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ДОГОВІР АУТСОРСИНГУ: 
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ

Цивільний кодекс України (далі -  ЦК) [1] не містить окремих норм 
щодо укладення договорів аутсорсингу, хоча загальні принципи укладен
ня договорів передбачені ЦК України. Так, ст. 6 ЦК закріплює право 
укладати договори, що «не передбачені актами чинного цивільного зако
нодавства, але відповідають загальним засадам цивільного законодавства»

Статтями 626, 627 ЦК України передбачена можливість сторін укла
дати договори, що не повинні суперечити законодавству. Так, сторони 
мають право укладати договори, що за своєю юридичною природою 
є змішаними, в яких містяться елементи різних договорів, що передба
чені законодавством. Крім того, ст. 638 ЦК України закріплює основні 
вимоги до укладення договорів.

Разом з тим, звертаючи увагу на те, що сторонами договору аутсор
сингу є: замовник аутсорсингу (клієнт), надавач послуг аутсорсингу 
(зазвичай, профільна компанія), виконавці аутсорсингу (робітники).

Так, оскільки договір аутсорсингу містить елементи трудових (аут- 
стаффінг) та цивільних правовідносин (надання послуг) -  при укладен-
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ні зазначеного договору слід застосовувати норми цивільного та трудо
вого законодавства'.

Однак, слід зазначити, що аутстаффінг фактично є «орендою персо
налу». Останнє суперечить нормам чинного ЦК, адже ст. 760 ЦК Украї
ни зазначає, що предметом оренди можуть бути лише майно/річ або 
майнові права [1], оренда персоналу законом не передбачена. Зокрема, 
на практиці все більше набувають актуальності договори аутсорсингу 
персоналу.

Так, для укладення договору аутсорсингу слід брати до уваги норми 
Глави 63 ЦК України (в частині надання послуг) та норми Кодексу за
конів про працю України (в частині аутстаффінгу). У такому випадку має 
місце «розщеплення трудових відносин».

Міжнародна організація праці дає таке визначення «розщеплених 
(або тристоронніх) трудових відносин; «...це поняття стосується ситуа
цій, коли «працівники, які наймаються підприємством («постачальни
ком»), виконують роботи для третьої сторони («користувача»), якій ро
ботодавець постачає робочу силу або надає послуги» [2, с. 3].

Однак, слід зазначити, що договір оренди персоналу (аутстаффінгу) 
має деякі переваги порівняно із трудовим договором, що укладається між 
надавачем послуг аутсорсингу та робітниками.

Договір оренди персоналу дозволяє швидко замінити найманих пра
цівників у разі потреби, не витрачаючи на це додатковий час та кошти. 
Крім того, за вказаним договором надається можливість найму праців
ників на короткий проміжок часу (наприклад, на виконання певної робо
ти, еезонної роботи та інше).

Таким чином, для укладення договору аутсорсингу пропонується 
застосування змішаного договору. Відповідно до ч. 2 ст. 628 ЦК України 
сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних 
договорів (змішаний договір).

До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відпо
відних частинах положення актів цивільного законодавства про догово
ри, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інще не вста
новлено договором або не випливає із суті змішаного договору.

' Докладніше див.; Юридичне оформлення аутсорсингових правовідносин: 
питання теорії та практики // Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 
пам’яті Ю. С. Червоного (листопад, 2017 р., м. Одеса). Одеса: Астропринт, 2017. 
С. 52-58.
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Отже, оскільки договір аустсорсингу має складну структуру, при 
укладенні зазначеного договору пропонується укладення змішаного до
говору, який включає в себе два види правовідноеин: цивільно-правові -  
правовідносини з надання послуг (між замовником (клієнтом) та про
фільною організацією (аутсорсером), та трудові правовідносини -  між 
аутсорсером та найманими працівниками.
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