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Статтю присвячено дослідженню позитивних і негативних аспектів застосування аутсорсингу в між-
народній діяльності підприємств. Відмічається, що для таких підприємств, аутсорсинг може бути дієвим 
інструментом підвищення ефективності міжнародного бізнесу за рахунок зниження витрат обслуговуван-
ня бізнес-процесів та одержання послуг найвищого класу. Аналіз потенційних позитивних і негативних 
аспектів застосування аутсорсингу в міжнародній діяльності вітчизняних підприємств свідчить, що пере-
ваги аутсорсингу є очевидними. 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У нинішніх умовах динамічного 
зовнішнього середовища виживають та 
досягають успіху ті підприємства ЗЕД, які 
здійснюють свій міжнародний бізнес най-
більш ефективним способом. Основний 

зміст такого успіху полягає в постійному вдо-
сконаленні структурної організації самого 
підприємства, розвитку його внутрішніх ком-
петенцій, а також підвищенні адаптивності 
до змін. Одним з інструментів ефективного 
ведення міжнародного бізнесу може стати 
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аутсорсинг, який досить широко застосову-
ється в західній практиці та отримав свій 
розвиток в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Тема аутсорсингу отримала належне 
відображення в наукових працях зарубіжних 
та вітчизняних учених-економістів, серед 
яких: Б.А. Анікін [9], М.А. Бабій [7], А.І. Гри-
невська [1], І.І. Заводовська [12], О.М. Зозу-
льов [2; 3], К.О. Єрмошина [11], М.О. Єфи-
менко [8], Т.В. Красовська [6], Л.О. Лігоненко 
[3] та ін. Водночас у працях українських уче-
них дана концепція розкрита досить фраг-
ментарно, не достатньо визначено еконо-
мічну сутність та особливості використання 
аутсорсингу як ефективного інструмента в 
управлінні міжнародною діяльністю вітчиз-
няних підприємств.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Дослідження сучас-
них наукових доробок із питань теорії та 
практики використання аутсорсингу свід-
чить, що вони здебільшого орієнтовані на 
правові та організаційні аспекти даної кон-
цепції. Крім того, більшість наукових праць 
присвячені визначенню поняття та сутності 
аутсорсингу. Разом із тим питання, пов’язані 
з використанням аутсорсингу в міжнародній 
діяльності українських підприємств, недо-
статньо досліджені.

Актуальність викладених вище аспектів і 
обумовила вибір напряму дослідження.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завданя). Головною метою статті 
є визначення особливостей використання 
аутсорсингу як ефективного інструменту в 
управлінні міжнародною діяльністю вітчиз-
няних підприємств та підвищення його кон-
курентоспроможності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для підприємств, які здійснюють 
міжнародну діяльність, аутсорсинг може 
бути дієвим інструментом підвищення 
ефективності міжнародного бізнесу за 
рахунок зниження витрат обслуговування 
бізнес-процесів та одержання послуг най-
вищого класу. Так, у цьому контексті дослі-
дження джерел свідчать, що рівень зни-
ження витрат у середньому досягає 20%, 
а більш дешева ціна послуг, переданих в 
аутсорсинг, може пояснюватись пропози-
цією аутсорсинговими компаніями стан-
дартизованих рішень [1, с. 88]. На сьогодні 
досить обмеженим є перелік наукових 
праць, в яких би дослідники прямо ста-
вили завдання розробки системи викорис-

тання аутсорсингу в рамках розвитку між-
народних бізнес-процесів підприємства. Є 
очевидним, що, незважаючи на наявний 
багатий теоретичний і практичний зарубіж-
ний досвід, вітчизняні економісти повинні 
виробити наукову базу формування сис-
теми ефективного застосування аутсор-
сингу в міжнародній діяльності вітчизняних 
суб’єктів господарювання. 

