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Постановка проблеми. Одним із напря-
мів розвитку та управління суб’єкта господа-
рювання, який спрямований на підвищення 
його конкурентоспроможності та передба-
чає укладення договору між замовником та 
виконавцем з метою передачі останньому 
первинних та вторинних функцій компа-
нії для оптимізації й скорочення витрат за-
мовника, отримання прибутку, вважається 
аутсоринг. Зазначимо, що правове регулю-
вання договору аутсорсингу не склалося, 
незважаючи на його практичне використан-
ня. У юридичній літературі не вироблено 
єдиного концептуального підходу щодо по-
няття договору аутсорсингу, його правової 
природи, місця у системі договорів. Більш 
того, судова практика свідчить про наявність 
проблеми неоднозначного трактування аут-
сорсингових відносин. Досить часто договір 
аутсорсингу замінюють такими термінами, 
як аутстафінг, лізинг персоналу, підбір тим-
часового персоналу, що не відповідає право-
вій природі даного договору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
із даної теми. Теоретичною основою дослі-
джень договору аутсорсингу стали праці та-
ких учених, як М. М. Єфименко, І. А. Єщен-
ко, В. П Кохан, А. І. Кузнецової, В. Г. Олюхи, 
С. В. Терещенка, А. В. Фадєєва та ін. Однак 
остаточно проблема визначення правової 
природи та його місця у системі договорів 
в Україні залишається невирішеною.

Метою статті є визначення правової при-
роди договору аутсорсингу та окреслення 
основних проблем у застосуванні остан-
нього в тому числі шляхом аналізу наявної 
судової практики.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Насамперед звернемося до офіційно-

го розуміння аутсорсингу, оскільки чинне 
українське законодавство безпосередньо не 
регламентує сам договір аутсорсингу.

Визначення аутсорсингу наведено у роз-
ділі 4 Національного класифікатора України 
«Класифікація видів економічної діяльнос-
ті», затвердженого наказом Дерспоживстан-
дарту України від 11.10.2010 № 457. Так, 
аутсорсинг – угода, згідно з якою замовник 
доручає підряднику виконати певні завдан-
ня, зокрема частину виробничого процесу 
або повний виробничий процес, надання 
послуг щодо підбирання персоналу, допо-
міжні функції. Термін «аутсорсинг» також 
використовують, якщо  підрядник здій-
снює  допоміжну діяльність, незалежно від 
того, чи виконують такі завдання на ринко-
вих умовах. Замовник і підрядник можуть 
бути розташовані в межах однієї економічної 
території чи в різних економічних територі-
ях. Фактичне  місцезнаходження  не впливає 
на класифікацію цих суб'єктів. 

Стосовно банківської діяльності Націо-
нальний банк України, визначив, що аутсор-
синг – виконання певних функцій і робіт, які 
традиційно є «внутрішніми» і виконуються 
штатними працівниками шляхом залучення 
зовнішніх незалежних сторін на договірній 
основі; аутсорсинг використовується для 
оптимізації витрат і процесів у банку (Поста-
нова Правління НБУ «Про схвалення Ме-
тодичних рекомендацій щодо організації та 
функціонування систем ризик-менеджменту 
в банках України» від 02.08.2004 № 361). 

Стосовно правової природи договору аут-
сорсингу, то одностайності у цьому питанні 
не маємо. Одні автори вважають, що договір 
аутсорсингу є змішаним договором, який, як 
правило, включає в себе елементи договорів 
підряду та оплатного надання послуг, в тому 
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числі договорів, що характеризуються іншою 
галузевою приналежністю (наприклад, тру-
дових договорів) [1]. При цьому робиться 
висновок стосовно аутсорсингу як непоіме-
нованого цивільного договору. Такий під-
хід, насамперед, можна пояснити тим, що 
господарський договір вважають різновидом 
цивільно-правового договору, проте у цьому 
разі не враховуються особливості господар-
ських договорів та наявність галузевої спеці-
алізації у праві. Указана позиція притаманна 
російським вченим з огляду на відсутність 
окремого кодифікованого акта у сфері госпо-
дарювання.

