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Розглянуто деякі питання застосування трудового права до регулювання трудових відносин 
у гіг-економіці України. Останніми роками Україна посіла одне з перших місць у світі за темпами 
її зростання. Невелика частка зайнятих в ній працюють як співробітники (наймані) на основі 
трудового договору (контракту), і переважна більшість – як самостійні підрядники, підприємці або 
навіть без формалізованих правових відносин. Водночас наявні ознаки трудових відносин в праці 
останніх. Отже, питання її правового регулювання трудовим правом є актуальним і практично 
значущим не тільки в Україні, але й в Європейському Союзі та в багатьох країнах.  
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Постановка проблеми. Гіг-економіка – відносно нове явище в економіці, 

бізнесі, менеджменті, хоча її перші «зародки» з‘явилися близько двадцяти років тому, 

коли люди стали активно використовувати Інтернет не тільки для обміну інформацією, 

але також і для її отримання та обробки. На цій основі виникли нові бізнес-моделі, які 

стали проникати у діючі сектори економіки, витискуючи подекуди компанії з 
традиційною організацією виробництва і праці. Цей процес має позитивні наслідки так 

само, як, очевидно, і негативні, на що звертають увагу і профспілки, і  академічна 

спільнота, зокрема представники юридичної науки – науковці у галузях цивільного, 

комерційного, податкового, трудового права, і, зрозуміло – політики й законодавці. 

Згідно з одним з «робочих» визначень вказаного економічного феномена, яке 

міститься в заключному звіті дослідницької групи, яка вивчала його під егідою 

Департаменту бізнесу, енергетики й індустріальної стратегії уряду Великої Британії, 

«гіг-економіка (gig economy) передбачає обмін праці на гроші між окремими особами 

або компаніями через цифрові платформи, які активно полегшують взаємоузгодження 

між постачальниками та клієнтами на короткотерміновій основі зі сплатою за 

виконання завдань» [1, с. 13]. Власне, цифрові платформи можна вважати відмінною 
ознакою, differentia specifica, екосистеми гіг-економіки, яка відрізняє її від інших форм 

атипової й нестандартної зайнятості. Поняття платформи або цифрової онлайн-

платформи має велику кількість визначень. У нашій статті ми схильні до використання 

цього терміна в розумінні, яке запропоноване в одному з документів парламенту 

Великої Британії. Згідно з ним поняття онлайн-платформа належить до підприємства, 

оперуючого на двох чи більше ринках, яке використовує Інтернет для забезпечення 

взаємодії між двома або більше окремими, але співпрацюючими групами користувачів 

з метою створення цінностей щонайменше для однієї з груп. Це такі відомі пошукові 
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системи, як Google, інтернет-магазини на кшталт Amazon, платформи для спільної або 

«шерингової» економіки (Uber, Airbnb) тощо [2]. Україна, за даними Міжнародної 

Організації Праці, належить до числа країн з найбільш швидкими темпами зростання 

гіг-економіки [3]. Отже, проблема правового регулювання всього комплексу відносин, 

що становлять систему гіг-економіки в Україні, серед яких центральне місце мають 

трудові, є актуальною, теоретично й практично значущою, що зумовлює необхідність 

її всебічного дослідження. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Українські 

науковці, політики, профспілкові діячі приділяють зазначеній проблемі помітну увагу. 

Серед останніх публікацій з теми можна назвати праці М. Алексинської, В. Гніденко, 

І. Кудинської, О. Лук‘янчикова, Д. Новікова, І. Сахарук, Г. Сандула, О. Уварової та 
інших. Здебільшого фахівці в галузі трудового права доводять, що відносини у сфері гіг-

економіки практично не врегульовані нормами вказаної галузі. А це, на їх думку, 

призводить до вакууму в правотворчості та правозастосовній діяльності, до 

незахищеності робітників, відсутності у них соціальних гарантій і захисту. Отже, ціла 

низка важливих аспектів проблеми правового регулювання комплексу відносин, що 

становлять систему гіг-економіки, потребує наукової розробки. Серед них питання 

захисту прав осіб, зайнятих у сфері гіг-економіки, форми і змісту трудового контракту, 

вирішення трудових спорів, колективних прав, права на колективні переговори та 

колективні договори тощо. 

