
Проблеми правового регулювання припинення службово-трудових . . .  
 

 

           81  

 
 

Сергій Савчук, 

аспірант відділу проблем цивільного, 

трудового та підприємницького права 

Інституту держави і права 

імені В. М. Корецького Національної 

академії наук України 

ORCID: 0000-0102-3333-0204 

https://doi.org/10.37374/2019-36-09 

 

УДК 349.22 (477) 
 

Виникнення та становлення 
нестандартних форм зайнятості в 

Україні 
 

Пзралля, цм прмпуырщпя ноавм-
вмгм одгуйывалля лдпралгаорлмї жа-
илярмпрі, ж кмелзк омкмк лабуваырщ 
впд бійщхмї акруайщлмпрі як в лаууі 
роугмвмгм ноава, рак і у бджлмпд-
одгліи псдоі ноавмжапрмпувалля. 
Пмв’яжалм уд, ндодгупік, ж рзк, цм 
капмвд номкзпймвд взомблзурвм, якд 
гмкілувайм вномгмве впщмгм ХХ прм-
оіффя, і гйя якмгм таоакрдолзк буйм 
жапрмпувалля пакд пралгаорлмї жаиля-
рмпрі, ніг рзпкмк рдтлмймгіи ХХІ 
прмоіффя, жкухдлд жажлаварз ла уди 
фап пвмїт пуррєвзт ндодрвмодлщ. Така 
мбправзла пнмлукає омбмрмгавуів впд 
фапріхд вгаварзпя гм смок одайіжауії 
роугмвзт віглмпзл, цм лаикоацд віг-
нмвігаырщ узк рдтлмймгіяк і, які жа 
гдякзт взнагків взтмгярщ жа кдеі 
жагайщлмпсмокмвалзт ноавмвзт лмок, 
цм буйз взжлафдлі цд у кзлуймку 
прмоіффі. 

Такзк фзлмк, ж кдрмы взомбйдл-
ля лайделзт хйятів нмгмйалля лавд-
гдлмї номбйдкарзкз, гмодфлзк вбафа-
єрщпя номвдгдлля алайіжу іпрмозфлзт 
ндодгукмв взлзклдлля ра омжвзрку 
лдпралгаорлзт смок жаилярмпрі в 
Укоаїлі, цм лагапрщ жкмгу в нмгайщ-

хмку кмкнйдкплм мпяглурз жажлафдлу 
кардгмоіы ра пномглмжуварз ндопндк-
рзвлі хйятз омжвзрку роугмвмгм ноа-
ва, ж якзкз прзкарзкурщпя ноауівлз-
кз ра омбмрмгавуі в каибурлщмку ноз 
смокуваллі ра одайіжауії роугмвзт 
ноавмвіглмпзл.  

Сйіг жажлафзрз, цм пномбз гмпйі-
гзрз ґдлджу лдпралгаорлзт смок жа-
илярмпрі вед жгіиплывайзпщ в лаууі 
роугмвмгм ноава Укоаїлз. Так, ла-
нозкйаг, В.М. Рджліфдлкм взжлафає 
лапрунлі дранакз омжвзрку і пралмв-
йдлля лдпралгаорлзт смок жаилярмп-
рі: 1-и ндоімг – (ХІІ–ХVІІ прмоіффя) 
– жаомгедлля роугмвзт віглмпзл, 
нмява лдпралгаорлзт смок жаилярмп-
рі, якзк вйапрзві ракі мжлакз як смо-
ка мнйарз ноауі (гм взкмлалля омбір) 
ра нмгмведлля омбмфмгм фапу; 2-и 
ндоімг – (ХVІІІ – нмф. ХІХ прмоіффя) 
– ндодтіг віг оуфлмї ноауі гм кахзл-
лмгм взомблзурва, нмява лдпралгаор-
лмї смокз жаилярмпрі у взгйягі гмгм-
вмоу узвійщлм-ноавмвмгм таоакрдоу; 
3-и ндоімг – (1835–1917 омкз) – лд-
пралгаорлу смоку жаилярмпрі нігрвд-
огеуырщ промкмві роугмві гмгмвмоз, 
омжвзрмк пакмпріилмї жаилярмпрі, ніг-
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нозєклзурва, жаиляріпрщ ноауівлзків 
фдодж гмгмвмоз нмпйуг абм нігоягу, 
які каырщ мжлакз жаикалмї ноауі, ра 
нмпдодглзурвм ноз лаикі; 4-и ндоімг 
– (1918–1921 омкз) – ндоімг «вмєл-
лмгм кмкуліжку»; 5-и ндоімг – (1921–
1930 омкз) – ндоімг НЕПу; 6-и ндоі-
мг – (1930–1956 омкз) – гдоеавлзи 
нозкуп гм ноауі, нмйірзка промкмвзт 
роугмвзт гмгмвмоів, омбмра нмлаг 
упралмвйдлу лмоку омбмфмгм фапу, 
роугмві лавалраедлля; 7-и ндоімг – 
(1957–1991 омкз) – лдпралгаорла 
жаиляріпрщ кайа ракі смокз: (а) жа-
илярзт мпіб у лдсмокайщлмку пдкрм-
оі, (б) жаилярзт рзкфапмвм абм взна-
гкмвм, які ноауывайз лднмвлзи ом-
бмфзи гдлщ абм ла кійщкмт нігнозєк-
прват мглмфаплм, (в) пакмпріила жа-
иляріпрщ, (г) лагмкла ноауя; 8-и нд-
оімг – (1991–1999 омкз) – дкмлмкіф-
лзи пнаг, кмйз лдпралгаорла жаиля-
ріпрщ жгіиплыєрщпя в оаккат роугмвзт 
угмг; 9-и ндоімг – (2000 оік – нм пщм-
гмгдлля) – дкмлмкіфлзи нігимк, віг-
буваєрщпя пралмвйдлля лмвмгм рзну 
лдпралгаорлмї жаилярмпрі: аурпмопзлг, 
аурпрасілг, йіжзлг ндопмлайу, гзпра-
луіила омбмра, – якмку нозракаллі: 
нмява лмвзт рзнів ноауі, смокувалля 
ноауівлзка «іллмвауіилмгм рзну», 
нігвзцдлля мпвірлщмгм и квайісіка-
уіилмгм оівля омбмфмї пзйз [1, п. 12]. 

