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Постановка проблеми. Останнім часом у світі, 
в тому числі й Україні, відбуваються помітні зміни 
у сфері праці. Вони пов’язані, перш за все, з розроб-
кою і впровадженням новітніх технологій, які, у свою 
чергу, призводять до швидкого розвитку нетипових 
форм зайнятості (дистанційна, запозичена праця та 
ін.) з їх позитивними й негативними рисами. В таких 
соціально-економічних умовах трудове право, яке 
покликане забезпечувати існування й розвиток ринку 
праці, повноцінну зайнятість населення, реалізацію 
основних трудових прав працівників (права на пра-
цю, на відпочинок, на здорові й безпечні умови пра-
ці тощо), не може залишатися незмінним. Правове 
регулювання трудових відносин у сфері інноваційної 
діяльності повинно характеризуватися гнучкістю, 
оперативністю й одночасно комплексністю, що до-
зволить гармонізувати процеси розвитку економіки 
держави та її соціальної сфери.

Метою цієї статті є виявлення юридичної при-
роди договорів із застосування запозиченої праці, 
встановлення їх умов, розробка пропозицій щодо 
удосконалення правового механізму забезпечення 
продуктивної зайнятості населення та соціального 
захисту працівників.

Виклад основного матеріалу. Важливим кроком 
у розвитку вітчизняного ринку праці стало прийняття 
у 2012 р. Закону України «Про зайнятість населення» 
[1], який, відповідно до преамбули, визначає правові, 
економічні та організаційні засади реалізації державної 
політики у сфері зайнятості населення, гарантії держа-
ви щодо захисту прав громадян на працю та реалізації 

їхніх прав на соціальний захист від безробіття. Серед 
низки новацій, упроваджених цим Законом, слід виді-
лити розд. VI «Послуги з посередництва у працевла-
штуванні», в якому законодавець вперше спробував 
урегулювати діяльність суб’єктів господарювання, що 
надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, 
а також суб’єктів господарювання, які здійснюють на-
ймання працівників для подальшого виконання ними 
роботи в Україні в інших роботодавців.

До таких послуг належать пошук роботи та 
сприяння у працевлаштуванні особи, добір праців-
ників відповідно до замовлень роботодавців (у тому 
числі іноземних) у межах укладених з роботодавця-
ми договорів (контрактів). З метою забезпечення 
інформування населення про посередників і орга-
нізації співпраці між посередниками та територі-
альними органами Державної служби зайнятості 
Кабінетом Міністрів України 5 червня 2013 р. було 
затверджено Порядок формування та ведення пере-
ліку суб’єктів господарювання, які надають послу-
ги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів 
господарювання, які здійснюють наймання праців-
ників для подальшого виконання ними роботи 
в Україні в інших роботодавців [2].

Діяльність суб’єктів господарювання, які нада-
ють послуги з посередництва у працевлаштуванні за 
кордоном, підлягає ліцензуванню у встановленому 
законом порядку.

Діяльність суб’єктів господарювання – робото-
давців, які наймають працівників для подальшого 
виконання ними роботи в Україні в іншого робото-
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давця на умовах трудових договорів, здійснюється 
на підставі дозволу, виданого Державною службою 
зайнятості України.

Після набуття чинності Законом «Про зайнятість 
населення» деякі правозахисники, юристи вислови-
лись критично щодо зазначених вище положень. На 
їх думку, норми Закону обмежують господарську 
діяльність суб’єктів, що надають послуги з посеред-
ництва у працевлаштуванні, покладають на них до-
даткові обов’язки.

Однак ми не погоджуємось із цією думкою. Нав-
паки, відсутність правового регулювання існуючих 
відносин може призводити до численних порушень 
прав тих, хто шукає роботу, а також осіб, що переда-
ються у розпорядження до іншого роботодавця.

