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ПЛАН
 поняття та види нестандартної зайнятості працівників;

 аналіз сучасного та перспективного законодавства з регу-
лювання нестандартної зайнятості;  

 поняття та умови договору аутсорсингу;

 поняття та умови договору аутстафінгу;

 сучасний стан правового регулювання договорів аутсор-
сингу та аутстафінгу та відмінність між ними;

 віддалена (надомна) праця: аналіз сучасного законодав-
ства;

 вимоги до оформлення цивільно-правового договору, роз-
межування цивільно-правового та трудового договорів у 
новітній судовій практиці Верховного Суду.



Відповідно до п.7 ч.1. ст. 1 Закону України «Про 

зайнятість населення» № 5067-VI в редакції від 

09.08.2019 р. зайнятість – це:

 не заборонена законодавством діяльність осіб; 

 діяльність пов'язана із задоволенням особистих та суспільних 
потреб; 

 діяльність з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій 
або іншій формі; 

 діяльність членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську діяльність 
або працюють у суб'єктів господарювання, заснованих на їх власнос-
ті, у тому числі безоплатно.

За характером організації робочих місць та робочого часу зайнятість 
поділяється на :

 стандартна;

 нестандартна



Стандартною зайнятістю можна вважати повну 

зайнятість.

 Згідно ч. 1. ст. 1 Закону № 5067-VI повною є зайнятість пра-
цівника за нормою робочого часу, передбаченою згідно із зако-
нодавством, колективним або трудовим договором.

 Під стандартною зайнятістю Міжнародна організація праці, 
розуміє повну зайнятість на умовах безстрокового трудового 
договору з одним роботодавцем, у якому передбачено захист від 
необґрунтованого звільнення.

(«Аутсорсинг та переведення на тимчасову роботу в харчовій промисловості та 
промисловості з виробництва напоїв: Загроза працівникам і спілкам та стратегія 
профспілок. Організаційний посібник для членів проф-спілки». IUF, 2006. – 66с.).



Ознаки нестандартної зайнятості:

 в основі нестандартної зайнятості знаходяться нетипові трудові 
та (або) цивільно-правові та (або) господарські відносини;

 сторони таких правовідносин погоджують між собою умови 
праці, не передбачені законодавством про працю; 

 сторонами таких відносин можуть бути не тільки особа, що 
замовляє працю та особа, що безпосередньо її виконує, але і 
інші особи;

 між сторонами відсутній будь-який письмовий договір або 
укладений нетрадиційний трудовий договір або трудовий та 
(або) цивільно-правовий та (або) господарський договір; 

 працівник виконує роботу не за місцем розташування робото-
давця. 



До нестандартних форм зайнятості можна 

віднести:

 повну зайнятість за умов гнучких форм організації робочого часу; 

 неповну або часткову зайнятість ; 

 непостійну або тимчасову зайнятість;

 надомну працю;

 дистанційну працю в тому числі фриланс;

 зайнятість на основі договорів цивільно-правового характеру;

 аутстафінг (лізинг) персоналу;

 аутсорсинг; 

 зайнятість у неформальному секторі без правового оформлення.



Аутсорсинг за своєю економічною суттю являє собою 

передачу певних бізнес-процесів, виробничих функцій або 

робіт, які традиційно виконуються штатними працівниками 

на умовах трудового договору на обслуговування зовніш-

ньої компанії – аутсорсеру, що спеціалізується у відповід-

ній області. 

При його запровадженні утворюється певна горизонталь-

на мережа рівноправних ділових партнерів замість жор-

стко структурованої за вертикаллю  сукупності структурних 

підрозділів замовника. 



 У договорі  аутсорсингу трудові відносини безпосередньо не 
регулюються.

 Працівники укладають трудовий договір з організацією аут-
сорсера та перебувають у його штаті. 

 І хоча їх трудова функція полягає у виконанні роботи для 
замовника, вони підпорядковуються правилам внутрішнього 
трудового розпорядку свого роботодавця та зобов’язані 
безпосередньо виконувати його вказівки при виконанні ро-
боти, а не замовника.



Аутсорсингу притаманні:

 взаємопов’язаність та взаємна обумовленість процесів, функцій, 
робіт, тих, що передані зовнішнім партнерам, в тому числі і між 
собою, з тими, що залишені у замовника; 

 постійна необхідність у замовника щодо виконання аутсорсером 
своїх зобов’язань, а звідси і довготривалість, довірчість відносин 
між ними та їх конфіденційність; 

 необхідність дотримання аутсорсером вимог замовника щодо 
порядку здійснення отриманих завдань, кваліфікації залученого 
персоналу, забезпечення виконання штатними працівниками 
аутсорсингової компанії правил поведінки на виробничій терито-
рії замовника. 