А. М. Смущкзк омжомбйдла ла-
прунла кйапзсікауія ндоімгзжауії 
пралмвйдлля ра омжвзрку лмокарзв-
лм-ноавмвмгм одгуйывалля лднмвлмї, 
рмбрм ракмї, цм ракме мтмнйыєрщпя 
кардгмоієы лдпралгаорлмї жаилярмпрі 
ноауівлзків в Укоаїлі: 1) жаомгедлля 
лмокарзвлзт мплмв роугмвмї жаиля-
рмпрі в Сраомгавлщмку Рзкі (II–III 
прмоіффя л.д.) – нмява ндохзт гмгм-
вмоів лаику; 2) смокувалля лмока-
рзвлмгм одгуйывалля жаилярмпрі в 
днмту сдмгайіжку (IX–XVІІІ прмоіф-
фя) – жаиляріпрщ ла мплмват віглмпзл 
вапайірдру; 3) пралмвйдлля 8-
гмгзллмгм омбмфмгм фапу в коаїлат 
Євомнз (нмфармк XІX прмоіффя); 4) 
жаомгедлля роугмвмгм жакмлмгавпрва 
і ноавмвзт мплмв ном жаиляріпрщ ла-
пдйдлля СРСР ра вігнмвіглм УРСР 
(1917–1990 оо.); 5) ноавмвд одгуйы-

валля лднмвлмї жаилярмпрі ноауівлз-
ків жа фапів лджайделмї Укоаїлз 
(1991 о. – і гмлзлі) [2, п. 260]. 

Хмріймпя б йзхд фапркмвм нмгм-
гзрзпщ ж лавдгдлзкз нмжзуіякз лау-
кмвуів, які омжнмфзлаырщ гмпйігеу-
варз дранз смокувалля лдпралгаор-
лзт смок жаилярмпрі ХІІ–ХVІІ абм 
II–III прмоіффякз. На лаху гукку 
рака ндоімгзжауія у псдоі лдпралгао-
рлмї жаилярмпрі є лдрмфлмы, агед 
взлзклдлля жажлафдлмї кардгмоії бдж-
нмпдодглщм нмв’яжалд ж іплувалляк ра 
омжвзркмк гайужі роугмвмгм ноава, 
яка буйа псмокмвала йзхд ланозкі-
луі ХІХ прмоіффя. Сакд в уди номкі-
емк фапу одгуйывалля роугмвзт віг-
лмпзл нмфайм мрозкуварз пвмє фіркм 
взоаедлд ноавмвд мсмокйдлля, гйя 
якмгм таоакрдолзк буйм мбкдедлля 
«впдгмжвмйдлмпрі» ноз смокуваллі 
укмв роугмвмгм гмгмвмоу, впралмв-
йдлля ндвлзт, в ндоху фдогу, жатзп-
лзт ікндоарзвів у псдоі ноауі, воату-
валля пндузсікз капмвмгм взомблзу-
рва ра іл. 

Тд, цм пщмгмглі кз лажзваєкм 
«пралгаорлмы жаиляріпры», лд жавегз 
буйм пмуіайщлмы і ноавмвмы лмокмы. 
Скмоіхд лавнакз. Такі укмвз прайз 
хвзгкм нмхзоыварзпя йзхд в кілуі 
ХІХ прмоіффя у жв'яжку ж ілгупроіайі-
жауієы, цм лабзоайа рдкн. У нігпук-
ку вмлз гмкілувайз в упіт ілгупроіа-
йщлзт дкмлмкікат номрягмк бійщхмї 
фапрзлз ХХ прмоіффя. Рмжвзрмк капм-
вмгм номкзпймвмгм взомблзурва і 
кмлвдєолзт рдтлмймгіи в нмєглаллі ж 
смогзпщкм-рдиймозпрпщкзкз нігтм-
гакз гм могаліжауії ноауі взкагайз 
пакд ракмї смокз ноауі і жаилярмпрі. 
На уіи дкмлмкіфліи бажі взлзкйз і 
жкіулзйзпя номспнійкз і наорії као-
кпзпрпщкмї моієлрауії як номсдпіилі і 
нмйірзфлі взоажлзкз жагайщлзт ілрд-
одпів ракзт «пралгаорлзт» ноауівлз-
ків. Помсдпіилі пнійкз жайзхайзпя 
фзпйдллзкз і нмйірзфлм внйзвмвзкз, 
нмкз «пралгаорлі» ноауівлзкз гмкі-
лувайз в пкйагі пукунлмї омбмфмї 
пзйз кійщкіплм і якіплм. Срмпмвлм гм 
ракзт – «пралгаорлзт» – укмв жаиля-
рмпрі првмоывайзпя і омжвзвайзпя 
гіыфі в омжвзлдлзт коаїлат номудгу-
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оз кмйдкрзвлзт гмгмвмоів і пмуіайщ-
лмгм наорлдопрва, роугмвд жакмлмгав-
првм і пзпрдка пмуіайщлмгм жатзпру. 
Сакд в ущмку пдгкдлрі омбмфзт кіпущ 
омбмрмгавуі лапакндодг жгіиплывайз 
ілвдпрзуії в йыгпщкзи канірай, вва-
еаыфз, цм рур нмгіблі взроарз жатз-
цдлі взпмкзкз взроаракз мбігу ом-
бмфмї пзйз [3, п. 4]. 