Слід указати, що у міжнародно-правовому регу-
люванні праці питанням зайнятості і працевлашту-
вання осіб завжди приділялася значна увага. Конвен-
ції Міжнародної організації праці (МОП) № 2 про 
безробіття (1919) та № 122 про політику в галузі за-
йнятості (1964) були ратифіковані Україною і стали 
частиною національного законодавства. Однак низка 
важливих конвенцій досі Україною не ратифікована. 
До них належать: Конвенція МОП № 3 про працю 
жінок до та після пологів (1919), Конвенція МОП 
№ 168 про сприяння зайнятості та захисту від без-
робіття (1988), Конвенція МОП № 102 про мінімаль-
ні норми соціального забезпечення (1952).

Питанням працевлаштування за сприяння не-
державних організацій зайнятості присвячена Кон-
венція МОП № 181 про приватні агентства зайнятос-
ті [3] та Рекомендація № 188 МОП щодо приватних 
агентств зайнятості [4]. Незважаючи на те, що зазна-
чені акти Міжнародної організації праці Україною 
теж не ратифіковані, Закон «Про зайнятість населен-
ня» 2012 р. містить у собі ряд положень, які відпо-
відають міжнародно-правовим стандартам у соціаль-
ній сфері. Це узгоджується з п. 1.53 Генеральної 
угоди про регулювання основних принципів і норм 
реалізації соціально-економічної політики і трудових 
відносин в Україні на 2010–2012 рр., відповідно до 
якого Кабінет Міністрів України взяв на себе 
зобов’язання під час розроблення нової редакції За-
кону України «Про зайнятість населення» з метою 
нормативно-правового врегулювання механізму за-
стосування запозиченої праці та здійснення коорди-
нації діяльності приватних агентств зайнятості вра-
хувати вимоги Конвенції МОП № 181 «Про приватні 
агентства зайнятості» [5].

Так, ст. 36 Закону України «Про зайнятість на-
селення» забороняє суб’єктам господарювання, які 
надають послуги з посередництва у працевлаштуван-
ні: 1) свідомо здійснювати набір, працевлаштування 
або наймання працівників для робіт, пов’язаних з не-

прийнятними небезпеками і ризиками, а також для 
робіт, на яких ці працівники можуть стати жертвами 
зловживань чи дискримінації будь-якого характеру; 
2) перешкоджати найманню залученого працівника 
безпосередньо роботодавцем, обмежувати професій-
ну мобільність працівника, накладати санкції на пра-
цівника, який погодився на роботу в іншого робото-
давця; 3) надавати працівників у розпорядження 
роботодавця для заміни його працівників, які про-
водять страйк або інші колективні дії. Такі обмежен-
ня цілком відповідають положенням Конвенції № 181 
та Рекомендації № 188 МОП.

У найбільш загальному вигляді під запозиченою 
працею (її ще називають лізинговою, позиковою) 
розуміється така форма нетипової зайнятості, при 
якій працівник передається у розпорядження до ін-
шого роботодавця.

Як зазначає Н. В. Захарченко, послуги запозиче-
ної праці у світі зростають у середньому на 20–25 % 
на рік, у США, наприклад, послуги із запозиченої 
праці нині надають 2 тис. фірм, що за обсягом ста-
новить понад 25 % кадрового ринку країни. Завдяки 
фірмам, що надають послуги із запозиченої праці, 
працевлаштовано близько 10 млн чол., а в країнах ЄС 
майже 7 млн чол. У Європі найбільша частка праців-
ників, зайнятих за контрактами запозиченої праці, 
має місце в Ірландії, Греції, Італії [6].

Застосування запозиченої праці відбувається 
у рамках декількох схем: 1) лізинг персоналу;  
2) аутстафінг; 3) аутсорсинг; 4) темпінг.

