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Замовник, який є власником основних 
вхідних матеріалів (наприклад, тканини та 
ґудзиків для виготовлення одягу, деревини 
та металевої фурнітури для виробництва 
меблів) і таким чином є власником кінцевої 
продукції, але доручає виконання повного 
процесу виробництва продукції 
підрядникам, класифікується у секції C
"Переробна промисловість" саме у тому 
класі, що включає весь процес 
виробництва.

Підрядник класифікується разом з 
одиницями, які виробляють ті самі товари 
за власний рахунок.

Аутсорсинговий 
договір

Аутсорсинг повного процесу виробництва продукції

- замовник, який є власником основних 
вхідних матеріалів (сировини), тобто несе 
основні матеріальні витрати, доручає 
виконання повного процесу виробництва 
продукції іншій одиниці.

Правила класифікації

- замовник, який не є власником вхідних 
матеріалів (сировини), на умовах підряду 
доручає виконання повного процесу 
виробництва продукції іншій одиниці.

Правила класифікації

Замовник, який доручає виконання 
повного процесу виробництва продукції 
іншим і який не є власником вхідних 
матеріалів (сировини), класифікується у 
секції G "Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів" (залежно від виду діяльності 
та виду товару, що підлягатиме продажу),
якщо він здійснює лише цей вид 
діяльності.

Якщо замовник також здійснює інші 
види діяльності, він класифікується за 
принципом доданої вартості у секції G або 
в інших секціях.

Підрядник класифікується разом з 
одиницями, які виробляють ті самі товари 
за власний рахунок.

замовник

аутсорсер

Аутсорсинг частини процесу виробництва 
продукції - замовник доручає виконання частини 
процесу виробництва продукції підряднику

Замовник має класифікуватися так, начебто 
сам виконує повний процес виробництва.

Підрядник класифікується разом з 
одиницями, які виробляють ті самі товари чи 
послуги за власний рахунок.

Аутсорсинг допоміжних функцій - замовник здійснює 
частину або повний процес виробництва товарів чи послуг,
але доручає виконання певних допоміжних функцій, таких 
як бухгалтерські або комп'ютерні послуги, підрядникові.
Ці допоміжні функції не є етапами основного процесу 
виробництва, вони не призводять безпосередньо до 
отримання кінцевого продукту, але підтримують загальне 
функціонування замовника як виробничої одиниці.

Замовник класифікується у класі, що представляє 
основний процес виробництва.

Підрядник класифікується залежно від виду 
діяльності, що ним здійснюється, у класах 69.20
"Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 
консультування з питань оподаткування", 62.02 
"Консультації з питань інформатизації" тощо.
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При аутсорсингу діяльності з 
тимчасового працевлаштування замовник 
класифікується за діяльністю, яку фактично 
здійснює (наприклад, виробництво).
Підрядник класифікується у класі 78.20
"Діяльність агентств тимчасового 
працевлаштування".

При аутсорсингу діяльності з 
довгострокового працевлаштування або 
працевлаштування на постійній основі 
замовник класифікується за діяльністю, яку 
фактично здійснює (наприклад,
виробництво). Підрядник класифікується у 
класі 78.30 "Інша діяльність із забезпечення 
трудовими ресурсами".

Аутсорсинговий 
договір

у цьому випадку розрізняють тимчасове,
довгострокове працевлаштування та 

працевлаштування на постійній основі

Правила класифікації

замовник на основі підряду передає частину 
або повний процес надання послуг (за 
виключенням допоміжних функцій,

наведених вище) іншій одиниці.

Правила класифікації

Замовник, який доручає часткове 
надання послуг, має класифікуватися так,
начебто здійснює повний процес надання 
послуг. Підрядник класифікується залежно 
від частини послуг, які надає.

Якщо замовник на основі підряду 
передає повний процес надання послуг,
обидві сторони (замовник і підрядник)
класифікуються так, начебто обидва 
здійснювали повний процес надання 
послуг.

замовник

аутсорсер

Аутсорсинг діяльності з надання послуг 
підбору (найму) персоналу

Аутсорсинг надання послуг
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Pravove rehuliuvannia autsorsynhu u sferi informatsiinykh komp’iuternykh tekhnolohii

Zakonodavche rehuliuvannia autsorsynhu ta autstafinhu personalu v Ukraini: Kompaniia 
«Accace Ukraine»

Zakon pro zainiatist naselennia, 2012
Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy

Pravove rehuliuvannia autstafinhu v Ukraini

Pravove rehuliuvannia autsorsynhu v bankivskii sferi

Tsyvilnyi Kodeks Ukrainy, 2003 Ofitsiinyi sait 
Verkhovnoi Rady Ukrainy

Poriadku vydachi dozvolu na naimannia pratsivnykiv dlia podalshoho vykonannia nymy roboty v Ukraini 
v inshoho robotodavtsia, 2013 

Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady 
Ukrainy

Zakon pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2019 rik, Ofitsiinyi sait 
Verkhovnoi Rady Ukrainy

Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy. Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diialnosti: DK 009:2010, 2010

Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy

Metodychni vkazivky z inspektuvannia bankiv «Systema otsinky ryzykiv», 2004
Ofitsiinyi sait Verkhovnoi 

Rady Ukrainy

Metodychnykh rekomendatsii shchodo orhanizatsii ta funktsionuvannia system ryzyk-menedzhmentu v bankakh 
Ukrainy, 2004

Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy



etodolohichnykh osnov ta poiasnen do pozytsii Klasyfikatsii vydiv ekonomichnoi diialnosti, 2011

Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy

Podatkovyi Kodeks Ukrainy, 2010 Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy


