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конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри». – Черкаси: Черкаський 
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різноманітної санаторно-курортної бази, унікальних природних та лікувальних 

об’єктів, флори і фауни, історико-культурних пам’яток. 

Для того, щоб розвивати туристичну галузь в Україні, необхідно посилити 

роль держави, яка зможе забезпечити матеріальну підтримку розвитку туризму. 

Як показує досвід різних країн, успіх розвитку туризму залежить від того, як на 

державному рівні сприймається ця сфера. Зацікавленість держави в туризмі 

дозволяє значно збільшити експорт туристичних послуг і забезпечити їх 

позитивне сальдо. 
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ОСОБЛИВОСТІ УЗГОДЖЕНОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ АУТСТАФІНГУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ДОКУМЕНТАЛЬНЕ 

ОФОРМЛЕННЯ 

 

В сучасних умовах господарювання ринкові відносини настільки 

динамічно розвиваються, що всі підприємства, установи та організації змушені 

йти в ногу з часом. Позаштатні співробітники є свого роду диференціалом, 

відстеження якого одна з важливих деталей для збільшення економічного 

фінансового важеля. Так, відомо, що насьогодні більше 60% компаній в Україні 

користується або коли-небудь користувалися послугами виведення персоналу 

за штат. І ця цифра продовжує зростати. Така  послуга позаштатного найму 

також популярна в багатьох компаніях США і Європи. Їх керівники вже давно 

відкрили для себе безліч переваг аутсорсингу та аутстаффінгу. Зауважимо, що 

сучасні поняття аутсорсинг і аутстаффінг відповідають всім необхідним 

вимогам за контролем персоналу за допомогою компанії аутсорсера, а також 

вивільняє час для вирішення проблем основного персоналу. Аутсорсинг і 

аутстаффінг виступає як особливий вид взаємовідносин між організацією і 

співробітником. Поняття аутстафінгу викликає значний інтерес серед 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf
https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152
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представників бізнесу і серед контролюючих органів. Але разом з тим 

насьогодні нажаль немає чіткого законодавчого врегулювання процесу його 

використання та обліку.  

Аналіз нормативно-правового забезпечення питань аутстафингу в Україні 

показав, що такі поняття «аутстафінг» і «послуги аутстафінгу» в законодавстві 

України не використовують.  

Проаналізувавши основні вимоги згідно з  статтею  39 Закону України 

«Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI бачимо, що можливе 

застосування такого розуміння як «діяльність суб’єктів господарювання, які 

наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в 

іншого роботодавця» [1]. Крім того, згідно з пп. 14.1.183 ПКУ визначається 

також такий вид діяльності як «послуга з надання персоналу» [3]. 

Аналізуючи далі нормативні вимоги, щодо особливостей видачі такого 

дозволу бачимо, що Постановою КМУ від 20.05.2013 р. № 359 затверджено 

Порядок видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання 

ними роботи в іншого роботодавця. Як зазначено в п. 2 постанови № 359, вона 

набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін 

до деяких законів України про видачу дозволу на наймання працівників для 

подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця». [2]. Але 

05.09.2013 проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними 

роботи в Україні в іншого роботодавця» від 23.05.2013 р. № 2118, а було 

прийнято за основу в першому читанні та спрямовано на доопрацювання [4]. І 

на цьому процес прийняття зазначеного законодавчого акта зупинився.  

Водночас відповідно до ч. 3 ст. 1 Закону України «Про Перелік документів 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 р. № 

3392-VI заборонено вимагати від суб’єктів господарювання отримання 

документів дозвільного характеру, не внесених до Переліку, затвердженого цим 

Законом [5]. Таким чином, стає очевидним, що  вимога ст. 39 Закону про 

зайнятість щодо необхідності отримати дозвіл на сьогодні не діє. Крім того 

встановлено, що насьогодні для того щоб суб’єкт господарювання мав право 

надавати послуги аутстафінгу, він має бути внесений до Переліку суб’єктів 

господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та 

суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для 

подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців [6]. 

Порядок формування та ведення Переліку затверджено постановою КМУ 

від 05.06.2013 р. № 400. Відповідно до п. 5 Порядку № 400 для внесення до 

Переліку суб’єкт господарювання має подати до Державного центру зайнятості 

рекомендованим листом із повідомленням про вручення заяву за формою, 

установленою Мінсоцполітики. Форму зазначеної заяви затверджено наказом 

Мінсоцполітики від 01.08.2013 р. № 471 [7].  

Аутстафінг передбачає участь трьох суб’єктів: аутстафера (виконавця), 

замовника, працівників. Схема відносин між цими суб’єктами така:  аутстафер 

приймає до свого штату працівників відповідно до Кодексу законів про працю 

України;  аутстафер і замовник укладають договір аутстафінгу; аутстафер надає 
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замовнику працівників (що перебувають у штаті аутстафера) для виконання 

роботи в замовника.  

Аутстафінг передбачає, що:  аутстафер наймає працівників, повідомляє 

контролюючий орган про найнятих працівників, веде кадрову документацію, 

здійснює нарахування та виплату зарплати, компенсацій, податків і зборів, 

оформлення відпусток, лікарняних, тобто як роботодавець виконує всі 

обов’язки та процедури щодо працівників;  замовник не є роботодавцем 

працівників, а тому не вчиняє всіх указаних вище дії щодо працівників, які 

працюють у нього в рамках договору аутстафінгу, не здійснює жодних виплат 

на користь працівників.  

Оформлення відносин між аутстафером і працівником передбачає:  

подання працівником заяви на прийняття на роботу;  укладення трудового 

договору (контракту) або оформлення наказу про прийняття працівника на 

роботу;  унесення запису до трудової книжки;  повідомлення територіального 

органу ДФС про прийняття на роботу працівника.  

У договорі, зокрема, рекомендуємо чітко зафіксувати такі умови:  

працівники, яких виконавець спрямовує до замовника для виконання ними 

роботи в замовника, перебувають у трудових відносинах із виконавцем;  

виконавець виконує/реалізує щодо працівників усі обов’язки/права 

роботодавця, визначені чинним законодавством України;  виконавець є 

податковим агентом щодо утримання ПДФО з виплат працівникам, 

виплачуваних безпосередньо виконавцем.  

Для підтвердження реальності договору аутстафінгу рекомендуємо в 

договорі детально прописати порядок направлення працівників на виконання 

роботи у замовника та скласти відповідні документи у процесі підбору, 

погодження, направлення кожного з працівників. За результатом надання 

послуг у межах договору аутстафінгу періодично (наприклад, щомісяця) між 

виконавцем і замовником рекомендуємо складати акти приймання-передавання 

послуг. В акті потрібно закріпити факт надання послуг і параметри наданих 

послуг, зокрема кількість працівників, наданих виконавцем замовнику, 

відпрацьований період працівниками, вартість наданих послуг. За результатом 

надання послуг за відповідний період, за яким складено акти приймання-

передавання наданих послуг, виконавець виставляє замовнику відповідні 

рахунки.  

Висновок: Документальне оформлення відносин аутстафінгу в 

зазначеному форматі підтверджуватиме реальність операцій аутстафінгу (на 

випадок перевірок податковими органами) і дотримання трудового 

законодавства (на випадок перевірок Держпраці). Також для належної роботи 

системи аутстафінгу значення має не лише її документальне оформлення, а й 

розуміння всіма учасниками відносин аутстафінгу, а саме усвідомлення того, 

що вони співпрацюють саме на умовах аутстафінгу.  

Належне документальне оформлення відносин аутстафінгу та розуміння 

специфіки цих відносин усіма учасниками запобігатиме можливим негативним 

наслідкам, зокрема у вигляді кваліфікації контролюючими органами таких 

відносин як залучення працівників до роботи без оформлення трудових 
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відносин, донарахування сум ПДФО, визнання договорів аутстафінгу 

фіктивними. 
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