Група других науковців розглядає договір 
аутсорсингу як комплексний договір. Зокре-
ма, М. М. Єфименко вказує, що договір аут-
сорсингу містить елементи господарського, 
цивільного і трудового договору [2, с. 117]. 
На думку В. П. Кохан, правова конструкція 
відносин аутсорсингу складається з двох до-
говорів – цивільного і трудового [3, с. 164]. 
Проте трудові відносини між замовником і 
працівниками, що перебувають у штаті аут-
сорсера, не виникають. При цьому трудовий 
договір укладається між аутсорсером та його 
працівниками, які й будуть безпосередньо 
виконувати роботи або надавати послуги для 
виконання договору аутсорсингу. Як пра-
вильно вказує В. Г. Олюха, трудовий договір 
не є складовою частиною договору аутсор-
сингу [4, с. 290].

Прихильники третьої групи дотримують-
ся точки зору стосовно договору аутсорсин-
гу як несамостійного виду (типу) договору, 
оскільки у нього відсутня видова ознака і 
він є загальним поняттям, що охоплює різні 
відомі законодавству договори – виконання 
робіт, надання послуг, а тому під договором 
аутсорсингу завжди приховується один із ви-
щевказаних договорів [5, с. 16]. 

Так, на практиці досить часто має місце 
укладення договорів про надання послуг аут-
сорсингу у сфері бухгалтерського та подат-
кового обліку. При цьому суди, розглядаючи 
спори між сторонами такого договору, дохо-
дять висновку, що даний правочин за своєю 
природою є договором про надання послуг [6].

Із цього приводу варто зазначити, що кон-
струкція договору аутсорсингу може бути 
доволі складною, оскільки в цьому договорі 
сторони успішно можуть поєднати переда-
чу бізнес-процесу, певної функції шляхом і 
виконання робіт, і надання послуг одночасно. 
Крім того, як правило, має місце довгостро-
ковий характер аутсорсингових відносин, 
що вимагає додаткової регламентації прав 
і обов’язків сторін, зокрема, стосовно звіту-
вання аутсорсера перед замовником, визна-
чення кваліфікації працівників за бажанням 

замовника тощо. Нині, якщо сторони у разі 
укладення договору про надання послуг на-
магаються визначити весь спектр послуг, 
що будуть надаватися, то, відповідно, склад 
дій, які працівник виконуватиме на підставі 
договору аутсорсингу у межах переданого 
бізнес-процесу чи функції, може змінюва-
тися з ініціативи замовника. Крім того, під 
час виконання функції, бізнес-процесу, що 
передаються на аутсорсинг, як правило, вра-
ховується внутрішній регламент замовника. 
У свою чергу, у договорі про надання послуг 
виконавець відповідає за кінцевий результат, 
а спосіб досягнення цього результату може 
взагалі не цікавити замовника. 

Отже, справді, замовник може укласти 
договір на разове надання послуг та виконан-
ня робіт, проте договір аутсорсингу є більш 
зручним з огляду на тривале співробітництво 
замовника і аутсорсера з його кваліфіковани-
ми працівниками.

Найбільш прийнятною вважаємо вислов-
лену в юридичній літературі точку зору щодо 
господарської природи договору аутсорсин-
гу [4, с. 286-292; 7, с. 110-113]. 

О. А. Беляневич до кваліфікуючих 
ознак господарського договору відносить 
наявність: сфери господарювання як осо-
бливої сфери суспільних відносин; сторін 
зобов’язання – суб’єктів господарювання 
або інших учасників відносин у сфері госпо-
дарювання; юридичного об’єкта (певних дій 
господарського чи управлінського характе-
ру) [8, с. 456-457]. 

За таким підходом спробуємо визначити 
ознаки договору аутсорсингу.