Метою статті є спроба з‘ясувати наявність ознак трудових відносин у названій 

«системі» та можливості їх правового регулювання.  Відповідно завданнями є 
визначення їх характеру як особливого виду, а також аналіз наявного досвіду правового 

регулювання праці задіяних тут робітників, розгляд ініційованих урядом України 

законопроєктів та законів. 

Виклад основного матеріалу. Не вдаючись до розлогого аналізу сутності гіг-

економіки, до вищевказаного додамо, що вона доволі проста: через цифрову платформу 

бізнес віднаходить виконавця певного замовлення й сплачує йому не за години робочого 

часу, а за фактично виконане завдання. Тому в такій системі стандартні трудові 

відносини з двома сторонами – роботодавцем і найманим працівником (employee) – 

замінюються на тристоронні – «робітник (worker) – платформа – споживач (consumer)». 

Якщо «класичне» трудове право регулює відносини між роботодавцем і найманим 

працівником у зв‘язку і щодо продажу робочої сили, як специфічного виду товару, 

використання якого роботодавцем в процесі виробництва створює додаткову вартість, то 
у випадку з гіг-економікою відносини між її учасниками набувають певною мірою 

іншого характеру. Тож найманий працівник в чистому вигляді – це особа, позбавлена 

власності на засоби виробництва, тоді як роботодавець є власником саме їх, що й 

зумовлює виникнення між ними відносин щодо продажу та використання робочої сили. 

Оскільки вказані відносини – асиметричні, їх сторони не рівні на користь роботодавця, 

то трудове право – комплексна галузь, що поєднує цивільно-правові або приватні й 

публічно-правові начала, переслідує за мету певним чином зменшити цю нерівність 

шляхом регулювання підстав виникнення трудових відносин (трудовий договір і 

контракт, умови укладення та припинення), робочого часу та часу відпочинку, трудової 

дисципліни, заробітної платні, соціальних гарантій, умов праці, вирішення трудових 

спорів  та  інше –певною мірою на користь слабшої сторони. Зазвичай трудове право 
визначає мінімальні стандарти названих умов (наприклад, мінімальну заробітну платню, 

строк щорічної оплачуваної відпустки, стандартну тривалість робочого дня й тижня 

тощо), надаючи сторонам можливість у договірному порядкові на колективному та 

індивідуальному рівні встановити і більш високі їх стандарти (в індивідуальних 

трудових та колективних договорах). У системі гіг-економіки платформи намагаються, 

щоб робітник (worker) мав, принаймні формально, статус самостійного підрядника 

(contractor) чи фізичної особи – підприємця, з яким вони перебувають, знову ж таки – 

формально, у рівноправних відносинах, які регулюються приватним правом. Самі 

онлайн-платформи, зі свого боку, не є типовими роботодавцями. Нерідко без реальних 

активів, з мінімальною кількістю постійно зайнятих співпрацівників і бюджетом, 

переважна частина якого спрямовується на розробку пошукових систем і маркетинг, 

цифрові платформи – це компанії, які складно визначити з юридичного, 
інституціонального та фінансового погляду. У Франції, наприклад, відома платформа 

Uber фахівцями Національного інституту статистики та економічних досліджень 
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віднесена до підгрупи «підприємства, не класифіковані в інших рубриках». Директори 

цієї компанії називають її сервісним чи технологічним підприємством, а судді 

Європейського суду – транспортною компанією. Платформи також відносять до 

«порожніх» корпорацій (hollow corporations), тобто таких, що переважну частину коштів 

спрямовують на трансакційні витрати та науково-дослідну й дослідно-конструкторську 

роботу (НДДКР), а не на виробництво товарів. Хоча, з іншого боку, ці витрати 

включаються певною мірою й у вартість товару. Статус «порожньої» корпорації, як 

зазначають фахівці, дозволяє їм звільнитися від багатьох нормативних та правових меж, 

створюваних конкурентним, трудовим, податковим правом [4]. І останнім, основним 

учасником системи гіг-економіки, є замовник або споживач (customer, consumer). На 

інших зупинятися немає потреби.  
Отже, проблема застосування норм трудового права торкається відносин між 

платформою та робітниками або виконувачами чи постачальниками (послуг). 