Традиційно аутсорсинг зводиться до 
передачі функцій (інформаційно-технічне 
обслуговування, вантажні перевезення, бух-
галтерський облік тощо), що забезпечують 
основний бізнес, зовнішньому виконавцеві. 
У загальному значенні, на нашу думку, аут-
сорсинг можна назвати передачею сторон-
ньому підряднику деяких бізнес-функцій 
або частин процесу діяльності підприєм-
ства. Для розкриття економічної сутності 
аутсорсингу західні та вітчизняні еконо-
місти, як свідчать наукові напрацювання, 
найчастіше звертаються до визначення, 
запропонованого Дж. Хейвудом: «Переве-
дення внутрішнього підрозділу або підрозді-
лів підприємства та всіх пов’язаних із ним 
активів в організацію постачальника послуг, 
що пропонує надати певну послугу про-
тягом певного часу за домовленою ціною»  
[2, с. 17]. Для ілюстрації також можна 
навести формулу аутсорсингу яка, на нашу 
думку, є достатньо простою і зрозумілою й 
наводиться Л. Лігоненко: «…залишити собі 
лише те, що я роблю краще за інших, пере-
дати зовнішньому виконавцю (надійному та 
професійному партнеру) все те, що він зро-
бить краще за мене» [3, с. 118]. 

Беручи до уваги результати досліджень, 
можна стверджувати, що сутність аут-
сорсингу полягає у підвищенні ефектив-
ності роботи суб’єктів господарювання за 
рахунок передачі не тільки деяких функ-
цій, але й бізнес-процесів для виконання 
зовнішнім організаціям із метою оптимі-
зації всіх видів ресурсів, а також концен-
трації зусиль на основному виді діяльності 
підприємства. Рішення про впровадження 
аутсорсингових схем приймаються на рівні 
вищого керівництва і власників підпри-
ємств та є частиною корпоративної стра-
тегії. Також варто відмітити, що зазначені 
аспекти визначення суті поняття «аутсор-
синг» зустрічаються в науковій та бізнес-
літературі тільки в останні роки, оскільки 
раніше аутсорсинг розглядався тільки як 
передача деяких непрофільних функцій на 
основі субпідряду. 
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Розглядаючи аутсорсинг як інструмент 
підвищення конкурентоспроможності під-
приємств, які займаються міжнародною 
діяльністю, варто звернути увагу на те, що 
процес аутсорсингу має двосторонню спря-
мованість і може бути вигідним із точки зору 
надання аутсорсингових послуг [2, с. 24]. До 
яких принципових змін у глобальному еко-
номічному середовищі може привести вико-
ристання аутсорсингу і як це можна вико-
ристати для якісного стрибка у підвищенні 
конкурентоспроможності вітчизняних про-
мислових підприємств?

Аналізуючи стан вітчизняного наукового, 
технологічного і виробничого потенціалів, 
на думку О. Зозульова, ми вже не зможемо 
ліквідувати розрив із провідними світо-
вими виробниками. Єдиним шансом є те, 

що завдяки перевагам СОТ та аутсорсинго-
вим схемам можна дістати доступ до най-
сучаснішої елементної бази і, зосередивши 
наявні в державі ресурси, направити їх на ті 
дослідження, які формують відмінність про-
дукції різних виробників за умови уніфікації 
деталей і комплектуючих [4, с. 34].

Практика вступу країн до СОТ і ЄС пока-
зує, що насамперед негативні наслідки 
відчувають малий, а потім середній біз-
нес. Причиною цього є відсутність так 
званого ефекту концентрації й спеціалі-
зації. А це означає, що приватні підпри-
ємці внаслідок різноплановості свого біз-
несу не витримують конкуренції з боку 
іноземних компаній і тільки об’єднавшись 
починають визначати загальні напрями 
діяльності свого бізнесу.

Таблиця 1 
Особливості використання аутсорсингу  

в міжнародних бізнес-процесах вітчизняних підприємств [2-4]
Позитивні аспекти Негативні аспекти

1. Підприємство обмежене в ресурсах і бажає 
сконцентрувати їх на основному стратегіч-
ному виді діяльності, що дає основну частину 
прибутків.

1. Передача важливої інформації про підпри-
ємство в «чужі руки». 

2. Підприємство завдяки великим розмірам 
або недостатньо високій якості менедж-
менту втратило керованість та контроль 
над окремими бізнес-процесами, що й обу-
мовило низьку ефективність їх функціону-
вання (низька якість, інноваційність, великі 
витрати).