Навдгдла пзруауія буйа таоакрд-
олмы лд рійщкз гйя коаїл жатіглмї 
Євомнз ра США, айд гйя лахмї гдо-
еавз. Сйіг нмгмгзрзпщ ж В. М. Гуоах 
яка жажлафає, цм пралмвйдлля роугм-
вмгм жакмлмгавпрва в Укоаїлі вігбу-
ймпя ланозкілуі ХІХ ла нмфарку ХХ 
пр. у кдеат ноавмвзт пзпрдк оіжлзт 
гдоеав (Авпром-Угмоцзлз, Рмпіипщ-
кмї Ікндоії, Укоаїлпщкмї Наомглмї 
Рдпнубйікз, Укоаїлпщкмї Ддоеавз, 
Пмйщпщкмї Рдпнубйікз). Пмноз уд, 
жакмлмгавпрвм смокуваймпя ла мплмві 
єгзлмї ігдї ном лдмбтігліпрщ жатзпру 
езрря, жгмомв’я і гмбомбуру лаика-
лзт ноауівлзків ра жабджндфувайм 
мб’єкрзвлу нмродбу їт жатзпру. Вмлм 
врійывайм уійу пзпрдку гаоалріи жа-
тзпру лаикалзт ноауівлзків, жмкод-
ка: буйм мбкдедлм какпзкайщлу роз-
вайіпрщ омбмфмгм фапу; жабмомлдлм ра 
мбкдедлм взкмозпралля ноауі еілмк 
і каймйірліт гірди; а ракме номвіглу 
омйщ у жатзпрі лаикалзт ноауівлзків 
буйм вігвдгдлм гдоеаві, яка взжлафз-
йа кдталіжк жабджндфдлля роугмвзт 
ноав йыгзлз; буйм мкодпйдлм гієві 
пнмпмбз жатзпру лаикалзт ноауівлз-
ків [4, п. 95]. 

Сакд в уди номкіемк фапу оажмк 
іж пралгаорзжауієы ноауі нмфайз 
ж’явйярзпя і ндвлі взкйыфдлля ж лдї, 
які жгмгмк мрозкайз смоку лдпрал-
гаорлмї жаилярмпрі. Зажлафдлд буйм 
жукмвйдлм, у ндоху фдогу, нозомг-
лмы лдмглмоігліпры віглмпзл у псдоі 
ноауі. Агед, роугмві гмгмвмоз лд 
жавегз укйагаырщпя ла взжлафдлзи 
промк, в гдякзт взнагкат лаик ноа-
уівлзків нмродбує взкмлалля лзкз 
рійщкз кмлкодрлм мбукмвйдлмгм жа-
вгалля. Поауя лд рійщкз одгйакдлру-
єрщпя рдтлмймгіфлзкз номудпакз, гйя 
лдї кмед бурз таоакрдолмы, вжагайі, 
вігпурліпрщ нмродбз в ндодбуваллі 

ноауівлзка ла рдозрмоії омбмрмгавуя. 
Нд впі ноауівлзкз жгіиплыырщ пвмы 
гіяйщліпрщ ла вдйзкзт взомблзфзт 
нігнозєкпрват, гдякі ж лзт ноауыырщ 
ілгзвігуайщлм.  

Айд пйіг жажлафзрз, цм нмгайщхд 
смокувалля ндохзт лдпралгаорлзт 
смок жаилярмпрі вігбуваймпя вед в 
ілхмку іпрмозфлмку ндоімгі, гйя якм-
гм таоакрдолмы буйа лаявліпрщ гвмт 
сакрмоів, ракзт як: (а) нмпрунмвд 
«мсмокйдлля» лдпралгаорлзт смок 
жаилярмпрі в акрат жакмлмгавпрва, ра 
(б) їт пмуіайіпрзфлд жабаовйдлля, 
нмв'яжалд ж ндодбувалляк бійщхмї 
фапрзлз рдозрмоії Укоаїлз у пкйагі 
СРСР.  

В.М. Гуоах лавмгзрщ лзжку пнд-
узсіфлзт мжлак, якзкз вігжлафаєрщпя 
омжвзрмк роугмвмгм жакмлмгавпрва в 
Укоаїлі у кдеат пмуіайіпрзфлмї пзп-
рдкз ноава СРСР, цм нознагає ла 
бійщху фапрзлу ХХ прмоіффя. Пдодг-
упік лмокз роугмвмгм ноава буйз 
пкмлудлромвалі у пндуіайіжмвалзт 
кмгзсікмвалзт лмокарзвлм-ноавмвзт 
акрат, цм взкмлувайз омйщ мплмвз 
роугмвмгм жакмлмгавпрва (КЗнП 
УРСР 1922 омку, Оплмвз 1970 омку, 
КЗнП УРСР 1971 омку) ра гіяйз ла 
рдозрмоії Укоаїлз у оіжлі фапз. Оглі-
єы ж лаинозккдрліхзт таоакрдозп-
рзк роугмвмгм жакмлмгавпрва в Укоа-
їлі жа оагялпщкзт фапів є впралмвйдл-
ля взпмкмгм оівля гаоалріи роугмвзт 
ноав ноауівлзків. Бійщхд рмгм, жабдж-
ндфдлля нмвлмї жаилярмпрі ноауівлз-
ків, уфапрщ ноауівлзків в уноавйіллі 
ыозгзфлмы мпмбмы як її нмвлмноав-
лзт гмпнмгаоів – кмгйм гаоалруварз-
пя взляркмвм в укмват пмуіайіжку [4, 
c. 95]. 