Платформи, які намагаються представити себе ринковими посередниками, що 

поєднують замовника (споживача) і постачальника, підрядника, отримуючи за свої 

інформаційно-посередницькі послуги лише комісійні, на практиці нерідко набувають 

можливість встановлювати контроль над робітниками, які зараз визначаються як 

«платформні». Ці можливості саме й випливають з інформаційних ресурсів щодо попиту 

на певні роботи й послуги. Платформи у своїй основній функції є збирачами та 

обробниками відповідної інформації, яка використовується у їх відносинах з 

постачальниками послуг. Тобто вони допомагають оперативно виконувати замовлення 

щодо надання послуг. У сферу гіг-економіки входять різні робітники: незалежні нерідко 
формально (фрілансери), найняті для виконання певних завдань консультанти, 

підрядники і професіонали, тимчасові контрактні робітники тощо. Не всі з них 

працюють через платформи, але, як вважається, переважна більшість – саме так. 

Особливо, коли цифрова платформа забезпечує для них головний або єдиний вид 

зайнятості й доходу. 

Отже, платформи – це не компанії, «схожі на інші», а компанії з цифровим 

додатком (Digital application, app). Працюючи з даними, отриманими від інтернет-

спільноти, вони діють не тільки як посередники, що надають інформаційні послуги 

постачальникам (contractors), але й, що зазначалось вище, встановлюють правила, 

приписують певний порядок роботи щодо виконання замовлень, тобто впливають на них і 

контролюють виробничий процес або наглядають за ним. У цьому аспекті відносини 

«платформних» робітників з платформою суттєво відрізняються від цивільно-правових 
договірних між автономними партнерами, тобто набувають певних ознак трудових 

відносин, оскільки містять елементи підлеглості робітників. Щодо наявності у таких 

«підрядників» засобів виробництва, то, як зазначив у рішенні про статус кур‘єрів 

платформи Deliveroo суд Валенсії (Іспанія) у грудні 2017 р.: « …справжні засоби 

виробництва – це не велосипед і мобільний телефон, якими користуються кур‘єри, а 

цифрова платформа, що відповідає попиту і пропозиції та належить підприємству» [5]. 

Тож, зважаючи на масштаби гіг-економіки, тенденції до її подальшого зростання, треба 

зазначити, що питання про статус зайнятих в ній набуло майже глобального значення. 

Тобто, чи будуть вони у всіх випадках визнаватися «підприємцями», незалежними 

підрядниками, самозайнятими тощо, чи певною частиною зможуть набувати статусу 

найманого працівника, співробітника платформ. Не дивно, що платформи наполягають на 
першому підході, на визнанні робітників «рівноправними партнерами», що надає їм змогу 

«заощаджувати» на заробітній платні, сплаті податків, адміністративних витратах тощо. З 

іншого боку, й певна частина робітників також може бути зацікавлена в такому статусі або 

навіть у відсутності будь-якого, у неоформлених відносинах. Тому в Україні, як 

зазначають А. Магомедова й І. Сахарук, вказана сфера економіки є «значною мірою 

взаємовідносинами сторін, які не супроводжуються відповідними юридичними 

договорами. Як наслідок, у партнерів виникає низка додаткових ризиків та претензій один 

до одного, пов‘язаних із домовленістю стосовно вартості замовлених послуг, обсягу та 

якості послуг, дедлайну виконання замовлень тощо» [6, с. 33]. Тому об‘єктивно виникає 

питання надання вказаним відносинам саме правових форм. Внаслідок того, що велика 

частина зайнятих в гіг-економіці не позбавлена ознак «фіктивної» або «залежної 

самозайнятості», тобто – трудових відносин, останні вимагають нових механізмів 
правового регулювання із застосуванням норм трудового права. З аналогічними 

проблемами зіткнулися працівники гіг-економіки в багатьох країнах. Характеризуючи 
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поведінку онлайн-платформ, секретарка Європейської Конфедерації Профспілок Е. Лінч 

зазначила ще у 2018 р., що гіг-економіка звучить круто (cool), але насправді багато з цих 

робочих місць просто пропонують швидкий шлях назад до проблем, з якими стикались 

відрядники та поденники 100 років тому… Онлайн-платформи створюють ефект, якщо не 

явний намір, маскування трудових відносин поряд з полегшенням ухилення від 

зобов‘язань по соціальному забезпеченню й податках» [7]. 

