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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості використання

аутсорсингу як стратегії управління ефективністю
діяльності підприємств. Наведена динаміка рента"
бельності операційної діяльності промислових
підприємств України як основного показника, що
характеризує їх ефективність. Проаналізовані ос"
новні переваги використання аутсорсингу та ви"
моги до фірм"аутсорсерів.
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Постановка проблеми 
Одним з основних завдань підприємств у су"

часних умовах висококонкурентного ринкового се"
редовища є максимізація рентабельності, що мож"
ливо досягти за рахунок підвищення операційної
ефективності та реалізації успішно обраної стра"
тегії розвитку. Саме аутсорсинг є інструментом уп"
равління, що дозволяє поєднати ці два напрями,
тобто обґрунтоване застосування аутсорсингу
призводить до зростання ефективності діяльності
підприємства за рахунок оптимізації виконання
окремих бізнес"процесів і більш раціонального ви"
користання ресурсів та обґрунтовує напрямки
розвитку організації не тільки в короткостроково"
му періоді, але й в довгостроковій перспективі.

За оцінками Центральної та Східної Євро"
пейської Асоціації Аутсорсингу загальний обсяг
українського ринку аутсорсингу вже досяг як
мінімум $ 530 млн. на рік. У глобальному масштабі
це не дуже багато — за даними міжнародної ком"
панії Zinnov Management Consulting, лідери (Ки"
тай і Індія) разом контролюють 91% світового
ринку аутсорсингу, обсяг якого оцінюється в $15
млрд. Однак український сегмент останнім часом
дуже динамічно розвивається, за оцінками екс"
пертів він щорічно приростає на третину [7].

Аналіз останніх досліджень та публікацій
Питаннями вивчення теоретичних й методич"

них аспектів аутсорсингу займалися вітчизняні та

зарубіжні науковці Б.Анікін, Ж.Л.Бравар, О.Буч,
С.Каледжян, А.Коптєлов, Т.Крилов, В.Лученко, Р.
Морган, В.Синяв, А.Софріков, Н.Чухрай та інші.
Автори приділили значну увагу дослідженню сут"
ності та видів аутсорсингу, причин здійснення аут"
сорсингу, механізму оцінки впливу на діяльність
підприємств. 

Однак, недостатньо вивчені особливості засто"
сування аутсорсингу як стратегії управління
підприємством у довгостроковому періоді. 

Мета статті — розглянути аутсорсинг як стра"
тегію управління підприємством у довгостроково"
му періоді.

Викладення основного матеріалу дослідження
Використання аутсорсингу набуває особливого

значення в сучасних умовах невисокої ефектив"
ності діяльності українських підприємств, що
спостерігається у більшості галузей народного гос"
подарства. Рентабельність операційної діяльності
промислових підприємств України за період 2008"
2011 рр. наведено на рис.1 [5].

У відповідності з наведеними даними спос"
терігається суттєве зниження рентабельності опе"
раційної діяльності як відношення результату від
операційної діяльності до витрат операційної
діяльності в 2009 році в порівнянні з 2008 роком.
Показник зростає протягом 2010"2011 років, але є
невисоким, що вимагає розробки та запроваджен"
ня ефективних та обґрунтованих стратегій розвит"
ку підприємств, спрямованих на підвищення при"
бутковості, однією з яких є аутсорсинг.

С.О. Календжян розглядає аутсорсинг як пере"
дання на тривалий строк управлінських функцій
та за необхідності відповідних ресурсів зовнішнім
виконавцям, які можуть виконати ці функції
більш ефективно [3].

У відповідності з визначенням В.Г. Шадріна
аутсорсинг — це засноване на стратегічному

Рис. 1. Динаміка рентабельності операційної
діяльності промислових підприємств України, 

2008�2011 рр., %
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рішенні передання на тривалий строк, у цілому чи
частково необхідних організації традиційних та
органічно притаманних управлінських функцій
або бізнес"процесів та, за необхідності, відповід"
них ресурсів зовнішнім виконавцям на конт"
рактній основі для підвищення ефективності
діяльності організації [6].

С. Лепіхіна підкреслює, що аутсорсинг — це
спосіб кооперування, однак на відміну від інших
способів — підряду, субпідряду та обслуговуван"
ня — аутсорсинг є стратегією управління ком"
панією, а не видом партнерської взаємодії та пе"
редбачає певну реструктуризацію виробництва
корпорації та її зв'язків [4].

Тобто в основі аутсорсингу лежить принцип, у
відповідності з яким підприємство повинно вико"
нувати виключно ті бізнес"процеси, в яких воно має
конкурентні переваги, що визначають її стратегію.

Таким чином, можна зробити висновок, що
значна кількість науковців розглядають аутсор"
синг як стратегію управління підприємством, що
застосовується у довготривалому періоді для
підвищення ефективності діяльності та приводить
до реструктуризації.