Нджваеаыфз ла нозракаллд гйя 
лавдгдлмгм ндоімгу жапрмпувалля нм-
влмї жаилярмпрі, пр. 34 КЗнП 1922 
омку жакоінйывайа кмейзвіпрщ укйа-
галля роугмвзт гмгмвмоів ла: (а) нд-
влзи промк лд бійщхд мглмгм омку; 
(б) лдвзжлафдлзи рдокіл; (в) фап вз-
кмлалля ндвлмї омбмрз [5]. Коік рмгм, 
ноавмвд одгуйывалля лдрзнмвзт 
смок жаилярмпрі одайіжмвуваймпя ла 
оівлі нігжакмллзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів. Так, ланозкйаг, віг-
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нмвіглм гм гдкодру Рагз Наомглзт 
Кмкіпаоів РРФСР віг 02.07.1923 
«Пом взйуфдлля цмгм нмхзодлля 
Кмгдкпу жакмлів ном ноауы 1922 ом-
ку ла кваорзолзків», кваорзолзкакз 
вваеайзпя мпмбз, які взкмлуырщ у 
пдбд вгмка омбмру жа лаикмк взкйы-
флм мпмбзпрмы ноауды (бдж жапрмпу-
валля лаикалмї ноауі, в рмку фзпйі і 
ноауі уфлів) ж кардоіайів омбмрмгав-
уя. Онйара ноауі кваорзолзків ном-
вмгзрщпя ла нігправі лмок взомбірку і 
вігояглзт омжуілмк, впралмвйдлзт 
кмйдкрзвлзк абм роугмвзк гмгмвм-
омк, ж омжоатулку лд лзефд, впралмв-
йдлмгм КЗнП кілікуку, нозфмку фап, 
взроафдлзи в нозкіцдллі лаикафа ла 
мрозкалля ра жгафу омбмрз, вваеавпя 
омбмфзк фапмк. Зажлафдлзк гдкодрмк 
ракме жабмомляйапя взгафа омбмрз 
нмлаг впралмвйдлі КЗнП лмокз вз-
омбірку [6]. 

Напрунлзи іпрмозфлзи дран взм-
кодкйыєрщпя нмпрунмвзк смокувал-
ляк «кйапзфлзт» лдпралгаорлзт 
смок жаилярмпрі, які жлатмгярщ пвмє 
вігмбоаедлля у лмокарзвлм-ноавмвзт 
акрат, цм жбдодгйз пвмы фзлліпрщ і 
гмрдндо. Дм ракзт смок жаилярмпрі 
ндодгупік пйіг віглдпрз ноауы ла 
укмват лднмвлмгм омбмфмгм фапу, 
рзкфапмву ра пджмллу ноауы, омбмру 
ла гмку рмцм.   

Так, ланозкйаг, Поджзгієы Вдо-
тмвлмї Рагз СРСР був жарвдогедлзи 
укаж «Пом укмвз ноауі рзкфапмвзт 
омбірлзків і пйуебмвуів» віг 
24.09.1974 № 311-09. Вігнмвіглм гм 
ущмгм укажу рзкфапмвзкз омбірлзка-
кз і пйуебмвуякз вваеаырщпя омбір-
лзкз і пйуебмвуі, нозилярі ла омбмру 
ла промк гм гвмт кіпяуів, а гйя жакі-
цдлля рзкфапмвм вігпурліт ноауівлз-
ків, жа якзкз жбдоігаєрщпя їт кіпуд 
омбмрз (нмпага), – гм фмрзощмт кіпя-
уів. Опіб, якзт нозикаырщ ла омбмру 
рзкфапмвзкз омбірлзкакз і пйуебм-
вуякз, кає бурз нмндодгедлм ном уд 
ноз укйагдллі роугмвмгм гмгмвмоу. В 
лакажі (омжнмоягедллі) ном нозиляр-
ря ла омбмру жажлафаєрщпя, цм галзи 
ноауівлзк нозикаєрщпя ла рзкфапмву 
омбмру, абм жажлафаєрщпя промк имгм 
омбмрз [7]. У уди номкіемк фапу 

Поджзгієы Вдотмвлмї Рагз СРСР був 
ракме жарвдогедлзи укаж «Пом укм-
вз ноауі омбірлзків і пйуебмвуів, 
жаилярзт ла пджмллзт омбмрат» віг 
24.09.1974 № 310-09. Згіглм укажу 
пджмллзкз вваеаырщпя омбмрз, які 
влапйігмк нозомглзт і кйікарзфлзт 
укмв взкмлуырщпя лд уійзи оік, а 
номрягмк ндвлмгм ндоімгу (пджмлу), 
цм лд ндодвзцує хдпрз кіпяуів. 
Тоугмвзи гмгмвіо ноз нозикаллі ла 
пджмллі омбмрз кмед бурз укйагдлм 
ла промк, якзи лд ндодвзцує розва-
ймпрі пджмлу [8]. 

