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року головними державними інспекторами Управління Держпраці 
у Чернівецькій області  виявлено 269 осіб,  котрі працювали без 
належного оформлення трудових відносин.1 

Головне завдання будь-якої системи інспекції праці – забез-
печити дотримання законодавства про працю, тобто сукупності 
національних нормативних актів і стандартів, призначених для 
захисту всіх працівників у процесі їх роботи, а в сучасних системах 
– також і самозайнятих осіб і широкої громадськості, від будь-яких 
негативних наслідків роботи, що виконується. 

Інспектори	 праці	 на	 дании! 	 час	 не	 наділені	 усіма	 повнова-
женнями і правами, передбаченими Конвенцією МОП № 81 про 
інспекцію праці і Конвенцією МОП № 129 про інспекцію праці в 
сільському господарстві. Діяльність Держпраці не забезпечена до-
статніми фінансовими, технічними та людськими ресурсами.  

Держпраці під час виконання покладених на неї завдань 
взаємодіє в установленому порядку з іншими державними орга-
нами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями грома-
дян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними 
органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також 
підприємствами, установами та організаціями. Втім, взаємодія із 
іншими державними структурами та соціальними партнерами по-
требує	подальшоı̈	активізаціı̈. 
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С. Ю. Головіна, Е. А. Єршова, І. Я. Кисельов, Т. Ю. Коршунова,  
A. M. Курінний, М. Курзіна, І. А. Костян, А. Ляпін, А. Ф. Нуртдінова,  
Б. А. Римар, О. П. Римкевіч, С. А. Саурін, О. В. Синявська, В. Г. Сойфер, 
Г. І. Чанишева. 

Історично аутсорсинг уперше був визнаний як бізнес-
стратегія у 1989 році, хоча інструментарій аутсорсингу був вико-
ристаний набагато раніше протягом 70-х років в автомобілебудів-
ній галузі. Регулярно застосовуваний протягом 90-х, інструмент 
аутсорсингу міцно інтегрувався в міжнародний бізнес. 

Вимоги відмови від стандартів та підвищення «гнучкості» 
трудових відносин часто розглядаються як неминучий наслідок 
сучасної економічної системи в модернізованому світі. З. Бауман 
зазначає, що сучасність стає «текучою», здатною розплавляти всі 
існуючі обмеження у вигляді норм, правил, соціальних інститутів.1 

Ці обмеження стають перешкодою на шляху сучасного капі-
талу, який завдяки політичним трансформаціям кінця XX в. і тех-
нічному прогресу, насамперед у галузі комунікацій, отримав над-
національний характер. Стандартна зайнятість, яка передбачає 
наявність безстрокового трудового договору, стабільний час ро-
боти і відпочинку, нормовану зарплату, участь працівників в 
управлінні організаціями, зникає. 2 

На зміну їй приходить нестандартна зайнятість, яка харак-
теризується непередбачуваністю відносин.  

Для створення підприємства необхідні фінансові та людські 
ресурси, компетентні співробітники, що іноді неможливо забезпе-
чити «власними» зусиллями. Необхідність пошуку альтернативно-
го варіанта вирішення цього питання сприяє поширенню послуг 
аутсорсингу, послуг, які спрощують процеси прийняття рішень і 
управління підприємствами.  

Аутсорсинг −	це практика, в якій фізична особа або компанія 
виконує завдання, надає послуги або виробляє продукцію для ін-
шої компанії, функції якої могли б бути або, як правило, викону-
ються всередині фірми.  

Однією з основних перешкод на шляху активного впрова-
дження аутсорсингу на підприємствах України є відсутність ви-
значення процесів аутсорсингу та їх нормативно-правового регу-
лювання, контролю та відповідальності за порушення. 

                                                 
1 Бауман З. Текучая современность/ Пер. с англ. под. ред. Ю.В. Асо-

чакова.  СПб.:Питер, 2008. 240 с. 
2 Бизюков П.В. Заемный труд: последствия для работников /  

П. В. Бизюков, Е. С. Герасимова, С. А. Саурин.  М., 2012. 184 с. 
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Згідно зі ст. 6 Цивільного Кодексу України «сторони мають 
право укласти договір, який не передбачений актами цивільного 
законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного за-
конодавства» Також важливим законом для аутсорсингу є Закон 
України «Про зайнятість населення», де в п. 5 ст. 50 вказано про 
заборону «залучати до роботи працівників, що наймаються 
суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва 
у працевлаштуванні, для подальшого виконання ними роботи на 
інших підприємствах, в установах та організаціях у разі, коли у 
такого роботодавця протягом року здійснено скорочення чисель-
ності (штату) працюючих; не дотримано нормативу чисельності 
працівників основних професій, задіяних у технологічних проце-
сах основного виробництва; передбачається виконання робіт у 
шкідливих, небезпечних та важких умовах праці, а також робіт за 
основними професіями технологічного процесу основного вироб-
ництва».1 

Аутсорсинг має більш тривалий характер взаємодії порів-
няно з разовими послугами, які запитуються більш ситуативно. 
Так, приймаючи стратегічне рішення про аутсорсинг, замовник 
одержує доступ до існуючого бізнес-процесу, окремих систем та 
інфраструктури зовнішніх компаній, концентруючись на прова-
дженні профільного виду діяльності у своїй компанії, збільшуючи 
потужності з нарощуванням присутності на ринку. 

