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Анотація. Аутсорсинг, або менш відома його назва,
як off shoring - це хороша система для багатьох вітчизняних
виробництв. Проте, аутсорсинг має як переваги, так і
недоліки. Це дослідження було спрямоване на аналіз
основних переваг та недоліків сприяння аутсорсингу в
потоці бізнесу та економіки України в сфері управління
діяльністю сервісних підприємств. Використовуючи
випадкову методику вибірки, учасниками цього дослідження
стали 20 керівників та директорів у вибраних 20 середніх
підприємствах різних галузей промисловості України, які
були відібрані за допомогою системи випадкового вибору
random, серед підприємств, які використовують в своїй
діяльності елементи аутсорсингу. Більшість відібраних
компаній розташовані в Києві та Львові. Якісна методика
поглибленого інтерв'ю та обговорення в малих групах
використовувалась одночасно з обраними групами
респондентів. Результати виявили, що більшість
респондентів погодилися з тим, що перевагами
використання аутсорсингу є здатність концентруватися
на основному бізнес-процесі, розподіл ризику та зниження
витрат, таких як витрати на підбір персоналу та
експлуатаційні
витрати.
Недоліки
використання
аутсорсингу включали ризик викриття конфіденційних
даних і технологій, неправильних партнерів, відсутність
уваги клієнтів та безліч прихованих витрат.
Ключові слова:
аутсорсинг,
управління,
підприємство, витрати.
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1. Постановка проблеми.
Останніми десятиріччями аутсорсинг привертає все більшу увагу з боку наукової
спільноти та господарюючих суб'єктів у всьому світі. Підвищений інтерес до
аутсорсингу в сфері управління діяльністю сервісних підприємств зумовлений
можливістю вирішення низки завдань на підприємстві завдяки його застосуванню. Так,
передача певних функцій підприємства на аутсорсинг дозволяє забезпечити належне
виконання
цих
функцій
фахівцями
аутсорсингової
компанії,
отримати
опосередкований доступ до ресурсів аутсорсера, перемістити власні ресурси у більш
прибуткові види діяльності або проекти розвитку, забезпечити економію коштів,
зростання прибутку, розподіл ризиків, а, отже, підвищення ефективності
господарювання,
інвестиційної
привабливості
й
конкурентоспроможності
підприємства в сфері управління діяльністю сервісних підприємств. Це свідчить на
користь переходу підприємств на аутсорсинг, який може застосовуватися у різних
видах діяльності, охоплюючи різний обсяг функцій [9, с. 65].
У зв’язку з глобалізаційними процесами, багато компаній не повинні виробляти
всі речі самостійно. Аутсорсинг є однією з кращих ідей, яка дозволяє багатьом
компаніям зосередитись на тому, що вони роблять найкраще, і запропонувати іншим
послугу аутсорсингу, - зробити краще, швидше, дешевше і з більш високою якістю.
Аутсорсинг - це одна з успішних бізнес-концепцій, що стає все більш популярною
стратегією управління організацією [11]. Аутсорсинг - це сучасне управління, прийняте
у відповідь вимогам бізнес-підрозділів щодо підвищення конкурентоспроможності, і
багато експертів погодились, що це найпотужніший менеджмент.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Істотний внесок у вивчення та розкриття сутності цього поняття, обґрунтування
переваг та недоліків, які він забезпечує, зробили сучасні зарубіжні науковці, серед яких
Анікін Б. А. [1], Календжян С. О. [6], Хейвуд Дж. Б. [10] та ін. Теоретичні й прикладні
аспекти формування і розвитку аутсорсингової форми підприємницької діяльності
знайшли відображення у наукових працях таких вітчизняних учених, як
Григорак М. Ю. [2], Зозульок О. В. [5], Загородній А. Г. [3], та ін.
3. Постановка завдання.
Метою цього дослідження було вивчення основних переваг та недоліків
сприяння аутсорсингу в багатьох компаніях різних галузей промисловості в Україні.
4. Виклад основного матеріалу.