Пмймедлля ном нмоягмк ра укм-
вз жапрмпувалля ноауі еілмк, які ка-
ырщ гірди і ноауыырщ лднмвлзи ом-
бмфзи фап, жарвдогедлд нмпралмвмы 
Ддоекмкноауі СРСР ра Сдкодраоіару 
ВЦСПС віг 29.04.1980 № 111/8-51. 
Згіглм ущмгм Пмймедлля  лднмвлзи 
омбмфзи фап (лднмвлзи омбмфзи гдлщ 
абм лднмвлзи омбмфзи рзегдлщ) км-
ед впралмвйыварзпя жа угмгмы кіе 
агкіліпроауієы ра еілкмы, яка кає 
гірди, ноз нозимкі її ла омбмру, а 
ракме агкіліпроауієы і ноауыыфмы 
еілкмы, якцм в жв'яжку ж лдмбтігліп-
ры гмгйягу жа гірщкз вмла лд кмед 
ноауыварз нмвлзи омбмфзи фап. 
Онйара ноауі в узт взнагкат номва-
гзрщпя номнмоуіилм вігноаущмвалмку 
фапу абм жайделм віг взомбірку [9]. 

Пмймедлля ном укмвз ноауі ла-
гмклзків буйм жарвдогедлд нмпралм-
вмы Ддоеавлмгм кмкірдру СРСР ж 
ноауі ра пмуіайщлзт нзралщ і Сдкод-
раоіару ВЦРПС віг 29.09.1981 
№ 275/17-99. Згіглм жажлафдлмгм нм-
ймедлля лагмклзкакз вваеаырщпя 
мпмбз, які укйайз роугмвзи гмгмвіо ж 
мб'єглалляк, кмкбілармк, нігнозєкп-
рвмк, упралмвмы, могаліжауієы ном 
взкмлалля омбмрз вгмка мпмбзпрмы 
ноауды ж кардоіайів і ж взкмозпрал-
ляк жлаоягщ і жапмбів ноауі, цм взгі-
йяырщпя нігнозєкпрвмк, абм нозгба-
лзт жа оатулмк кмхрів ущмгм нігноз-
єкпрва. Тоугмвзи гмгмвіо ном омбмру 
ла гмку укйагаєрщпя, як ноавзйм, в 
нзпщкмвіи смокі. У роугмвмку гмгм-
вмоі ж лагмклзкмк нмвзллі бурз лаи-
бійщх нмвлм взкйагдлі як мплмвлі, 
рак і гмгаркмві укмвз, цм взжлафаырщ 
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вжаєклі жмбмв'яжалля прмоіл. Позимк 
ла омбмру в якмпрі лагмклзка мсмо-
кйяєрщпя лакажмк (омжнмоягедлляк) 
агкіліпроауії нігнозєкпрва [10]. 

Сйіг цд оаж нігкодпйзрз, цм ла-
вдгдлі лмокарзвлм-ноавмві акрз, лд-
жваеаыфз ла пвмы кмоайщлу жапраоі-
йіпрщ, є фзллзкз вігнмвіглм гм Пмп-
ралмвз Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз 
«Пом нмоягмк рзкфапмвмї гії ла рдоз-
рмоії Укоаїлз мкодкзт акрів жакмлм-
гавпрва Смыжу РСР» віг 12.09.1991 
№ 1545-XII. Так, жгіглм лавдгдлмї 
Пмпралмвз гм нозилярря вігнмвіглзт 
акрів жакмлмгавпрва Укоаїлз ла рдоз-
рмоії одпнубйікз жапрмпмвуырщпя акрз 
жакмлмгавпрва Смыжу РСР ж нзралщ, 
які лд водгуйщмвалі жакмлмгавпрвмк 
Укоаїлз, жа укмвз, цм вмлз лд пунд-
одфарщ Кмлпрзрууії і жакмлак Укоаїлз 
[11]. 

Цікавмы мпмбйзвіпры є рми сакр, 
цм у лавдгдлзи іпрмозфлзи ндоімг 
омжвзрмк лдпралгаорлзт смок жаиля-
рмпрі в ілхзт коаїлат пвіру був в нд-
вліи кіоі рмрмелік гм ланояку омж-
взрку, якзи гмкілував в Укоаїлі. Так, 
нмфзлаыфз ж 1970-т омків багарм коа-
їл фапркмвм нмпйабзйз одгуйывалля 
псдоз ноауі ж кдрмы нігвзцдлля 
глуфкмпрі ла озлку ноауі і прзкуйы-
валля жомпралля жаилярмпрі. Рдсмокз 
гмжвмйзйз бійщх хзомкм взкмозпрм-
вуварз промкмві роугмві гмгмвмоз, 
нмхзозвхз їт жапрмпувалля ла омбм-
рз, які лд є рзкфапмвзкз жа пвмєы 
нозомгмы, і жбійщхзвхз рдокіл гії і 
кмейзвмпрі номгмведлля кмлроакру. 
В оджуйщрарі ущмгм в багарщмт євом-
ндипщкзт коаїлат прайа жбійщхуварз-
пя рзкфапмва жаиляріпрщ. У 1990-т 
омкат нмгіблі одсмокз, які гмжвмйя-
ырщ бійщх глуфкд взкмозпралля рзк-
фапмвмї жаилярмпрі, буйз номвдгдлі в 
гдякзт коаїлат, цм омжвзваырщпя, 
ланозкйаг в коаїлат Ларзлпщкмї 
Акдозкз. З рзт ніо ояг євомндипщкзт 
коаїл лдвнзллм омбзрщ кмлрожатмгз 
цмгм прозкувалля жомпралля рзкфа-
пмвмї жаилярмпрі, айд номудп її омпру 
лдйдгкм жвдолурз [12, п. 5-6]. 