Відповідно до дослідження, яке провів кадро"
вий холдинг АНКОР в Україні на тему "Еволюція
аутсорсингу. Аналіз потреби та оцінку якості пос"
луг" [a"n"c"o"r.livejourna.com] серед керівників різ"
ного рівня іноземних та українських підприємств,
що здійснюють свою діяльність на території Ук"
раїни, було визначено основні переваги від вико"
ристання аутсорсингових послуг (рис. 2).

Таким чином, причинами для застосування аут"
сорсингу є економія ресурсів, оптимізація вико"
нання бізнес"процесів та підвищення ефектив"
ності діяльності.

На основі аналізу літературних джерел з питан"
ня [1,2] можна зазначити основні чинники, що
впливають на рішення щодо доцільності або не"
доцільності запровадження аутсорсингу:

– порівняння вартості виконання бізнес"проце"
су власними силами з ціною послуги фірми"аут"
сорсера;

– порівняння якості виконання бізнес"процесу
власними силами та з залученням сторонньої ор"
ганізації;

– термін виконання бізнес"процесу власними
силами та аутсорсером.

Таким чином, при виборі фірми"аутсорсера
важливо визначити:

– досвід роботи аутсорсера на ринку, його про"
фесіоналізм, про що свідчить кількість років робо"
ти в певній сфері, на певному ринку;

– рівень кваліфікації працівників основного
виробництва, а також професіоналізм менеджмен"
ту середньої ланки фірми"аутсорсера;

– імідж та репутацію підприємства на ринку;
– гарантію безпеки зберігання конфіденцій"

ності даних;
– гнучкість аутсорсера при наданні послуг,

індивідуальний підхід до кожного замовника;
– наявність власних сучасних основних засобів;
– новітні технічні рішення фірми"аутсорсера.

Рис. 2. Переваги аутсорсингу для підприємств України, %



Відокремлюють основні умови для ефективно"
го аутсорсингу:

– усвідомлення основної мети та завдань бізнесу;
– наявність стратегії розвитку бізнесу;
– обґрунтований вибір партнера"аутсорсера;
– економічне обґрунтування доцільності запро"

вадження аутсорсингу;
– незалежна експертна оцінка та контроль ефек"

тивності використання аутсорсингової стратегії.
При цьому ефективність застосування аутсор"

сингу й інструменту управління змушує керів"
ництво реалізовувати наступні кроки:

– чітке розуміння сутності та особливості аут"
сорсингу та усвідомлення кінцевої мети його зас"
тосування;

– знання, як мотивувати та керувати відносина"
ми з партнером по аутсорсингу для захисту інте"
ресів власної компанії та отримання максимальних
вигод від інвестицій, досвіду та інновацій партнера;

– розуміння меж ефективного застосування
аутсорсигну, розрахунок витрат за умов власного
виконання операцій та передання функцій сто"
роннім організаціям. 

Однак слід зазначити, що українські підприємства
мають менший порівняно із зарубіжними досвід ро"
боти на ринку аутсорсингових послуг, а через те не
так глибоко розуміють проблеми і завдання цієї сфе"
ри діяльності. Відсутність сформованої культури аут"
сорсингових взаємовідносин є однією з основних
причин недостатньої ефективності цих операцій.

Висновки 
Проблема підвищення ефективності діяльності

підприємств стала особливо актуальною за умов
фінансово"економічної кризи, що охопила світову
економіку. Підприємства, щоб не стати банкрута"
ми, змушені істотно знижувати свої витрати,
зберігаючи при цьому високу якість товарів та
послуг. Одним із дієвих інструментів управління,
що надає підприємствам всіх галузей народного
господарства підвищити ефективність діяльності
та конкурентоспроможність, є аутсорсинг. Однак
на сучасному етапі механізм обґрунтування впли"
ву стратегії аутсорсингу на фінансово"економічні
показники підприємств потребує подальшого
дослідження та розробки.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности использова"

ния аутсорсинга как стратегии управления эффек"
тивностью деятельности предприятий. Приведена
динамика рентабельности операционной деятель"
ности промышленных предприятий Украины как
основного показателя, который характеризует их
эффективность. Проанализированы основные
преимущества использования аутсорсинга и тре"
бования к фирмам"аутсорсерам.

Ключевые слова: аутсорсинг, предприятие, эф"
фективность, управление, бизнес"процессы, аут"
сорсер.

ANNOTATION
The article is devoted to peculiarities of outsourc"

ing implementation as a management strategy of the
companies activity effectiveness. Dynamics of opera"
tion profitability of Ukrainian industrial enterprises
is shown. Basic advantages of outsourcing usage and
demands to outsourcing companies are analysed.

Key words: outsourcing, enterprise, effectiveness,
management, business"processes, outsourcer.
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