В минулому аутсорсинг найбільш широко відомий як офшорінг. Звичайно, це
хороші бізнес-концепції, а також хороша система для багатьох вітчизняних галузей в
сфері управління діяльністю сервісних підприємств. Проте, аутсорсинг має як переваги,
так і недоліки. Фактично, аутсорсинг може бути визначений як операція перенесення
транзакції до зовнішнього постачальника на внутрішньому або міжнародному рівні з
довгостроковим контрактом з хорошими відносинами між двома партнерами.
Аутсорсинг походить з Америки, корисні ідеї поширюються по всьому світу. В даний
час великі країни-торговельні партнери, такі як США та Японія, прийняли політику
аутсорсингу в багатьох бізнес-підрозділах своїх галузей з важливими ознаками того,
що аутсорсинг є значним механізмом підвищення рівня конкурентоспроможності,
вдосконалення компетенції основної діяльності та зниження виробничих витрат, такі
як захист підприємства від сезонних невизначеностей, що може призвести до меншої
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стабільності кількості продукції. Навіть якщо аутсорсинг економічно вигідний для
підприємств у багатьох відношеннях, все ще є багато аргументів проти, адже
аутсорсинг викликає деякі труднощі, такі як питання якості готової продукції, пізня
поставка товарів, навички праці. Іншими словами, є переваги та недоліки аутсорсингу.
В даний час концепції аутсорсингу були прийняті як частина розвитку ділових
партнерських відносин з явною діловою співпрацею у всьому світі [12].
Аутсорсинг на сьогодні є найпопулярнішою бізнес-концепцією, яка
застосовується у багатьох компаніях та багатьох галузях промисловості в усьому світі.
Проте у багатьох галузях країн, що розвиваються, все ще існує відсутність упевненості
у сприйнятті цінностей у відношенні цього типу бізнес-концепції. Крім того, розуміння
аутсорсингу в Україні в сфері управління діяльністю сервісних підприємств все ще
обмежується контекстом невеликої групи. Проте концепція є все більш важливою, адже
аутсорсинг застосовувався у багатьох країнах Європейського Союзу (ЄС) відповідно до
концепції економічної інтеграції з переконанням, що економічна інтеграція сприятиме
економічному співтовариству ЄС, щоб підвищити ще більші конкурентні переваги над
іншими регіонами, залучати більші міжрегіональні інвестиції та стимулювати
торгівлю, а також мати можливість ділитися досвідом у різних галузях промисловості у
створенні більш якісних продуктів і послуг. Відомо, що аутсорсинг зменшує витрати
сировини та робочої сили, внаслідок чого зменшуються виробничі витрати. Більш того,
шляхом інтеграції системи аутсорсингової мобільності у виробництві товарів та послуг
між країнами ЄС це може підвищити рівень конкуренції для всіх країн.
Аутсорсинг – запозичення ресурсів ззовні. Передбачає виконання сторонньою
організацією окремих завдань чи бізнес-процесів, які не є профільними для
підприємства, але необхідні для повноцінного його функціонування. У цьому випадку
підприємство купує не працю конкретних працівників, а послугу. Термін «аутсорсинг»
(«outsourcing») походить від англійського «outside resource using» – використання
зовнішніх ресурсів. Уведення цього терміну в теорію менеджменту Б. Анікін [1] і деякі
інші вчені пов’язують із використанням ресурсів зовнішніх організацій або провайдерів
(від англ. to provide – «надавати послуги»). Аутсорсинг набув розповсюдження у зв’язку
з розвитком інформаційних систем і технологій. Початок «епохи аутсорсингу»
пов’язують з 60-х рр. ХХ ст., зокрема з 1962 р., коли було засновано Electronic Data
System Corporation (EDS). Поняття «аутсорсинг» ще не остаточно утвердилось і тому
пояснюється лише частково.
Узагальнюючи позиції, запропоновані фаховими джерелами, можемо зробити
висновок, що поняття «аутсорсинг» становить цілеспрямоване виокремлення певних
бізнеспроцесів та їх реалізацію іншими організаціями, які мають відповідний досвід,
знання, засоби та виконують свої обов’язки в конкретній сфері краще, ніж організаціязамовник, і на договірній основі. Таким чином, використання аутсорсингу зводиться до
того, що підприємство зосереджує всі ресурси на тому виді діяльності, який є основним
і передає інші функції надійному партнеру. Також треба відрізняти такі поняття, як
аутсорсинг та аутстафінг. У світовій практиці аустафінг відомий як виведення
персоналу за штат компанії і виник на заході в 70-і роки під час економічного спаду.