Дм пдодгзлз 70-т омків кзлуймгм 
прмйірря кмкнйдкп укмв, ноз якзт 
пралгаорла жаиляріпрщ кмгйа гмкілу-

варз, нмфав оуилуварзпя. Рут у бік 
нмпрілгупроіайщлмї і бійщх глуфкмї 
дкмлмкікз прав жагайщлмвзжлалзк 
сакрмк. Вігнмвіглм, пдгкдлр омбмфзт 
кіпущ, які ндодгбафаырщ віглмпзлз 
жаилярмпрі, вігкіллі віг пралгаорлзт, 
нмкірлм жбійщхзвпя. Сроукруолі жкі-
лз в дкмлмкіуі омжвзлдлзт коаїл вд-
йз гм пкмомфдлля фапркз роагзуіилмї 
вдйзкмї номкзпймвмпрі, яка буйа мп-
лмвлзк «пнмезвафдк» «пралгаорлзт» 
ноауівлзків. Швзгкм жомпраыфмку 
пдкрмоу нмпйуг буйз нмроіблі ілхі 
ноауівлзкз: ракі, цм ноауыырщ в 
глуфкмку рзкфапмвмку одезкі, а жа 
розвайіпры абм кдлхд, абм гмвхд 
ндодгбафдлзт жакмлмгавпрвмк лмок; 
бійщх кмбійщлі і в оажі лдмбтіглмпрі 
гмпрунлі гйя хвзгкмї одймкауії, а 
рмку ракі, цм каырщ йзхд рзкфапм-
взи роугмвзи кмлроакр; нмєглуырщ 
взкмлавпщкі ра нігнозєклзущкі сул-
куії ра іл. Пмгіблзи таоакрдо кає і 
нмнзр ла ноауы ж бмку кайзт нігн-
озєкпрв, омйщ якзт в пуфапліи дкм-
лмкіуі нмпріилм жомпрає [3, п. 6]. 

Тозваыфзи рдтлмймгіфлзи оз-
вмк, цм пнмпрдоігаєрщпя в мпраллі 
гдпярзоіффя, лд кмед лд нмжлафзрзпя 
ла віглмпзлат у псдоі ноауі в лахіи 
коаїлі, прзкуйыыфз нмгайщхзи омж-
взрмк лдпралгаорлзт смок жаилярм-
прі. Япкоавзк нозкйагмк жажлафдлм-
гм пйіг лавдпрз ыозгзфлд жакоінйдл-
ля в Укоаїлі багармпрмомлліт роугм-
взт ноавмвіглмпзл, які пйіг віглдпрз 
гм «лмвірліт» лдпралгаорлзт смок 
жаилярмпрі. Так, вігнмвіглм гм пр. 39 
Закмлу Укоаїлз «Пом жаиляріпрщ 
лапдйдлля» пуб'єкрз гмпнмгаоывалля 
– омбмрмгавуі, які лаикаырщ ноауів-
лзків гйя нмгайщхмгм взкмлалля 
лзкз омбмрз в Укоаїлі в ілхмгм ом-
бмрмгавуя, ланоавйяырщ ноауівлзків 
жа укмвз, якцм уд ндодгбафдлм км-
йдкрзвлзк гмгмвмомк ракмгм омбм-
рмгавуя, ра жа лаявлмпрі жгмгз ндо-
взллмї номспнійкмвмї могаліжауії і 
жмбмв'яжалі: 1) укйапрз гмгмвіо ж ом-
бмрмгавудк ном жапрмпувалля ноауі 
ноауівлзка; 2) взнйафуварз ноауів-
лзкмві жаомбірлу нйару в омжкіоі, лд 
лзефмку, ліе омжкіо кілікайщлмї 
жаомбірлмї нйарз, впралмвйдлмї жакм-



Публiчне право № 4 (36) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

86  

лмк, ра жаомбірлмї нйарз, яку мроз-
кує ноауівлзк у омбмрмгавуя жа вз-
кмлалля ракмї е омбмрз; 3) жабджнд-
фуварз ноауівлзку фап омбмрз ра 
вігнмфзлку ла укмват, взжлафдлзт 
гйя ноауівлзків омбмрмгавуя, цм 
ндодгбафдлм укмвакз кмйдкрзвлмгм 
гмгмвмоу ра ноавзйакз влуроіхлщм-
гм роугмвмгм омжнмоягку; 4) лаоатм-
вуварз ра пнйафуварз єгзлзи влдпмк 
ла жагайщлммбмв'яжкмвд гдоеавлд 
пмуіайщлд проатувалля ла кмозпрщ 
ноауівлзка; 5) лд ндодхкмгеарз 
укйагдллы роугмвмгм гмгмвмоу кіе 
ноауівлзкмк ра омбмрмгавудк, у якм-
гм взкмлувайзпя лзк омбмрз. Дм 
одфі жажлафдлзи Закмл ракме жакоін-
йыє нмлярря и ілхмї кардгмоії лдпра-
лгаорлмї ноауі – лднмвлмї жаилярмп-
рі, ніг якмы віл взжлафає жаиляріпрщ 
ноауівлзка ла укмват омбмфмгм фапу, 
цм кдлхзи віг лмокз фапу, ндодгба-
фдлмї жакмлмгавпрвмк, і кмед впра-
лмвйыварзпя жа гмгмвмомк кіе ноа-
уівлзкмк і омбмрмгавудк ж мнйармы 
ноауі номнмоуіилм вігноаущмвалмку 
фапу абм жайделм віг взомбірку [13]. 