Питання стосовно правового регулювання відносин в гіг-економіці засобами 

законодавства про працю, як зазначають О. Лук‘янчиков і Д. Новіков, у світі 

вирішується такими способами: створенням нової категорії працівників, її включенням 

до сфери регулювання трудовим законодавством та створенням для неї специфічних 

норм права з урахуванням характеру праці; створенням спеціально-правового 
регулювання праці співробітників інтернет-платформ із їх виключенням зі сфери дії 

трудового права, але із наданням певного рівня правового захисту; наділенням самих 

інтернет-платформ можливістю розробляти власні правила використання найманої праці 

на основі базових засад цивільного законодавства [8, с. 223]. На нашу думку, тільки 

названими підходами до вирішення проблеми не обмежуються. Не вдаючись до 

розлогого розгляду цього аспекту, треба вказати, що в ЄС, і не тільки, велику роль 

відіграють суди й судова практика розгляду позовних заяв робітників гіг-економіки про 

визнання їх найманими працівниками (employee) або надання їм певного мінімуму 

соціальних гарантій із заробітної плати, лікарняних, гарантованого мінімуму тижневого 

відпочинку та щорічної оплачуваної відпустки тощо. Особливе місце тут має практика 

Суду ЄС. На основі її узагальнення він розробив концепцію робітника (worker) ЄС, яка 
не обмежується традиційним розумінням поняття найманого працівника (employee), а 

охоплює всіх, «котрі (і) зайняті ефективною й справжньою діяльністю; (іі) економічно, 

функціонально й/або оперативно залежать від клієнта (принципала); й отримують 

винагороду за свою діяльність» [9]. Це дозволило великій кількості «залежних» або 

фіктивних самозайнятих отримати частку гарантій, передбачених первинним і 

вторинним правом ЄС стосовно оплати праці, рівності між працюючими жінками й 

чоловіками, заходів захисту вагітних, організації робочого часу, процедур колективних 

звільнень, права на ведення колективних перемовин тощо. Питанням регулювання 

трудових відносин присвячена й велика кількість директив ЄС. Для нас в аспекті 

регулювання трудових відносин у гіг-економіці особливий інтерес становить Директива 

(ЄС) 2019/1152 Європейського Парламенту та Ради про прозорі та передбачувані умови 

праці в Європейському Союзі [10]. Вона має бути імплементована в національне 
законодавство держав-членів ЄС впродовж 3 років. У сферу її дії підпадають усі 

працівники за умови, що вони працюють не менше 3 годин на тиждень і 12 – протягом 4 

тижнів. Водночас справжні самозайняті до їх числа не потрапляють. Під час визначення 

наявності дійсно трудових відносин відповідно до Рекомендації МОП № 198 про трудові 

правовідносини та права ЄС Директива наголошує на необхідності керуватися 

фактичним виконанням роботи, а не поясненнями сторін. Порівняно з попередніми 

актами вторинного права ЄС вона містить три нововведення: перше – обов‘язок 

роботодавця проінформувати робітника у письмовій формі про всі найважливіші 

аспекти трудових відносин (вказані 11, інформація з 5 надається протягом тижня, щодо 

інших – місяця); друге – стосується визнання додаткових мінімальних прав робітника, 

між якими право вимоги більш передбачуваних та безпечних умов праці через 6 місяців 
після її початку, і останнє: директива покладає на роботодавця нові зобов‘язання щодо 

навчання та випробувального терміну. Відповідно до Хартії основних прав ЄС та 

Європейської Опори (pillar) соціальних прав всі робітники мають право на створення 

профспілок, консультації, колективні переговори та укладання колективних договорів та 

угод, на захист у разі неправомірного звільнення, на справедливі та рівні умови праці, 

соціальний захист і допомогу тощо. 

Варто зазначити, що право ЄС передбачає поряд із трудовим договором, як 

підставою виникнення та формою трудових відносин (до речі, достатньо великим за 

обсягом на відміну, скажімо, від трудових договорів у США, своєрідного листа з 

пропозицією праці), також інші. Скажімо, названа Директива 2019/1152 містить таку 

формулу: «трудовий договір або трудові відносини, визначені законом, колективними 

угодами або практикою, діючою в кожній з держав-членів, з урахуванням прецедентного 
права Суду ЕС». Зокрема, національні суди під час розгляду справ стосовно спорів між 

платформами та робітниками щодо визначення їх статусу та прав виходять саме з цих 
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настанов, тобто встановлюють наявність чи, навпаки, відсутність ознак трудових 

відносин у фактичному змісті виконуваної роботи, а не визначених у формальній угоді 

або у поясненнях сторін. 