По-перше, договір аутсорсингу укла-
дається з метою передачі певних бізнес-
процесів, виробничих функцій, робіт, які 
безпосередньо належать до господарської ді-
яльності, тобто для здійснення та обслугову-
вання останньої. Отже, договір аутсорсингу 
застосовується у сфері господарювання.

По-друге, сторонами даного договору 
(замовником та виконавцем-аутсорсером) 
можуть бути виключно суб’єкти господарю-
вання. При цьому склад учасників договору 
не збігається зі складом його сторін, оскільки 
учасниками договору аутсорсингу поряд зі 
сторонами є треті особи – кваліфікований пер-
сонал, який надається замовнику для виконан-
ня делегованих функцій чи бізнес-процесів.

По-третє, юридичним об’єктом договору 
аутсорсингу слід вважати виконання певних 
функцій та робіт для господарських цілей за-
мовника шляхом залучення інших суб’єктів 
господарювання.

Таким чином, можемо зробити висновок, 
що договір аутсорсингу слід визнати власне 
господарським договором. Хоча в науковій 
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літературі підстави приналежності цього 
договору до господарських договорів трак-
туються більш широко. Так, А. В. Фадєєв 
зазначає, що договір аутсорсингу має всі 
характеристики, щоб бути названим гос-
подарським договором: укладається між 
суб’єктами господарювання, а отже, сферою 
його застосування є господарська діяльність; 
цим договором встановлюється юридичний 
зв'язок між його сторонами через виявлен-
ня взаємних прав та обов’язків при здійсне-
ні підприємницької діяльності; як і будь-
який інший договір, він не може укладатися 
в усній формі, і тому виражений зовні у фор-
мі письмового документа; у цьому договорі 
досягається угода про задоволення взаємних 
інтересів суб’єктів господарювання щодо 
використання ресурсів одного підприємця 
для досягнення господарських цілей іншого 
підприємця [7, с. 112].

Отже, договором аутсорсингу є зобов’я- 
зання суб’єктів господарювання, змістом 
якого є взаємні права та обов’язки щодо 
виконання аутсорсером переданих замовни-
ком виробничих процесів чи певних функ-
цій для задоволення господарських потреб 
останнього.

Натепер у судовій практиці співіснують 
різні правові позиції щодо розуміння по-
няття аутсорсингу. Наприклад, Окружний 
адміністративний суд м. Києва по справі 
№ 2а-17883/11/2670 вказав, що за загаль-
ним правилом та своєю природою аутсор-
синг – це виконання певних функцій і робіт, 
які традиційно вважаються внутрішніми і 
виконуються штатними працівниками, через 
залучення зовнішніх незалежних сторін 
на договірній основі [9]. В іншому рішенні 
визначено, що надання послуг аутсорсин-
гу передбачає передачу на договірних умо-
вах певних бізнес-процесів або виробничих 
функцій на обслуговування іншій компанії, 
що спеціалізується у відповідній сфері (ухва-
ла Вищого адміністративного суду України у 
справі № 2а-14047/11/2670) [10].

Разом із тим у низці судових актів аут-
сорсинг ототожнюється з послугами з на-
дання персоналу (ухвала Харківського 
апеляційного адміністративного суду у спра-
ві 2а-836/12/2070) [11]. У рішенні господар-
ського суду Харківської області по справі 
№ 5023/5802/12 суд розтлумачив зміст до-
говору аутстафінгу як послуг з надання пер-
соналу [12].

Таким чином, у правозастосовчій прак-
тиці склалася ситуація, що поряд із термі-
ном «аутсорсинг» застосовуються поняття 
«аутстафінг», «послуги з надання персона-
лу», навіть «лізинг персоналу». Спробуємо 
визначитися з цими категоріями.

