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АУТСТАФІНГ ТА АУТСОРСИНГ ЯК НОВІ ФОРМИ 

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

 

Вплив четвертої промислової революції принципово змінює 

характер роботи та значення кар’єри, вимагає постійного оновлення 

навичок працівників. Четверта промислова революція характеризується 

новими технологічними проривами в багатьох галузях, включаючи 

робототехніку, штучний інтелект, нанотехнологію, квантові 

обчислення, біотехнологію, Інтернет речей, тривимірний друк та 

автономні транспортні засоби. Швидкий розвиток цифрових технологій 

безпосередньо впливає на якість життя населення, економічну 

ефективність бізнесу та держави, а також сприяє поширенню нових 

форм організації праці (1). 

Аутсорсинг – форма запозиченої праці, яка передбачає передачу 

на підставі договору певних видів та функцій виробничої 

підприємницької діяльності однією компанією іншій. До компаній, що 

надають послуги аутсорсингу персоналу, звертаються тоді, коли 

необхідно підібрати персонал для короткострокового або одноразового 

проекту, для виконання сезонних робіт або коли немає можливості 

розширювати штат компанією-замовником. Однак останнім часом 

аутсорсинг персоналу розглядається як можливість передачі аутсорсеру 

функцій з підбору та найму персоналу на довгостроковій основі. 

Компанія-аутсорсер бере на себе обов’язки з пошуку, набору, навчання, 

контролю за якістю роботи персоналу, який працює на умовах 

аутсорсингу, а замовник лише визначає завдання, які потрібно 

виконати, та здійснює оплату за надані послуги. Нині віддати на 

аутсорсинг можна практично будь-які функції, але зазвичай на умовах 

аутсорингу працюють юристи, бухгалтери, фахівці у сфері IT, секретарі 

та офісменеджери, кадрові працівники, перекладачі. 
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На законодавчому рівні поняття аутсорсингу визначено розділом 

4 Національного класифікатору України «Класифікація видів 

економічної діяльності ДК 009:2010», чинного від 01.01.2012 р., як 

угода, згідно з якою замовник доручає підряднику виконати певні 

завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний 

виробничий процес, надання послуг щодо підбору персоналу, 

допоміжні функції. 

Термін «аутсорсинг» також використовується, якщо підрядник 

здійснює допоміжну діяльність, та не залежить від того, чи виконують 

такі завдання на ринкових умовах. Замовник та підрядник можуть бути 

розташовані в межах однієї економічної території чи в різних 

економічних територіях. Фактичне місцезнаходження не впливає на 

класифікацію цих суб’єктів. 

Аутстаффінг – позаштатне залучення e-працівників, які надають 

від імені виконавця певні послуги (роботи) за місцем розташування 

замовника та не вступають з ним безпосередньо в будь-які правові 

відносини (цивільноправові, трудові). Аутстаффінг передбачає 

оформлення частини співробітників у штат сторонньої компанії, яка 

виступає в ролі формального роботодавця для персоналу компанії-

замовника, забезпечує ведення кадрової роботи, нарахування та виплату 

заробітної плати, перерахування податків, а також дотримання норм 

законодавства з усіх питань трудових відносин. Для компанії-замовника 

існує низка переваг щодо використання аутстаффінгу, таких як 

можливість регулювання чисельності працівників без втрати 

висококваліфікованих кадрів; оптимізація витрат на утримання 

персоналу; можливість застосування спрощеної системи оподаткування 

в результаті скорочення штатних одиниць; використання на 

тимчасовому проекті заздалегідь відібраних працівників; ефективне 

задоволення тимчасових потреб необхідною кількістю трудових 

ресурсів у різних компаніях, що входять в одну систему. Послуги з 

аутстаффінгу надають такі міжнародні компанії, як «Kelly Services, Inc.» 

(США) (9), «Adecco Group» (Швейцарія) (2), «Manpower Group Inc.» 

(США) (11), «Randstad NV» (Нідерланди) (3), «Hays plc» (Велика 

Британія) (4). 

На сьогоднішній день законодавством України не закріплено 

поняття «аутстафінг». Конвенція про приватні агентства № 181 від 

19 червня 1997 року, яка регулює його застосування у світовій практиці, 

не ратифікована Україною. Однак деякі норми Кодексу законів про 

працю України, Податкового кодексу України та Закону України «Про 

зайнятість населення» все ж регулюють такі відносини. 

Особливість теперішнього часу полягає в тому, що в 

глобалізованому суспільстві формується світовий ринок праці, де чітко 

простежується тенденція діджиталізації трудових відносин. Під 

впливом розвитку цифрових технологій спостерігається поширення 
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нових форм праці, а саме організаційно-правових способів та умов 

використання інтелектуальної праці, які характеризуються відсутністю 

або модифікацією однієї чи декількох ознак класичних трудових 

відносин, а саме появою особливих трудових договорів, згідно з якими 

змінюється спосіб найму працівників та здійснюється гнучке правове 

регулювання діджиталізованих відносин у сфері праці; трансформацією 

уявлення про робоче місце у звичайному розумінні цього елементу 

організації праці; можливістю використання такого графіку роботи, 

який дає змогу оптимізувати робочий час працівника. 
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Обмеженість земельних ресурсів і поява в багатьох випадках 

потреб усієї держави чи певної територіальної громади у використанні 

тих чи інших земельних ділянок, які вже перебувають у приватній 

власності, зумовили виникнення інститутів відчуження земельних 

ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. 

Водночас законодавство, яке регулює викуп земельних ділянок для 