Повертаючись до України, варто зазначити, що, як і раніше, компанії з онлайн-

платформами намагаються вступати у договірні відносини з робітниками в статусі ФОП 

(фізичної особи-підприємця). До речі, часто надаючи їм допомогу в його набутті. А 

нерідко працюють і без будь-яких формальних відносин. Тобто праця тут регулюється 

умовами самих платформ, які довільно застосовують юридичну термінологію, але по 

факту не вступають у будь-які правовідносини [11, с. 75]. Останнім часом стали 

помітними спроби надати правової форми вказаним відносинам. Зараз на розгляді у 

Верховній Раді України перебувають декілька законопроєктів, з яких безпосередньо 
регулювання трудових відносин у гіг-економіці стосується законопроєкт «Про внесення 

змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин 

та ознак їх наявності» від 9 лютого 2021 р. В ньому, наприклад, передбачено, що «… до 

відносин, за якими робота виконувалася без укладення трудового договору та які в 

установленому порядкові визнано трудовими, застосовуються норми законодавства про 

працю» [12]. Самі ж визначення та ознаки наявності трудових відносин відповідають 

відомій Рекомендації МОП 2006 року (№ 198), й у разі встановлення наявності 

щонайменше трьох з цих ознак відносини мають кваліфікуватися як трудові. Можливо, в 

Рекомендації порівняно із законопроєктом більший акцент зроблено на необхідності 

встановлення фактів, що підтверджують виконання роботи й виплату винагороди 

працівникові, незважаючи на те, як ці відносини характеризуються у будь-якій 
домовленості про протилежне, що має договірний чи інший характер, яка могла бути 

укладена між сторонами. Як ми зазначали вище, саме такими підходами керувалися 

європейські суди й Суд ЄС під час розгляду справ стосовно визначення статусу 

платформних робітників. 

Необхідно вказати, що, крім названого законопроєкту, Верховна Рада України вже 

розглянула й ухвалила Закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» 

від 15 липня 2021 року. Він ще на стадії законопроєкту був підданий аналізу й критиці з 

боку науковців і фахівців, отже,  це позбавляє нас необхідності повторювати їх висновки. 

Можна погодитися з І. Кудінською та Г. Сандулом про те, що цей акт так само, як і всі 

законопроєкти стосовно внесення змін і доповнень до законів про працю, страждає, між 

іншим, і низьким рівнем підготовки в умовах «турборежиму» та низькою юридичною 

якістю [13]. Загалом Закон спрямований на створення особливого економічного 
середовища з власною чи автономною правовою системою, потужного ІТ-центру не тільки 

в Україні, але й у всій Східній та Центральній Європі так звана «Дія Ciті», де не буде меж 

для інвестицій, створення нових робочих місць та розробки новітніх технологій. Юридичні 

особи, що прагнуть отримати передбачені Законом правові можливості, привілеї 

податкового, адміністративного та іншого характеру, мають набути статус резидента «Дія 

Сіті». Резиденти для здійснення роботи залучають робітників, укладаючи з ними трудовий 

договір (контракт), певною мірою відмінний від стандартного тим, що велика частина 

умов встановлюється угодою сторін, а також так званих «гіг-спеціалістів» на основі «гіг-

контракту». Формально залишається й можливість укладення суто цивільно-правового 

контракту із самостійними підрядниками зі статусом ФОП, але останні не користуються 

перевагами гіг-спеціалістів на основі гіг-контракту. 
Варто зазначити, що стосовно регулювання відносин у цьому віртуальному 

середовищі, серед яких і трудові, Закон вводить нові поняття, які відсутні в 

національному праві інших держав так само, як і в праві ЕС. Маємо на увазі названі 

вище «гіг-контракт», «гіг-спеціаліст» та «гіг», або завдання. Вони є, певним чином, 

гібридними утвореннями з поєднанням компонентів трудового й цивільного прав, хоча 

згідно із Законом на відносини між гіг-спеціалістами та резидентами «Дія Сіті» 

(зареєстрованими у передбаченому ним порядкові юридичними особами, які набувають 

права та створюють обов‘язки на його основі) не поширюється дія Кодексу законів про 

працю України й усього законодавства про працю. З іншого боку, гіг-контракт так само, 

як і статус гіг-спеціаліста містять елементи трудового права. Гіг-контракт може 

передбачати такі несумісні з типовими цивільно-правовими договорами (якими вони 

визначаються) умови, як робочий час, час відпочинку, визначення місця роботи, порядку 
її виконання, можливість контролю виконання роботи, забезпечення засобами 

виробництва, повне чи часткове відшкодування витрат гіг-спеціаліста у зв‘язку з 
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виконанням роботи тощо (ст. 20, 21 Закону). Згідно із Законом гіг-спеціаліст отримує й 

певні соціальні гарантії у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та 

пологами відповідно до законодавства України про обов‘язкове державне соціальне 

страхування (ст. 22, 23 Закону). Водночас названий акт не надає гіг-спеціалістам права 

на створення профспілок, хоча в загальній формі воно закріплене й Конституцією, й 

міжнародними правовими документами, на ведення колективних переговорів, укладання 

колективних договорів тощо.  