Податковий кодекс України (пп. 14.1.183) 
визначає послугу з надання персоналу як 
господарську або цивільно-правову угоду, 
відповідно до якої особа, що надає послугу 
(резидент або нерезидент), направляє у роз-
порядження іншої особи (резидента або не-
резидента) одну або декількох фізичних 
осіб для виконання визначених цією угодою 
функцій. При цьому угода про надання пер-
соналу може передбачати укладання зазна-
ченими фізичними особами трудової угоди 
або трудового контракту з особою, у розпо-
рядження якої вони направлені. Інші умови 
надання персоналу (у тому числі винагорода 
особи, що надає послугу) визначаються уго-
дою сторін.

Здійснення діяльності суб'єктів госпо-
дарювання, які наймають працівників для 
подальшого виконання ними роботи в Укра-
їні в іншого роботодавця, визначає ст. 39 За-
кону України «Про зайнятість населення» 
(05.07.2012 № 5067-VI). 

Аутстафінг (англ. outstaffing – виведення 
за штат, від «out» – вивід, «staffing» – штат) – 
це модель організації трудових відносин, за 
якої здійснюється виведення частини пра-
цівників за межі штату компанії-замовника 
та їх оформлення в штат компанії-посеред-
ника (кадрове агентство, посередницька 
компанія), яка формально виконує для них 
функції роботодавця, але за фактом вони 
продовжують працювати у своїй компанії. 

За договором аутстафінгу виконавець 
надає працівників, з якими перебуває 
у трудових відносинах, замовнику для 
подальшого використання останнім їхньої 
праці у власній господарській діяльності на-
рівні з власними працівниками, а замовник 
зобов’язується прийняти зазначену послугу 
та оплатити її, організувавши запозичену 
працю із забезпеченням дотримання трудо-
вого законодавства [4, с. 301]. 

Отже, законодавець, здійснивши право-
ву регламентацію у п. 14.1.183 Податкового 
кодексу України угоди про надання пер-
соналу, по суті, створив правове підґрун-
тя для застосування договору аутстафінгу.  
Тому договір аутстафінгу у широкому розу-
мінні можна розглядати як угоду з надання 
персоналу.

У юридичній літературі можемо побачи-
ти для характеристики відносин із надання 
персоналу поняття «лізинг персоналу» або 
«наймана праця» [13, с. 26]. Агентства з лі-
зингу робочої сили (агентства тимчасової 
праці) передають власних робітників підпри-
ємствам-замовникам, так би мовити, у найм, 
в оренду, напрокат та на певний термін. Для 
лізингового агентства надання послуг зі здачі 
персоналу в оренду – це свого роду підряд на 
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надання персоналу та вид підприємницької 
діяльності, що приносить дохід [14, с. 52].

Стосовно договору лізингу персоналу 
зазначимо, що сам термін є некоректним з 
правової точки зору. Адже об’єктом лізингу 
є індивідуально-визначене майно, і ніяк не 
працівник як об’єкт зобов’язання. Крім того, 
відносини так званого «лізингу персоналу» 
охоплюються поняттям аутстафінгу, і, як 
правильно зазначає В. Г. Олюха, «… не існує 
ніяких проблем, щоб поняття «аутстафінг» 
розуміли у широкому значенні як позна-
чення будь-якого виду запозиченої праці» 
[4, с. 295].

Проте яким же чином співвідносяться 
поняття аутсорисингу та аустафінгу? На-
справді дане питання є доволі дискусійним. 
Одні автори повністю ототожнюють аутста-
фінг і аутсорсинг. Наприклад, В. П. Кохан 
зазначає, що аутсорсинг – це вид запози-
ченої праці, коли працівник, залишаючись 
оформленим в одного роботодавця, переда-
ється в розпорядження іншого, а далі вказує:  
«…цей договір [аутсорсингу – А.З.] опосе-
редковує «оренду» персоналу або надання 
його у користування…» [3, с. 160, 163]. Інші 
науковці говорять про аутстафінг як про різ-
новид аутсорсингу [5, с. 36-42]. 

Підтримуємо позицію, що аутстафінг 
не є різновидом аутсорсингу, а виступає 
самостійним інструментом менеджменту 
[4, с. 295].