Аутстафінг (outstaffing – «поза штатом») – є різновидом аутсорсингу, тобто передачі
окремих функцій, бізнес-процесів або їх частин іншим компаніям з метою забезпечення
вищого рівня ефективності їх виконання. Аустафінг не передбачає добору та
гарантування заміни працівника, провайдер лише оформляє до себе в штат тих
працівників, які є в штаті компанії замовника, і вони залишаються працювати у
замовника за договором надання послуг. Аустафінг дає змогу підприємству отримати
економію в тому разі, коли за його штат виводять значну кількість працівників. У
такому випадку плата за послугу аутстафінгу з розрахунку на кожного виведеного
працівника є нижчою.
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Фахівці зазначають, що компанії часто використовують аутстафінг не для
зниження витрат, а для формального підвищення своєї привабливості. Зменшення
кількості штатних працівників дає можливість покращити показники, які
розраховують на одного працівника. Аутстафінг переважно застосовують до персоналу,
який не має безпосереднього відношення до основного виробництва: бухгалтери,
секретарі, водії, ІТ-спеціалісти, перекладачі, маркетологи, працівники їдалень,
прибиральники.
Найголовнішою перевагою є швидкість та зручність вирішення того чи іншого
виробничого питання, оскільки аутсорсингова організація пропонує готову до
використання систему за принципом «тут і вже». Однією із значних переваг є
збільшення сегмента ринку, який охоплює підприємство. Воно полягає у можливості
сфокусувати увагу на основному виробництві, знизити інвестування в неосновні
фонди, гнучко реагувати на зміни на ринку і зміни усередині підприємства та дозволяє
обійтися без розширення штату і скоротити накладні витрати на навчання персоналу.
Поряд із очевидними перевагами використання аутсорсингу існують серйозні фактори,
які стримують його розвиток. Підприємства, які успішно його використовують,
намагаються подолати ці фактори та захистити виконання власних зобов’язань.
Ефективність можлива тільки у тому випадку, коли існує повна прозорість відносин і
встановлені надійні партнерські взаємостосунки між організаціями, що уклали договір
про надання послуг аутсорсингу. Таким чином, передумовами впровадження
аутсорсингу можуть виступати: – висока динаміка бізнесу (придбання, підвищення
частки участі, продаж активів). Необхідна наявність технологій швидкого реагування
на зміни в бізнесі – гнучке залучення ресурсів під необхідні проекти; – вивільнення
часу керівників для функцій стратегічного управління, передача «рутинних» операцій з
реалізації проектів сервісній компанії; – відсутність спеціальних навичок. Багато
проектів вимагають технічних знань, яких немає у працівників компанії. Це
пояснюється як тим, що компанія не може найняти фахівців, які володіють необхідним
рівнем підготовки, так і недоцільністю їх залучення на повний робочий день; –
підвищення якості обслуговування. Багато компаній звертаються до аутсорсингу для
того, щоб підвищити рівень узгодженості дій своїх служб. Наприклад, нерідко буває
так, що в кожному з підрозділів великої компанії створюється своя служба технічної
підтримки, і кожна з цих служб виконує доручені їй завдання на своєму рівні. Передача
всіх функцій технічної підтримки єдиного постачальника дозволяє стандартизувати
обслуговування і гарантує відповідний рівень сервісу; удосконалення управління
процесами. Постачальники послуг аутсорсингу заробляють гроші за рахунок
стандартизації процесів; – досягнення об’єктивності. Технічний персонал часто не
бажає відмовлятися від технологічної бази, яку він добре знає, і не в змозі прийняти
оптимальне рішення без допомоги неупередженого консультанта [4, с. 20].