Лізинг персоналу передбачає використання за-
позиченої праці з правом «викупу» орендованого 
співробітника та введення його у свій штат, тобто 
лізинг персоналу передбачає передачу працівників 
зі штату кадрової агенції клієнту на тривалий термін 
з попереднім їх підбором і навчанням. Аутстафінг – 
оформлення у штат спеціалізованого агентства спів-
робітників, що працюють у компанії, яка не має 
наміру їх утримувати у себе, тобто це певний вид 
послуг у рамках кадрового менеджменту з виведен-
ня працівників зі штату компанії-замовника та пе-
редачі їх кадровій агенції. Аутсорсинг – передача 
організацією певних бізнес-процесів на обслугову-
вання іншій, що спеціалізується у відповідній об-
ласті, на підставі цивільно-правової угоди. Тобто 
працівники перебувають у штаті організації-послу-
гонадавача, а виконують свої трудові функції, об-
слуговуючи організацію-послугокористувача. Тем-
пінг персоналу – це короткочасне (від одного дня) 
використання оренди персоналу для вузькоспеціа-
лізованих робіт [6].

Свого часу директор НДІ соціально-трудових від-
носин Міністерства соціальної політики України  
(м. Луганськ) С. В. Мельник в інтерв’ю газеті «Проф-
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спілкові вісті» вказав, що вперше запозичена праця 
в Україні була застосована на Миколаївському глино-
земному заводі ще у 2003 році. Сьогодні аутсорсинг 
та аутстафінг досить широко використовуються робо-
тодавцями на підприємствах у Кривому Розі, Доне-
цьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, а також в АР 
Крим. Станом на 20 лютого 2010 р. тільки в Донецькій 
області за штат підприємств гірничо-металургійного 
комплексу було виведено та передано до інших орга-
нізацій близько 4,7 тис. працівників, з яких 3 тис. 
осіб – на комбінаті «Азовсталь», де функції кадрового 
агентства, тобто фактичного роботодавця, здійснює 
ВАТ «Азов Персонал Сервіс» [7].

Тобто закріплення на законодавчому рівні норм, 
покликаних урегулювати вже існуючі суспільні від-
носини із запозиченої праці, було вкрай необхідним. 
Однак фактично в Україні приватні агентства зайня-
тості, які мали намір наймати працівників для по-
дальшого виконання ними роботи в іншого робото-
давця, не запрацювали, оскільки, як зазначалося 
вище, ця діяльність здійснюється на підставі вида-
ного у встановленому порядку дозволу. А такий По-
рядок хоч і затверджений постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 20 травня 2013 р. № 359, але 
й досі не набув чинності [8].

Тож цілком погоджуємося з Я. В. Сімутіною, яка 
наголошує, що однією з істотних проблем трудового 
законодавства України є відставання від існуючих 
суспільних відносин і потреб практики, зумовлених 
стрімким розвитком інформаційних технологій, інно-
ваційних змін у розвитку сучасного постіндустріаль-
ного суспільства, зокрема, щодо регулювання укла-
дення нестандартних трудових договорів [9, с. 54].

Слід визнати й те, що питання запозиченої праці 
недостатньо вивчені у вітчизняній науці трудового 
права. Протягом останнього десятиліття досліджен-
ням проблем правового регулювання нетипової зай-
нятості, у тому числі й запозиченої праці, присвяче-
ні роботи таких українських учених, як О. С. Арсен-
тьєва, Г. А. Капліна, Т. А. Коляда, Л. В. Котова, 
В. П. Кохан, І. В. Лагутіна, М. С. Поліщук, О. С. При-
липко, Я. В. Свічкарьова, Т. Трошина, а також зару-
біжних науковців – В. В. Архіпова, Є. А. Єршової, 
І. Я. Кисельова, Т. Ю. Коршунової, Я. В. Кривого, 
А. М. Лушнікова, М. В. Лушнікової, Г. В. Сулейма-
нової, М. А. Шабанової. Незважаючи на велику кіль-
кість наукових статей щодо правового регулювання 
цих відносин, їх активне обговорення у різних юри-
дичних виданнях, єдиного підходу до визначення 
основних понять запозиченої праці, а також розумін-
ня юридичної природи договорів, що повинні укла-
датися при застосуванні такої праці, в науці не ви-
роблено.