Справді, відносини аутстафінгу та аут-
сорсингу схожі між собою. Відмінність між 
ними полягає в тому, що, по-перше, за до-
говором аутстафінгу виводиться деяка кіль-
кість найманих працівників без визначення 
їх конкретних функцій, а за договором аут-
сорсингу передається певна функція під-
приємства, бізнес-процес іншому суб’єкту 
господарювання; по-друге, предметом дого-
вору аутстафінгу є послуга з надання робо-
чої сили, аутсорсингу – послуга з виконання 
конкретної функції, бізнес-процесу. 

Як вказує О. Б. Полякова, аутстафінг 
та аутсорсинг відрізняють один від одного 
мета та правова форма вказаних відносин. 
Так, відносини аутсорсингу оформлюють-
ся контрагентами договором про надання 
послуг чи виконання робіт, аутстафінгу – до-
говором про надання персоналу [15, с. 130].

Разом із тим ще одним проблемним пи-
танням, пов’язаним з аутсорсинговими та 
аутстафінговими відносинами, слід визнати 
несприйняття деякими органами державної 
влади, наприклад органами фіскальної служ-
би, цих договірних структур. Як наслідок, 
до судових органів звертаються суб’єкти гос-
подарювання з позовом про визнання проти-
правними та скасування податкових повідо-

млень-рішень. Так, у справі № 804/2/13-а суд 
звернув увагу, що факт відсутності у контр-
агента матеріальних та трудових ресурсів не 
виключає можливості реального виконання 
ним господарської операції та не свідчить 
про одержання необґрунтованої податко-
вої вигоди покупцем, оскільки залучення 
працівників є можливим за договорами ци-
вільно-правового характеру, аутсорсингу та 
аутстафінгу (оренда персоналу). Основні 
та транспортні засоби можуть перебувати у 
контрагента на праві оренди або лізингу [16]. 

Хоча на практиці можемо натрапити 
на протилежні судові рішення в аналогіч-
них правовідносинах, наприклад у справі 
№ 826/1708/15 [17].

Висновки

Підсумовуючи вищевикладене, зазначи-
мо, що договором аутсорсингу є зобов’язання 
суб’єктів господарювання, змістом якого є 
взаємні права та обов’язки щодо виконан-
ня аутсорсером переданих замовником ви-
робничих процесів чи певних функцій для 
задоволення господарських потреб остан-
нього. У зв’язку з цим обґрунтовується гос-
подарсько-правова природа договору аутсор-
сингу з тими особливостями, що характерні 
для власне господарських договорів. 

Вважаємо необґрунтованою позицію 
ототожнення таких видів господарської ді-
яльності, як аутсорсинг та аутстафінг. Від-
повідно, предметом договору аутсорсингу є 
послуга з виконання конкретної функції, біз-
нес-процесу, аутстафінгу – послуга з надан-
ня робочої сили.

Отже, закріплення на законодавчому рів-
ні поняття договору аутсорсингу сприятиме 
формуванню чіткого розуміння сутності цьо-
го договору, що має вагоме значення для пра-
возастосовчої практики.
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Статья посвящена исследованию правовой природы договора аутсорсинга. Осуществлен анализ 
научных подходов к содержанию договорных обязательств по аутсорсингу. Произведен анализ на-
ционального законодательства об аутсорсинге. Рассматриваются проблемы реализации аутсорсин-
говых отношений.

Ключевые слова: договор аутсорсинга, аутсорсинг, аутсорсинговые отношения, хозяйственный  
договор, аутстаффинг.

The article is devoted to the study of the legal nature of outsourcing agreement. The analysis of scientific 
approaches of scientists to the content of outsourcing agreement is carried out. There is provided the analysis 
of the national legislation on outsourcing. The article is devoted to the statement of the problem of the out-
sourcing relationship implementation.

Key words: outsourcing agreement, outsourcing, outsourcing relationships, economic agreement, outstaf- 
fing.