За договором аутсорсингу замовник, відмовляю-

чись від використання своїх внутрішніх ресурсів 

(штатних працівників) для виконання функцій, бізнес 

процесів, робіт, необхідних йому для здійснення своєї 

господарської діяльності, передає їх реалізацію на 

систематичній, оплатній основі зовнішньому виконав-

цю (аутсорсеру), який здійснює підприємницьку діяль-

ність у певній вузькопрофільній, спеціалізованій 

сфері. 

Договір аутсорсингу є господарським договором.



Правова основа для укладення договору 

аутсорсингу або аутстафінгу.

 Відповідно до ч.1ст.6 ЦК України, сторони мають право укласти 
договір, який не передбачений актами цивільного законодав-
ства, але відповідає його загальним засадам. 

 Стаття 179 ч.1 ГК України закріплює господарський договір як 
основу для виникнення господарсько-правових зобов’язань, а в 
ст.64 ГК України встановлено право підприємства самостійно 
визначати власну структуру.



Відносини аутстафінгу закріплені у 

Податковому кодексі України та Законі 

України «Про зайнятість населення»

 Відповідно до п.14.1.183 ПК України, послуга з надання персоналу
- господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої осо-
ба, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у роз-
порядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або де-
кількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функ-
цій.

 У ч.1 ст. 39 закону України «Про зайнятість населення» встановле-
но, що діяльність суб'єктів господарювання-роботодавців, які 
наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Ук-
раїні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів, здійсню-
ється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості насе-
лення та трудової міграції. 



Суб'єкти господарювання - роботодавці, які наймають 

працівників для подальшого виконання ними роботи в 

Україні в іншого роботодавця, зобов'язані:

 укласти договір з роботодавцем про застосування праці працівника;

 виплачувати працівникові заробітну плату в розмірі, не нижчому, ніж 
розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом, та заро-
бітної плати, яку отримує працівник у роботодавця за виконання такої 
ж роботи;

 забезпечувати працівнику час роботи та відпочинку на умовах, визна-
чених для працівників роботодавця, що передбачено умовами колек-
тивного договору та правилами внутрішнього трудового розпорядку;

 нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування на користь працівника;

 не перешкоджати укладенню трудового договору між працівником та 
роботодавцем, у якого виконувалися ним роботи.

Додаткові вимоги:

 можливість застосування аутстафінгу передбачена колективним до-
говором роботодавця, що має намір використати позикову працю; 

 наявності згоди первинної профспілкової організації такого робото-
давця.



Суб'єкту господарювання заборонено 

направляти працівників на робочі місця до 

роботодавця, в якого:

 протягом року скорочено чисельність (штат) працівників;

 не дотримано нормативу чисельності працівників основних професій, 
задіяних у технологічних процесах основного виробництва;

 залучаються працівники для виконання робіт у шкідливих, небезпеч-
них та важких умовах праці, а також робіт за основними професіями 
технологічного процесу основного виробництва.



Послуга аутстафінгу надається суб’єктом підприємницької діяльності 
який здійснює таку діяльність систематично на основі цивільно-
правового або господарського договору, який укладається з замов-
ником, що має необхідність у використанні запозиченої праці. 

При цьому працівник у такому договорі:

 є третьою особою; 

 працевлаштований у виконавця послуги; 

 фактично роботу виконує у замовника послуги. 

Останній безпосередньо організує процес виконання трудової функції, 
але не є юридичним працедавцем по відношенню до робітника. 

Зобов’язання аутстафера будуть виконаними якщо він надасть замов-
нику персонал у необхідній кількості, обумовленої кваліфікації та спе-
ціальності. 

Забезпечення кількості та якості виконуваній запозиченим персона-
лом роботи покладається на замовника.



Новітня судова практика 

Верховного Суду

 Рішення колегії суддів Першої судової палати 
Касаційного цивільного суду від 08 травня 2018 року у 
справі № 127/21595/16-ц 

 Рішення колегії суддів Касаційного адміністративного 
суду від 26 вересня 2018 року у справі № 822/723/17

 Рішення колегії суддів Касаційного адміністративного 
суду від 04 липня 2018 року у справі №820/1432/17



Рішення Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової 

палати Касаційного цивільного суду від 08 травня 2018 року у 

справі № 127/21595/16-ц про встановлення факту перебування у 

трудових відносинах

Постановляючи рішення суд виходив з того, що:

 трудове законодавство регулює процес організації трудової 
діяльності

 трудове законодавство встановлює обов’язок працівника 
дотримуватись правил внутрішнього розпорядку

 предметом трудового договору є власне праця працівника в 
процесі виробництва

 трудовий договір це угода щодо здійснення і забезпечення 
трудової функції 

 після закінчення виконання визначеного завдання, трудова 

діяльність не припиняється

 оплата праці має мати системний характер



Рішення Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 26 вересня 2018 року у справі 

№ 822/723/17 про про визнання протиправною та скасування 

постанови про накладення штрафу Головного управління 

Держпраці у Львівській області (нещасний випадок із смертельним 

наслідком).