Так, на думку О. С. Прилипко, запозичена пра-
ця – це складні комплексні правовідносини, що ха-
рактеризуються вступом у них третього учасника – 
кадрового агентства. Тобто на стороні роботодавця 
виступає два учасники трудових правовідносин, на 
відміну від звичайних двосторонніх трудових дого-
ворів, у яких фігурують лише працівник та робото-
давець [10, c. 402].

М. С. Поліщук [11], яку підтримали О. С. Арсен-
тьєва і Л. В. Котова [12], стверджує, що з точки зору 
традиційного національного трудового права система 
відносин при використанні позикової праці виглядає 
так: кадрова агенція й організація-користувач одно-
часно є роботодавцями позикового працівника, від-
повідно дві пари трудових правовідносин (праців-
ник – кадрова агенція, працівник – організація-ко-
ристувач), що виникли у межах одного комплексу 
відносин, мають бути оформлені шляхом укладення 
двох трудових договорів, адже з позиції трудового 
права трудові відносини у відриві від трудового до-
говору неможливі. Але таке регулювання з традицій-
ної точки зору національного законодавства не є мож-
ливим, оскільки у трудовому праві України відсутня 
тристороння схема укладення трудових відносин, 
хоча, водночас, воно і не містить необхідних винят-
ків, які б чітко вказували на інший, «позатрудовий» 
правовий статус позикових працівників [11].

Погоджуємося з В. П. Кохан, яка, досліджуючи 
правове явище аутсорсингу та договорів, що його 
супроводжують, дійшла висновку про доцільність 
застосування правової конструкції, яка складається 
з двох договорів – цивільного і трудового. Таким 
чином, зазначає науковець, має місце розщеплення 
трудових відносин, яке, за визначенням Міжнародної 
організації праці, стосується ситуацій, коли праців-
ники, що наймаються підприємством («постачальни-
ком»), виконують роботи для третьої сторони («ко-
ристувача»), якій роботодавець постачає робочу силу 
або надає послуги [13].

Разом з тим такий підхід до вирішення питання 
запозиченої праці потребує подальших наукових роз-
робок та внесення відповідних змін до чинного за-
конодавства – як трудового, так і цивільного. Адже 
на сьогоднішній день жоден із кодексів не відповідає 
такій конструкції. При цьому слід виходити з того, 
що соціальне і правове становище запозиченого пра-
цівника не повинно бути гіршим, ніж тієї особи, яка 
працює за звичайним трудовим договором.

Основними недоліками застосування такої форми 
зайнятості, на переконання Т. Трошиної, є, по-перше, 
тимчасовість роботи запозичених працівників; по-
друге, позбавлення їх багатьох видів винагород, що 
пов’язані з тривалістю роботи на одному місці, на-
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приклад, виплати за стаж, соціальне страхування 
тощо; по-третє, неможливість пільгового пенсійного 
забезпечення, оскільки до органу пенсійного фонду 
будуть надаватися документи про роботу працівника 
у кадровому агентстві, де відсутні шкідливі умови 
праці, а доказати, що людина фактично знаходилася 
під впливом шкідливих виробничих факторів, буде 
неможливо, оскільки трудовий договір з підприєм-
ством-споживачем не укладався; по-четверте, не-
охопленість таких працівників профспілками та не-
можливість брати участь у колективно-договірному 
регулюванні трудових відносин [14].

І. В. Лагутіна звертає увагу на те, що позикова 
праця є інструментом економії та управління, але не 
інструментом, що опосередкує трудові відносини 
з реальною людиною. Позикова праця використову-
ється роботодавцями як інструмент придушення 
профспілкових і трудових прав, що загрожує демо-
кратичним засадам суспільства. Засудження проф-
спілками будь-яких спроб її легалізації учена пояс-
нює тим, що застосування такої форми праці веде до 
зростання нерівності та соціальної незахищеності, 
підриває перспективи економічного розвитку країни, 
викликає неухильне зниження рівня життя працівни-
ків. Право ж на постійне робоче місце з гідними 
умовами праці та рівнем заробітної плати відповідає 
інтересам найманих працівників. Заяви про необхід-
ність надання «гнучкості» трудовим відносинам ве-
дуть до зниження рівня соціального захисту та со-
ціальних гарантій громадян [15].