Висновки. Отже, у спробах створити механізм правового регулювання трудових 

відносин у гіг-економіці законодавець дещо відхиляється від загальноєвропейських 

тенденцій до чіткого розмежування між дійсно незалежними підрядниками (independent 

contractor) на основі визначених критеріїв і робітниками, які фактично є залежними, тобто 
перебувають у трудових відносинах, а не в цивільно-правових. В розглянутому Законі 

простежується, використовуючи спостереження Д. Новікова, «тенденція до легалізації 

обмеження трудових прав громадянина до повного їх нівелювання у локальних нормативних 

актах роботодавця» [14]. В Європейському Союзі, треба зазначити, Комісія також наполягає 

на створенні локальних актів, але шляхом угод між роботодавцями (платформами) і 

профспілками та їх об‘єднаннями з дотриманням норм законодавства ЄС і врахуванням 

судової практики Суду ЄС, а не роботодавцями в односторонньому порядкові. Для 

подальшого вдосконалення правового механізму регулювання трудових відносин в гіг-

економіці України, на нашу думку, варто було б доповнити трудове законодавство 

концепцією робітника, розробленою Судом ЄС, основними положеннями вказаної вище 

Директиви (ЄС) 2019/1152, а також включити в Кодекс законів про працю України норму, за 
якою трудова діяльність через додатки платформи (applications, apps), коли вона висуває 

вимоги до того, як робота має виконуватися, розглядається еквівалентом праці за трудовим 

договором. Дослідження цих та інших питань може скласти напрями розробки теми надалі. 
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ABSTRACT 

Ihor Alieksieienko. On the issue of labor relations in the gig economy of Ukraine. The article 
discusses some of the issues of the application of labor (employment) law to regulate labor relations in the 
gig economy of Ukraine. In recent years Ukraine occupied one of the first places in the world by its 
growth rate. A small part of those employed in it work as employees on the basis of employment contract, 
and the overwhelming majority as self-employed contractors or without formalized legal relations. At the 
same time, there are signs of labor relations in the work of the latter. Therefore, the issue of legal 
regulation of their work by labor law is of great practical and theoretical importance not only in Ukraine, 
but also in the European Union and other countries.  

The author paid some attention to studying the experience of the European Union on the 
regulation of labor relations in the gig economy. Here, judicial practice, the case law of the Court of 
Justice of the EU, as well as legal acts of the Parliament and Council of the EU. According the author, 
these documents pursue the goal of extending the labor law to workers of gig economy, who are in fact 
not self-employed, but employees. 

 The person is qualified by EU law as employee if his independent is merely notion, thereby 
disguising an employment relationship. Among the legal documents of Ukraine regarding these issues 
first of all, it is necessary to name the draft law ―On Amendment to Labor Code on Definition of Labor 

Relationships and signs of their Existence‖. It introduces 7 signs of employment: if three of them are 
present – a person is presumed to be an employee. In general, this draft law contains progressive 
provisions. At the same time, the Law ―On Promoting the Development of Digital Economy in Ukraine‖ 
is quite contradictory. So if the whole world tries to provide labor rights for gig workers who have no 
signs of self-employed independent contractor, this Law introduces the terms ―gig-specialist‖ and ―gig-
contract‖ and takes them outside the labor law, qualifying them as civil law. At the same time this Law 
grants ―gig-specialists‖ their own separate labor rights instead of others, including collective. Thus, 
regulation of labor relations in the gig economy of Ukraine needs improvement based on the study and 
application of the positive experience of EU legislation and jurisprudence. 

Keywords: the gig economy, digital platform, labor law, gig worker, independent contractor, 
dependent contractor, employee, employment relations, labor rights in gig economy, Diia City, gig-
contract, gig-specialist. 

 
 

 

 

 


