачено можливість працівника отримати компенсацію за інші
витрати,пов’язані з виконанням дистанційної роботи, період вільного часу для
відпочинку (період відключення) [2].
На практиці вказані норми діють не достатньо ефективно. В першу чергу
виникає питання щодо нарахування компенсації за витрати, понесені
працівникам, оскільки роботодавці не зацікавлені у подібній формі роботи та
додаткових витратах. Крім того, режим дистанційної роботи не завжди
відповідає реальним вимогам, що ставляться законодавством.
Варто також звернути увагу, що чинне законодавство не передбачає
відповідальності роботодавця щодо порушення вказаних положень трудового
законодавства. Так, наприклад, якщо за невиконання або неналежне виконання до працівника можна говорити про дисциплінарну відповідальність, то
виникає питання, чи несе роботодавець відповідальність, якщо порушує режим дистанційної роботи працівника.
Відповідно до досвіду іноземних держав, вказані дії, можуть мати негативні
правові наслідки. Так, наприклад, законодавство Португалії передбачає
можливість накладення штрафу на роботодавця за дзвінки в неробочий час.
Франція закріпила на законодавчому рівні можливість працівників не відповідати
на електронні робочі листи, якщо вони надіслані поза робочим часом [3].
Не можна не зазначити, що деякі роботодавці нехтують своїми
обов’язками офіційного працевлаштування працівників, що виконують роботу
дистанційно. Як свідчить статистика, складена Державною службою з питань
праці, найбільшу кількість порушень у сфері працевлаштування працівників
вчиняють IT-компанії. З метою неукладення трудових договорів компаній ви106 Полтавський інститут економіки і права
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користовують обхід закону. Наприклад укладають контракти з фізичнимиособами підприємцями, за умови чого можливий фактичний допуск до роботи
працівників без укладення трудового договору, ведення тіньової податкової
документації й приховування реального розміру заробітної плати[4, c.81].
Відкритими також залишаються питання щодо врегулювання питань
інтелектуальної власності під час виконання працівниками роботи завдяки
інформаційним технологіям.
Для реалізації ефективного управління інтелектуальною власністю у
сфері цифрового простору 15 квітня 2021 року Верховною Радою було прийнято у першому читанні проект Закону «Про стимулювання розвитку цифрової
економіки в Україні» № 4303 (далі – Закон № 4303)[5].
Як визначено у пояснювальній записці, метою законопроекту є формування в Україні передової цифрової економіки протягом найближчих років та
зростання частки високотехнологічних продуктів та послуг у загальному ВВП
України до 10 відсотків.
Положеннями законопроекту пропонується створити Дія Сіті – середовище (еко-систему), що стимулюватиме розвиток цифрової економіки, розробки в галузі передових технологій з високою доданою вартістю та формування економіки знань.
Законодавець визначає можливість обрання контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин між резидентами Дія Сіті та
їх працівниками, що вирішує ряд проблемних питань працевлаштування
працівників та виконання ними своїх безпосередніх функцій.
Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що розвиток
правового регулювання дистанційної та надомної роботи знаходиться на
стадії розвитку та потребує доопрацювання. Вказана форма роботи має як свої
переваги, так і свої недоліки, проте, враховуючи швидкий розвиток
інформаційних технологій, такий крок є позитивним у сфері трудових
відносин.
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