У зв’язку з цим вона пропонує доповнити зако-
нодавство України про суб’єктів господарювання, які 
надають послуги з посередництва у працевлаштуван-
ні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють най-
мання працівників для подальшого виконання ними 
роботи в Україні в інших роботодавців, положенням 
про те, що працівники користуються тими самими 
індивідуальними та колективними трудовими права-
ми, що й інші категорії працівників, у тому числі 
особистими немайновими трудовими правами [15].

Вважаємо таку пропозицію обґрунтованою. Тим 
більше, що ст. 4 Конвенції МОП № 181 «Про при-
ватні агентства зайнятості» зобов’язує держави-учас-
ники вживати заходів для забезпечення працівників, 
найнятих приватними агентствами зайнятості, пра-
вом на свободу асоціації та на проведення колектив-
них переговорів. Тому варто доповнити Закон «Про 
зайнятість населення» і майбутній Трудовий кодекс 
України нормою, відповідно до якої працівники, най-
няті агентством з працевлаштування для подальшого 
використання їх праці в іншого роботодавця (корис-
тувача), мають право брати участь у колективних 
переговорах і укладенні колективного договору разом 
з працівниками такого роботодавця (користувача).

Окремо звернемо увагу на термінологію. На наш 
погляд, з метою забезпечення єдиного підходу до 
нормативно-правового регулювання механізму за-
стосування такої форми зайнятості слід закріпити 
у законодавстві конкретну її назву, наприклад, «запо-
зичена праця». Крім того, варто визначитися й із 
назвами сторін правовідносин із запозиченої праці. 
Так, у Законі «Про зайнятість населення» вживаєть-
ся термін «суб’єкти господарювання – роботодавці, 
які наймають працівників для подальшого виконання 
ними роботи в Україні в іншого роботодавця». Однак, 
як слушно зауважує Я. В. Сімутіна, окремі положен-
ня ст. 39 цього Закону є неоднозначними і складними 
для сприйняття, а тому потребують удосконалення 
[9, с. 57]. У термінології Міжнародної організації 
праці вживаються поняття «приватні агентства за-
йнятості, які надають послуги» і «підприємства-ко-
ристувачі». З метою ефективного правозастосування 
пропонуємо конкретизувати назви сторін правовід-
носин із запозиченої праці, а саме:

– суб’єкт господарювання, який здійснює най-
мання працівників для подальшого виконання ними 
роботи в Україні в інших роботодавців (роботода-
вець-наймач);

– працівник;
– інший роботодавець (користувач).
У трудовому законодавстві Російської Федерації 

також зроблена спроба врегулювати відносини із за-
позиченої праці. Так, Федеральним законом від 5 трав-
ня 2014 р. № 116-ФЗ «Про внесення змін в окремі за-
конодавчі акти Російської Федерації»[16] до Трудово-
го кодексу РФ були введені норми про запозичену 
працю, які набули чинності з 1 січня 2016 р.

За загальним правилом запозичена праця в РФ 
заборонена. Відповідно до ст. 56.1 Трудового кодек-
су РФ під запозиченою працею розуміється праця, 
що здійснюється працівником за розпорядженням 
роботодавця в інтересах, під управлінням і контро-
лем фізичної або юридичної особи, що не є робото-
давцем цього працівника. Особливості регулювання 
праці працівників, направлених тимчасово робото-
давцем до інших фізичних або юридичних осіб по 
договору про надання праці працівника (персоналу), 
встановлюються главою 53.1 цього Кодексу [17].