Виділяють прямий та опосередкований аутсорсинг. За прямого аутсорсингу
готельно-ресторанне чи туристичне підприємство співпрацює безпосередньо з
виконавцем послуг. За опосередкованого аутсорсингу замовник, передаючи певну
функцію на аутсорсинг, має справу з аутсорсером, що обирає та організовує роботу
підрядників, і є постачальниками кінцевих послуг. У цьому випадку на аутсорсинг
передається управління певною функцією. Завданням аутсорсера може бути обрання
підрядника, що якнайкраще та з мінімальними витратами виконає бізнес-процес,
подрібнення бізнес-процесу на складові та доручення їх різним підрядникам,
планування та контроль за виконанням робіт. За незалежного аутсорсингу
підприємство взаємодіє з аутсорсером, що є повністю від нього незалежним і ніколи не
входило до його складу. Аутсорсинг з метою подальшого об’єднання застосовується,
коли головне підприємство планує приєднати аутсорсера до своєї організації. Це
характерно для випадків, коли аутсорсер бере на себе виконання частини виробничого
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циклу, надає послуги для основного підприємства [8, с. 15].
Методологія дослідження визначення переваг та недоліків аутсорсингу. Якісні
методи дослідження використовувались для пошуку більш глибокої інформації з
досвіду менеджерів та директорів у різних напрямках бізнесу в сфері управління
діяльністю сервісних підприємств. Метою цього дослідження було вивчення основних
переваг та недоліків сприяння аутсорсингу в багатьох компаніях різних галузей
промисловості в Україні. Використовуючи випадкову методику вибірки, учасниками
цього дослідження були визначені 20 керівників та директорів у вибраних 20 малих та
середніх підприємствах у різних галузях промисловості України, які застосовували
систему аутсорсингу як мінімум п'ять років. Більшість вибіркових груп вибраних
компаній мають головний офіс у Києві та Львові. Колективна група використовувала
якісну техніку інтерв'ю та невелику групову дискусію. 20 інформаторів повинні мати
принаймні п'ять років безпосереднього досвіду у сфері аутсорсингу.
Таблиця 1. Переваги використання аутсорсингу
Переваги
Високий рівень виконання завдань та оперативність
Концентрація на виробництві основних процесів
Диверсифікація ризиків
Скорочення витрат - експлуатаційні витрати та витрати на підбір персоналу

Відсоток
84
78
85
85

Таблиця 2. Недоліки використання аутсорсингу
Переваги
Ризик викриття конфіденційності даних та технологій
Неможливість остаточно передбачити кінцевий результат виконання роботи
Багато прихованих витрат
Недостатня увага до клієнтів

Відсоток
81
83
90
92

З таблиці 1 виявлено, що більшість респондентів погодились, що поділ ризиків є
найважливішим фактором переваг аутсорсингу, потім скорочення витрат, таких як
експлуатаційні витрати та вартість підбору персоналу, експертиза та швидка доставка,
а також зосередження на виробництві основних процесів. Крім того, у таблиці 2
виявлено, що більшість респондентів погодилися з тим, що головними недоліками
аутсорсингу є багато прихованих витрат, а також, брак уваги клієнтів, ризик викриття
конфіденційних даних та технологій та синхронізація результатів.
Переваги аутсорсингу:
1. Високий рівень виконання завдань та оперативність: у більшості випадків
завдання або проекти передаються стороннім особам, які спеціалізуються на
конкретній галузі. Виконавці повинні мати спеціальне обладнання та технічні знання,
в більшості випадків краще, ніж організації, що отримує послуги аутсорсингу. Це
означає, що завдання повинні бути завершені швидше і з кращою якістю та швидкістю
виконання.
2. Можливість концентруватися на основному процесі, а не на допоміжних:
аутсорсинг допоміжних процесів дозволяє організації більше часу зосередити увагу на
основному бізнес-процесі.
3. Спільне використання ризиків (диверсифікація ризиків): це найважливіші
фактори, що визначають результат кампанії, аналіз ризиків. Аутсорсинг деяких
компонентів багатьох бізнес-процесів компанії, що допомагає організації перекласти
певні обов'язки до сторонніх постачальників. Аутсорсинг повинен мати можливість
краще планувати свої фактори, що пом'якшують ризик.
4. Зниження вартості, такі як встановлення вартості, витрати на операційну
діяльність та підбір персоналу: аутсорсинг зменшує необхідність наймати фізичних
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осіб; отже, наймання та експлуатаційні витрати можуть бути значно мінімізовані. Тому
час і багато витрат можуть бути безпечними та зосереджені на чомусь іншому.