Приймаючи рішення про залучення аутсорсингу, компанії 
часто керуються такими перевагами аутсорсингу: залучення до-
даткових трудових ресурсів, скорочення виплат, а також відсут-
ність додаткового соціального пільгового пакета, який роботода-
вець надає своїм штатним співробітникам, заміна існуючих пра-
цівників. Гнучкість при розподілі витрат, що включає в себе скла-
дання плану-графіка робіт, мобільність і скорочення постійного 
штату співробітників, залучення тимчасової робочої сили залежно 
від необхідності. Доступ до найкращих професійних навичок, що 
може досягатися шляхом заміщення існуючих співробітників, дос-
туп до локального резерву робочої сили та методів, доступних 
третім незалежним компаніям. 

Проте практика застосування аутсорсингу в багатьох краї-
нах може викликати також негативне ставлення. Противники ви-
ступають проти аутсорсингу, аргументуючи втрату робочих місць 

                                                 
1 Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 року 

№5067-VІ // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2013. № 24. Ст. 243. 
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під час дислокації виробничих процесів, що особливо відчутно в 
промисловому секторі.1 

Дійсно, аутсорсинг може використовуватися для скорочен-
ня витрат роботодавців та підвищення економічної ефективності 
діяльності підприємства, зокрема за рахунок наступних напрям-
ків: відхід від податків; мінімізація соціальних виплат; кардиналь-
не зниження соціальної захищеності працівників; зняття відпові-
дальності, в тому числі щодо виробничого травматизму.2 

Позикова праця без сорому використовується роботодавця-
ми як інструмент придушення профспілкових і трудових прав, а це 
вже загроза демократичним засадам суспільства.  

Позикові працівники не перебувають у профспілках і не ви-
плачують профспілкових внесків. За рахунок збільшення частки по-
зикових працівників зменшується рівень профспілкового членства. 

Отже, безліч видів сучасної роботи може бути передана на 
виконання поза штатом співробітників. Таким чином, згодом це 
призведе до протистояння між захищеними вільними службовця-
ми та вільними виконавцями, трудову діяльність яких не врегу-
льовано на законодавчому рівні. 

Світ змінюється набагато швидше, ринок праці піддається 
незаперечному впливу, коли більшість робіт спрощується за до-
помогою технологій; одним з наслідків стає відступлення від зви-
чних урегульованих трудових відносин і структур. Наше робоче 
оточення і середовище, до яких ми звикли, радикально змінюють-
ся вже сьогодні. Нові форми співробітництва можуть вивести пра-
вові відносини за межі правового регулювання в тих країнах, які 
не зможуть вчасно адаптувати своє законодавство для нових біз-
нес-стратегій, що стрімко розвиваються, у яких часто відсутнє по-
няття територіальних меж і переважно затребувані таланти для 
ефективного виконання поставлених завдань. 

Отже, ринок аутсорсингових послуг знаходиться на стадії 
розвитку, а для каталізації його адаптивного процесу в Україні та 
подолання наявних проблем необхідні: редагування законодавст-
ва, що його регулює; залучення іноземних інвесторів до українсь-

                                                 
1 Юрист і закон. 2017.  №38. 
2 Гуринович Н. Заемный труд, по мнению профсоюзов, - угроза де-

мократическим устоям нашего общества/ Н. Гуринович// Человек и труд.  
2012. №3. 
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ких підприємств, що ведуть аутсорсингову діяльність у сфері ІТ; 
активна співпраця із закордонними фірмами.1 
 
УДК 349.2:331.108 

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СПОСОБІВ 
СУДОВОГО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ 

Любчик О. А., 
професор кафедри  

державно-правових дисциплін 
                                                          Луганського державного                                                                      

університету внутрішніх справ,  
 д-р юрид. наук 

ORCID: 0000-0002-8239-2129 

Трудові спори найбільш ефективно вирішуються судами. За-
хист трудових прав саме в такій формі здійснюється державним ор-
ганом, виконання  рішень якого гарантується державним примусом. 

Багато вчених приділяли увагу проблемам судового захисту. 
Але ж до сьогодні немає чіткої системи способів судового захисту 
трудових прав ані в науці, ані в трудовому законодавстві. 

О. В. Ільницький наполягає, що спосіб судового захисту є 
«двосічним мечем», що, з одного боку, дозволяє відновити закон-
ність у спірних правовідносинах, отримати позитивний результат 
для однієї сторони, а з іншого – цей результат отримується за ра-
хунок впливу на інтереси її процесуального опонента.2 Основним 
правилом тут (як і для будь-якої зброї) є її законне та розумне за-
стосування. 

О. Є. Сонін стверджує, що вибір способу захисту права зале-
жить від характеру дій роботодавця, які порушують трудові права, 
та від наслідків таких дій3. На думку І. М. Ваганової, критерієм ви-
бору засобів захисту є характер предмету захисту та суб’єкт, права 

                                                 
1 Тонюк М.А. Аутсорсинг, как инструмент обеспечения эффектив-

ной деятельности предприятия. Економіка та управління підприємства-
ми, 2017, №10, ст.372-375. 

2 Ільницький О.В. Застосування судами окремих способів захисту 
прав у земельних спорах за участю суб’єктів господарювання // Юридична 
наука, практика і освіта. Випуск 1, 2010 р., с. 208-215 

3 Сонин О. Е. Способы защиты права на установление неполного 
рабочего времени / О. Е. Сонин // Ученые записки Таврического нацио-
нального университета им. В. И. Вернадского. Серия : Юридические науки. 
2009. Т. 22 (61), № 2. с. 157 – 162. 
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