Нджваеаыфз ла рд, цм Закмл 
Укоаїлз «Пом жаиляріпрщ лапдйдлля» 
лабув фзллмпрі у 2013 омуі, имгм нм-
ймедлля ном багармпрмомллі, абм як 
їт цд лажзваырщ – агдлрпщкі,  роугмві 
ноавмвіглмпзлз лд мрозкайз пвмгм 
хзомкмгм жапрмпувалля в Укоаїлі, ла 
вігкілу віг ілхзт коаїл, гд жапрмпу-
валля жажлафдлмї смокз жаилярмпрі 
прає впд бійщх нмхзодлзк. Так, жа 
галзкз Міелаомглмї кмлсдгдоауії 
нозварлзт агдлрпрв жаилярмпрі, у 
2013 омуі 40 кйл ноауівлзків в пвірі 
боайз уфапрщ у рзкфапмвіи нмжзкмвіи 
ноауі, ноз ущмку лаибійщхі озлкз 
гйя уієї жаилярмпрі ндодбуваырщ в 
США, Кзраї, Євомні ра Янмлії. У 
2010 омуі ла рзкфапмву нмжзкмву 
ноауы нознагайм 1,3% жаилярмпрі у 
34 коаїлат Євомнз. Рівдлщ рзкфапмвмї 
нмжзкмвмї ноауі лд ндодвзцував 1% 
жаилярмпрі в Айбалії, Філйялгії, Ні-
кдффзлі, Угмоцзлі, Ірайії, ла Майщрі, 
в Чмолмгмоії і Туодффзлі, айд в Ні-
гдойалгат віл гмпяг 2,2 %, а в Бмйга-

оії, ла Кіноі і в Іпналії - 2,4 %. В Іжоа-
їйі нмлаг 5 % омбмфмї пзйз мрозку-
вайз омбмру фдодж нігояглзків омбм-
фмї пзйз [12, п. 14-15]. 

Такзк фзлмк, упд взцд взкйагд-
лд гмжвмйяє псмокуварз лапрунлі 
дранз пралмвйдлля ра омжвзрку лд-
пралгаорлзт смок жаилярмпрі в Укоа-
їлі: (а) ндохзи дран (гоуга нмймвзла 
ХІХ прмоіффя – нмфармк ХХ прмоіф-
фя), жукмвйдлзи взлзклдлляк гайужі 
роугмвмгм ноава, ра нмявмы ндвлзт 
«пралгаорів» у одайіжауії ноава ла 
ноауы ра взкйыфдлщ ж лзт; (б) гоу-
гзи дран (нмфармк ХХ прмоіффя – 70-
рі омкз ХХ прмоіффя), якзи таоакрд-
озжуєрщпя смокувалляк ндохмгм 
кмгзсікмвалмгм жакмлмгавпрва ном 
ноауы ра віглдпдлляк гм псдоз имгм 
одгуйывалля віглмпзл «лдпралгаор-
лмї омбмфмї пзйз»; (в) родріи дран 
(70-рі омкз ХХ прмоіффя – нмфармк 
ХХІ прмоіффя), гйя якмгм таоакрдо-
лзк є жакоінйдлля «кйапзфлзт» лд-
пралгаорлзт смок жаилярмпрі в акрат 
жакмлмгавпрва, які є фзллзкз і гмлз-
лі; (г) фдрвдорзи дран (нмфармк ХХІ 
прмоіффя – рдндоіхліи фап), якзи 
нмв’яжуєрщпя ж нмявмы в коаїлі «лмві-
рліт» лдпралгаорлзт смок жаилярмп-
рі, япкоавзк нозкйагмк якзт є нмжз-
кмва ноауя.  

Навдгдла ґдлджа лдпралгаорлзт 
смок жаилярмпрі в Укоаїлі гає нігп-
равз жомбзрз взплмвмк, цм у каибу-
рлщмку жажлафдлі смокз жаилярмпрі 
кмеурщ мрозкарз нмгайщхзи омжвз-
рмк. Цщмку пнозярзкурщ нозпкмодл-
ля гймбайіжауіилзт номудпів, жкілз в 
упіт псдоат пупнійщлмгм езрря, рдт-
лмймгіфлзи номгодп, ра лавірщ пномбз 
нмгмйарз кмейзвд жомпралля бджом-
бірря рмцм. У пвмы фдогу, вномва-
гедлля лайделзт кдталіжків жатзп-
ру пуб’єкрів роугмвзт ноавмвіглмпзл, 
які прзкарзкурщпя ж лдпралгаорлзкз 
смокакз жаилярмпрі в коаїлі, є лд-
кмейзвзк жа лаявлмпрі жапраоіймї 
жакмлмгавфмї бажз, ндох жа впд, Км-
гдкпу жакмлів ном ноауы Укоаїлз, 
яка нмродбує лдвігкйаглмї кмгдолі-
жауії.  
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Савфук С. П. Взлзклдлля ра пралмвйдлля лдпралгаорлзт смок жаилярмпрі в 

Укоаїлі 
В праррі омжгйягаєрщпя ґдлджа лдпралгаорлзт смок жаилярмпрі. Звдораєрщпя увага, 

цм взлзклдлля лдпралгаорлмї жаилярмпрі бджнмпдодглщм нмв’яжалд ж іплувалляк ра 
омжвзркмк гайужі роугмвмгм ноава, яка буйа псмокмвала йзхд ланозкілуі ХІХ прм-
оіффя.  

Зомбйдлзи взплмвмк, цм в каибурлщмку лдпралгаорлі смокз жаилярмпрі кмеурщ 
мрозкарз нмгайщхзи омжвзрмк. Цщмку пнозярзкурщ нозпкмодлля гймбайіжауіилзт 
номудпів, жкілз в упіт псдоат пупнійщлмгм езрря, рдтлмймгіфлзи номгодп, ра лавірщ 
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пномбз нмгмйарз кмейзвд жомпралля бджомбірря рмцм. У пвмы фдогу, вномвагедлля 
лайделзт кдталіжків жатзпру ноауівлзків як пуб’єкрів роугмвзт ноавмвіглмпзл, які 
прзкарзкурщпя ж лдпралгаорлзкз смокакз жаилярмпрі в коаїлі, є лдкмейзвзк жа лая-
влмпрі жапраоіймї жакмлмгавфмї бажз, нодгправйдлмї, ндох жа впд, Кмгдкпмк жакмлів 
ном ноауы Укоаїлз, яка нмродбує лдвігкйаглмї кмгдоліжауії.  