Постановляючи рішення суд виходив з того, що:

 трудовим законодавством регулюється процес організації 
трудової діяльності.

 виконавець, який працює за цивільно-правовим договором не 
підпорядковується правилам внутрішнього трудового 
розпорядку

 підписання Інструкція з охорони праці найманим працівником – є 
ознакою трудових правовідносин



Рішення Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 04 липня 2018 року у справі 

№ 820/1432/17 про визнання дій протиправними та скасування 

постанови про накладення штрафу Головного управління 

Держпраці у Харківській області.

Постановляючи рішення суд виходив з того, що:

 трудовим законодавством регулюється процес організації 

трудової діяльності

 трудовий договір - це угода щодо здійснення і забезпечення 

трудової функції

 предметом укладених договорів позивача з фізичними особами 

є процес праці, а не її кінцевий результат 

 працівникові гарантується заробітна плата, встановлені 

трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації, тощо

 відповідальність працівника за трудовим договором регулюється 

лише імперативними нормами, тобто нормами КЗпП України та 

іншими актами трудового законодавства, що не можуть 

змінюватися сторонами у договорі 



Основні ознаки цивільно-правового договору у 

розрізі практики Верховного суду:

 процес організації трудової діяльності залишається за його 
межами 

 метою – є отримання певного матеріального результату

 предметом – є виконання стороною певного визначеного обсягу 
робіт, тобто є кінцевий результат

 виконавець не підпорядковується правилам внутрішнього 
трудового розпорядку

 після закінчення виконання визначеного завдання трудова 
діяльність припиняється

 наявність актів виконаних робіт, складених сторонами

 оплата праці має, зокрема але не виключно, разовий характер

 відповідальність виконавця визначається сторонами у договорі 
або чинним законодавством України, зокрема нормами ЦК 
України 



Віддалена (надомна) праця регулюється:

 Положенням про умови праці надомників, затвердженим 

постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 

29.09.81 р. № 275/17-99 (з урахуванням, що його норми, які 

суперечать законодавству України, не діють)

 Конвенцією Міжнародної організації праці “Про надамну праці” 

від 20.06.1996 р. № 177

 Кодексом законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII 



Згідно з Конвенцією про надомну працю, термін 

«надомна праця» означає роботу, яку особа 

виконує:

 за місцем її проживання або в інших приміщеннях за її вибором, 
але не у виробничих приміщеннях роботодавця;

 за винагороду;

 з метою виробництва товарів або послуг, згідно з вказівками ро-
ботодавця, незалежно від того, хто надає обладнання, матеріа-
ли або інші ресурси, що використовуються.

Особи із статусом найманих працівників не стають надомни-

ками через сам лише факт виконання ними від часу до часу ро-
боти як найманими працівниками вдома, а не на своєму звичай-

ному робочому місці.



Умови віддаленої (надомної) праці

 укладення трудового договору з роботодавцем;

 використання власних обладнання, матеріалів, ресурсів або ро-
ботодавця;

 наявність належних житлово-побутових умов і практичних нави-
ків для виконання роботи; 

 табель обліку робочого часу не ведеться;

 оплата праці відбувається за фактично виконану роботу або ви-
готовлену продукцію, що відповідає встановленим вимогам до її 
якості;

 загальнообов’язкове соціальне страхування здійснюється у по-
рядку передбаченому законодавством;

 щорічна відпустка надається строком на 15 днів, якщо особа не 
має права на більш довгу щорічну  відпустку.



Обов’язки роботодавця у якого працює 

“надомник”:

 вести облік усіх надомників, яким надається робота; 

 вести реєстраційні листи робочих завдань, доручених надомни-

ку, із зазначенням часу, відведеного для виконання завдань, та-

рифних ставок оплати праці, витрат, пов’язаних з виконанням 

для підприємства роботи вдома (електроенергія, вода тощо);

 разом із представником профспілкового органу провести обсте-

ження житлово-побутових умов осіб, які бажають працювати 

вдома;

 забороняється доручати надомникам виконання таких видів 

робіт, котрі створюють незручності для проживання сусідів;



Дякую за увагу!