А згідно із Законом «Про зайнятість населення 
в Російській Федерації» у новій редакції здійснювати 
діяльність з надання праці працівників (персоналу), 
а отже, і виступати як роботодавці, можуть:

1) приватні агентства зайнятості – юридичні осо-
би, зареєстровані на території РФ і такі, що пройшли 
акредитацію на право здійснення цього виду діяль-
ності у встановленому законодавством порядку;



48

Проблеми реалізації Прав у сфері Праці та соціального забезПечення

Право та інновації № 1 (13) 2016

2) інші юридичні особи, у тому числі іноземні 
юридичні особи та їх афілійовані особи (за винятком 
фізичних осіб) на умовах, в порядку та випадках, 
визначених законом [16].

На думку Г. В. Сулейманової, регулюючи від-
носини із застосування запозиченої праці, Трудовий 
кодекс РФ передбачає можливість існування три-
стороннього правовідношення у сфері дії норм тру-
дового права. В таких відносинах бере участь при-
ватне агентство зайнятості або інша юридична осо-
ба, яка відповідно до законодавства РФ про 
зайнятість населення має право здійснювати діяль-
ність з надання праці працівників (персоналу) (ви-
конавець), працівник та фізична або юридична осо-
ба, що не є роботодавцем цього працівника (сторо-
на, що приймає, замовник). Тобто саме на 
тристоронній характер, як характерну особливість 
правовідносин із запозиченої праці, звертають ува-
гу дослідники цього питання [18, c. 191].

На підставі викладеного можна зробити висно-
вок про те, що підставою виникнення правовідносин 
із застосування запозиченої праці є не лише трудовий 
договір між суб’єктом господарювання, який здій-
снює наймання працівників для подальшого вико-
нання ними роботи в Україні в інших роботодавців 
(наймачем), і працівником, а й договір про застосу-
вання праці працівників, відповідно до якого наймач 
направляє своїх працівників за їх згодою до іншого 
роботодавця (користувача) з метою виконання ними 
передбачених їх трудовим договором функцій в ін-
тересах, під управлінням і контролем користувача, 
а останній оплачує ці послуги та використовує пра-
цівників згідно з їх трудовими функціями.

При цьому в трудовому договорі та договорі про 
застосування праці працівників мають бути чітко 
розподілені обов’язки і відповідальність як робото-
давця (наймача), так і користувача щодо забезпечен-
ня трудових і соціальних прав працівників.

Так, роботодавець (наймач) повинен: 1) виплачу-
вати працівникові заробітну плату в розмірі, не ниж-
чому, ніж розмір мінімальної заробітної плати, вста-
новленої законом, та заробітної плати, яку отримує 
працівник у користувача за виконання такої ж робо-
ти; 2) забезпечувати працівнику час роботи та відпо-
чинку на умовах, визначених для працівників корис-
тувача колективним договором та правилами вну-
трішнього трудового розпорядку; 3) нараховувати та 

сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на користь праців-
ника; 4) вносити записи у трудову книжку працівни-
ка; 5) не перешкоджати укладенню трудового дого-
вору між працівником та користувачем, у якого ви-
конувалися ним роботи.

Користувач повинен: 1) визначити працівникові 
робоче місце, забезпечити його необхідними для 
роботи засобами; 2) ознайомити працівника з прави-
лами внутрішнього трудового розпорядку та колек-
тивним договором; 3) до початку роботи провести 
з працівником інструктаж з техніки безпеки, вироб-
ничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охоро-
ни; 4) забезпечити дотримання вимог законодавства 
про охорону праці.

Працівник повинен: 1) виконувати роботу в ін-
тересах, під управлінням і контролем користувача 
відповідно до трудової функції, визначеної трудовим 
договором з роботодавцем (наймачем); 2) дотриму-
ватися правил внутрішнього трудового розпорядку, 
що діють у користувача, своєчасно і точно виконува-
ти розпорядження (накази) користувача; 3) бережли-
во ставитися до майна користувача.

Якщо працівникові доведеться працювати зі 
шкідливими чи небезпечними умовами праці, питан-
ня компенсації за таку роботу повинно вирішуватись 
у трудовому договорі з роботодавцем (наймачем) на 
підставі інформації про умови праці, яка готується 
користувачем.