Кйюфмві пймва: лдпралгаорлі смокз жаилярмпрі, рзкфапмві ноауівлзкз, пджмлла 
ноауя, омбмра лднмвлзи омбмфзи фап, лагмкла ноауя, нмжзкмва ноауя. 

 
 
Савфук С. П. Вмжлзклмвдлзд з пралмвйдлзд лдпралгаорлшт смок жалярмпрз в 

Укоазлд 
В прарщд оаппкарозвадрпя гдлджзп лдпралгаорлшт смок жалярмпрз. Обоацадрпя 

влзкалзд, фрм вмжлзклмвдлзд лдпралгаорлми жалярмпрз лднмподгпрвдллм пвяжалм п 
пуцдпрвмвалздк з оажвзрздк мроапйз роугмвмгм ноава, кмрмоая бшйа псмокзомвала 
дцд в кмлуд XIX вдка.  

Сгдйал вшвмг, фрм в гайщлдихдк лдпралгаорлшд смокш жалярмпрз кмгур нмйу-
фарщ пвмд гайщлдихдд оажвзрзд. Эрмку бугур пнмпмбпрвмварщ оапруцзд гймбайзжауз-
мллшд номудппш, зжкдлдлзя вм впдт псдоат мбцдпрвдллми езжлз, рдтлмймгзфдпкзи 
номгодпп, нмншркз нодмгмйдрщ вмжкмелши омпр бджоабмрзуш, номфдд. В пвмы мфдодгщ, 
влдгодлзд лагйдеацзт кдталзжкмв жацзрш роугяцзтпя как пубчдкрмв роугмвшт 
ноавммрлмхдлзи, прайкзваыцзтпя п лдпралгаорлшкз смокакз жалярмпрз в Укоазлд, 
лдвмжкмелм ноз лайзфзз упраодвхди жакмлмгардйщлми бажш, нодгправйдллми, в ндо-
вуы мфдодгщ, Кмгдкпмк жакмлмв м роугд Укоазлш, кмрмоая в лапрмяцдд водкя родбудр 
пкмодихди кмгдолзжаузз. 

Кйюфдвшд пймва: лдпралгаорлшд смокш жалярмпрз, водкдллшд оабмрлзкз, пд-
жмллая оабмра, оабмра лднмйлмд оабмфдд водкя, лагмклши роуг, жадклши роуг. 

 
 
Savchuk S. The rise and the making of non-standard forms of work in Ukraine 
The article abstracts the genesis of non-standard forms of work. It directly links the 

emergence of non-standard employment with the existence and development of the labour 
law branch, which was formed only at the end of the 19th century. It was during this 
very period that the regulation of labour relations began to receive its clearly expressed 
legal form, characterized by the restriction of "all-permissiveness" in the terms of 
employment contracts, the establishment of certain, primarily, protective imperatives in 
the world of work, giving consideration to the specifics of mass production, and others. 

The article emphasizes that standardization of labour also created certain exceptions, 
which later developed into non-standard forms of work. This was primarily due to the 
natural heterogeneity of labour relations. Indeed, labour contracts are not necessarily 
time-bound, in some cases workers are hired to perform a concretely specified task, 
regulation of work is not limited by technological processes only, which may not even 
require presence of the worker on the employer’s territory; not all workers work at the 
large industrial facilities as some of them work individually.  

The ongoing technological breakthrough observed in recent decades cannot but affect 
the relations in the world of work in Ukraine stimulating further development of non-
standard forms of work. The Art. 39 of the Law of Ukraine "On employment of the 
population" which legally consolidated multilateral labour relations serves as a good 
example of "new" non-standard forms of work. Despite the fact that the said law came 
into force in 2013, its provisions on multilateral, or as they are called – agency – labour 
relations have not developed to a limited extent in Ukraine in contrast to other countries 
where this form of employment is gaining momentum. 
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The articles proposes the following stages of the rise and making of non-standard 
forms of work in Ukraine: (a) the first stage (second half of the 19th  century - beginning 
of the 20th century) conditioned by the emergence of the labour law branch, as well as of 
certain "standards" in the realization of the right to work and exceptions thereof; (b) the 
second stage (beginning of the 20th century - the 1970s) characterized by the rise of the 
first codified labour legislation and attribution of "non-standard labour" to the area of its 
regulation; (c) the third stage (1970s - the beginning of the 21st century), which is 
characterized by the consolidation of "classical" non-standard forms of work in legislative 
acts that are still in force; (d) the fourth stage (the beginning of the 21st - present time) 
is due to the emergence of "new" non-standard forms of work, which inevitably will 
develop and increase under the pressure of technological progress. 

The article concludes that non-standard forms of work may spread even further in 
the future. This will be favoured by the acceleration of globalization, changes in all walks 
of public life, technological progress, and even attempts to overcome possible 
unemployment growth, etc. At the same time, introducing appropriate mechanisms to 
protect workers that come across non-standard forms of work in Ukraine will be 
impossible under an outdated legal framework, first of all, represented by the Code of 
Labour Laws of Ukraine, which will need urgent modernization. 

Key words: non-standard forms of work, temporary workers, seasonal work, part-
time work, homework, outstaffing. 