Недоліки аутсорсингу:
1. Ризик викриття конфіденційних даних і технологій: Кожного разу, коли
організація передає ресурси HR, Payroll та Recruitment services, вона включає ризик
виявлення конфіденційної інформації компанії, а також технології стороннім особам.
Наприклад, якщо ви дозволите аутсорсинг, найближчим часом з'являться імітаційні
продукти.
2. Неможливість остаточно передбачити кінцевий результат виконання роботи:
якщо ви обираєте неправильного партнера для аутсорсингу, деякі з загальних
проблемних областей включають розтягнутий термін доставки, неякісний вихід якості,
недоліки та невідповідне розподіл обов'язків. Іноді легше пом'якшувати ці чинники
всередині організації, а не з партнером, який надає послуги замовника.
3. Багато прихованих витрат: Загалом поняття аутсорсингу є економічно
ефективним, але часом приховані витрати, пов'язані з підписанням контракту під час
підписання контракту через міжнародні кордони, можуть стати серйозною загрозою.
4. Недостатня увага до клієнта: продавець із зовнішніх джерел може
обслуговувати багато компаній та кількох організацій одночасно. Тому вони можуть
бракувати повного фокусу на завданні вашої організації та завданнях роботи.
5. Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку.
Така форма ведення бізнесу з використанням аутсорсингу сприяє впровадженню
інновацій і покращенню інтеграційних зв’язків вітчизняних підприємств в сфері
управління діяльністю сервісних підприємств як в межах країни, так і поза нею, без
чого не можлива ефективна господарська діяльність в сучасних умовах
функціонування. Застосування аутсорсингу та подальше залучення підприємстваутсорсерів у практичну діяльність підприємств сприятиме зменшенню
підприємницького ризику, підвищенню якості організації бізнес-процесів,
ефективному використанню ресурсів та адаптації підприємства до вимог
навколишнього середовища. Суб’єкти сфери управління діяльністю сервісних
підприємств
які
успішно
здійснюють
інноваційну
діяльність
є
конкурентоспроможними і рентабельними. Основною умовою для впровадження
інновацій є наявність ефективної системи маркетингу, що забезпечує зв’язок
підприємства з кінцевим споживачем послуги, з метою постійного виявлення нових
явних і прихованих потреб споживачів щодо якості цієї послуги. Ця умова є
визначальною оскільки успіх мають лише ті нововведення, які надають кінцевому
споживачу нові вигоди [8, с. 18].
Рішення про використання аутсорсингу завжди пов'язане з певним ризиком, а
реальність отримання негайної вигоди у вигляді скорочення витрат викликає чималі
сумніви. Саме тому успіх реалізації розроблених заходів підприємства певною мірою
залежить від зворотнього зв’язку та чинної системи моніторингу. Як частина
управлінського процесу, контроль за діями аутсорсера є процесом вимірювання та
оцінки ступеня наближення підприємства до поставленого завдання. Моніторинг
здійснюється на всіх етапах аутсорсингу і за своїм змістом є системою послідовного
збору даних з метою оперативної діагностики стану об'єкта управління, його
дослідження та оцінки в динаміці, а отже, передбачає аналіз та оцінку виконання
управлінських заходів з точки зору відповідності плану управління і ступеня
досягнення поставлених завдань. За результатами аналізу приймаються рішення про
відповідність планових завдань фактичним результатам та у разі виявлення відхилень
відбувається коригування заходів з метою досягнення поставленої мети [7, с. 36].
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Аннотация. Аутсорсинг, или менее известна его название, как off shoring - это
хорошая система для многих отечественных производств. Однако, аутсорсинг имеет
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случайного выбора «random», среди предприятий, использующих в своей деятельности
элементы аутсорсинга. Большинство отобранных компаний расположены в Киеве и
Львове. Качественная методика углубленного интервью и обсуждения в малых группах
использовалась одновременно с выбранными группами респондентов. Результаты
выявили, что большинство респондентов согласились с тем, что преимуществами
использования аутсорсинга является способность концентрироваться на основном
бизнес-процессе, распределение риска и снижения расходов, таких как расходы на подбор
персонала и затраты. Недостатки использования аутсорсинга включали риск
разоблачения конфиденциальных данных и технологий, неправильных партнеров,
отсутствие внимания клиентов и множество скрытых расходов.
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