У разі порушення працівником трудової дис-
ципліни, заподіяння ним матеріальної шкоди тощо 
користувач повинен негайно повідомити про це 
роботодавця (наймача), який і буде у подальшому 
приймати рішення щодо застосування до праців-
ника дисциплінарної та/або матеріальної відпові-
дальності.

Розслідування нещасного випадку на виробни-
цтві, що стався з працівником, направленим на робо-
ту до користувача, на наш погляд, має здійснюватися 
комісією, яка утворюється користувачем, за участю 
представника роботодавця (наймача).

Узагальнюючи усе викладене, з метою врегулю-
вання правовідносин із застосування запозиченої 
праці, вважаємо за доцільне відповідними положен-
нями доповнити Закон України «Про зайнятість на-
селення», а також включити їх до нового Трудового 
кодексу України.
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ЗАеМНЫЙ ТРУд: ПРОблеМЫ ПРАВОВОгО РегУлиРОВАНия

Статья посвящена проблемам правового регулирования заемного труда в Украине. В ней, в частности, иссле-
дуются юридическая природа договоров по применению заемного труда, установление их условий, распределение 
обязанностей между субъектами хозяйствования, которые осуществляют наем работников для работы у другого 
работодателя, и работодателями – пользователями таких услуг, а также вопросы защиты трудовых прав работни-
ков. На основании сделанных выводов внесены предложения по усовершенствованию трудового законодательства.
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A. M. YUSHKO

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Labor Law  
of Yaroslav Mudryi National Law University, Senior Researcher of the Scientific  

and Research Institute of Providing Legal Framework for the Innovative Development  
of National Academy of Law Sciences of Ukraine

THe BORROWeD LABOR:  
LeGAL ReGULATION PROBLeMS

Problem. Recently in the world, including Ukraine, there are significant changes in the labor sphere. They are 
associated primarily with the development and introduction of new technologies, which, in turn, lead to the rapid 
development of atypical forms of employment (distant, borrowed work, etc.) with their positive and negative features. 
Legal regulation of labor relations in the field of innovation should be characterized by flexibility, efficiency and 
complexity at the same time, which will allow to harmonize the processes of economic development of the state 
and its social sphere.

The aim of this article is to identify the legal nature of contracts on application of borrowed labor, to establish 
their conditions, to develop proposals for improving the legal mechanism providing productive employment and 
social protection of workers.
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The main material. The author analyzes the provisions of the Law of Ukraine «On Employment» of 2012, 
where legislator first tried to regulate the activities of entities that provide mediation in employment, as well as 
economic entities engaged in hiring workers for the further execution of of work in Ukraine to other employers. 
Based on scientific research achievements of Ukrainian scholars as O. S. Arsentyeva, L. V. Kotova, V. P. Kohan, 
I. V. Lagutina, M. S. Polishchuk, A. S. Prylypko, Y. V. Simutina, T. Troshina and international legal acts on borrowed 
labor, the author concludes, that the basis of origin of legal relationship on use of the borrowed labor is not just an 
employment contract between an entity that hires staff for further execution of work in Ukraine to other employers 
(employer) and employee, but also an agreement on the employment of workers, according to which the employer 
sends his/her employees with their consent to another employer (user) to perform them functions provided by the 
labor contract in the interests, under management and control of user, and the latter pays for these services and uses 
staff according to their work functions. Along with this the labor contract and the contract on use of workers labor 
must clearly define the duties and responsibilities as of employer, so of the user on provision of labor and social 
rights of workers.

It is also proposed to supplement the law «On Employment» and the forthcoming Labor Code of Ukraine with 
provision, according to which workers, which are hired by employment agency for use of their work to another 
employer (user) are eligible to participate in collective bargaining and concluding a collective agreement with 
employees of such employer (user).

Key words: borrowed labor, outstaffing, outsourcing.