2. Існують ризики ускладнення власного 
бізнесу ув зв’язку з низькою оперативністю та 
гнучкістю співпраці з аутсорсерами.

3. Підприємство здійснює великі корпоративні 
та організаційні зміни (реструктуризація, 
реорганізація, поглинання тощо) з метою під-
вищення ефективності бізнесу, що дає змогу 
безболісно провести скорочення зайвого 
персоналу та передачу відповідної функції в 
аутсорсинг. 

3. Існує ризик зниження ефективності праці 
власного персоналу та втрати ним необ-
хідних знань та досвіду надання реалізації 
функції, що передається в аутсорсинг. Від-
новлення виконання даної функції власними 
силами буде в цих умовах проблематичним. 

4. Зростання обсягів та ускладнення окремих 
функцій обумовлює потребу в додатковому 
залученні персоналу, який є дефіцитним або 
дорогим. Аутсорсер, маючи великі обсяги 
замовлень, може дозволити утримувати штат 
найдосвідченіших і кваліфікованих фахівців 
та сплачувати їм адекватну заробітну плату.

4.У разі недобросовісності аутсорсера, 
виникнення форс-мажорних обставин або 
його банкрутства можливі суттєві втрати, 
пов’язані з необхідністю термінового пошуку 
іншого аутсорсера або налагодження вико-
нання даної функції власними силами.

5. Підприємство бажає здешевити вартість 
своєї продукції (послуг) за рахунок зниження 
вартості неосновних бізнес-процесів. 

5. У разі підвищення цін на послуги, що нада-
ються аутсорсерами, вартість функції, що 
передана на аутсорсинг, може перевищити її 
внутрішню собівартість.

6. Підприємство не влаштовує рівень якості 
та сервісу, який забезпечують власні спеціа-
лізовані підрозділи (компанія-замовник може 
підвищити свою ділову репутацію та збіль-
шити вартість торговельної марки за рахунок 
більш якісного та професійного обслугову-
вання).

6. Під час замовлення значної кількості 
аутсорсингових послуг в одного аутсорсера 
існує ризик появи конкурента, який вико-
ристовуватиме знання та досвід замовника 
аутсорсингових послуг.
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Українські підприємства за умов розробки 
продуманої та виваженої міжнародної мар-
кетингової політики та використовуючи аут-
сорсинг, зможуть не тільки значно зміцнити 
власні конкурентні позиції на українському 
ринку, а й отримати шанс вийти на міжна-
родні ринки з високотехнологічною продук-
цією. Найдоцільнішими передумовами та 
особливостями використання концепції аут-
сорсингу для ведення міжнародного бізнесу, 
є такі (табл. 1).

Із табл. 1 можемо бачити, що позитивні 
аспекти використання аутсорсингу в між-
народному бізнесі вітчизняних підпри-
ємств є незаперечними, а основними з них 
є зосередження на основній діяльності, 
скорочення витрат та одержання послуг 
найвищого класу. Крім того, використання 
аутсорсингових схем на вітчизняних під-
приємствах може значно підвищити ефек-
тивність їх роботи та відкрити принципово 
нові можливості для взаємовигідного спів-
робітництва, суттєво посилити їх конкурен-
тоспроможність в умовах глобального еко-
номічного середовища. 

Зважаючи на істотні ризики, пов’язані з 
використанням аутсорсингу, подальшої роз-
робки потребують і питання оцінки еконо-
мічної ефективності його впровадження на 
підприємствах, які здійснюють міжнародну 
економічну діяльність, а також створення 
механізму взаємодії підприємств-замовни-
ків і постачальників аутсорсингу. 

У практиці більшості вітчизняних під-
приємств, критерії переходу на аутсорсинг 
міжнародних бізнес-процесів обумовлені 
нагальними потребами господарювання, 
зокрема: неможливістю забезпечити необ-
хідну якість; зниження витрат; вивільнення 
дефіцитного устаткування і висококвалі-
фікованої робочої сили для роботи над 
ресурсномісткими операціями; вивільнення 
унікального устаткування, зайнятого виго-
товленням стандартних виробів; поліп-
шення роботи відділу зовнішньоекономічної 
діяльності.

Для великих промислових підприємств 
доцільно використовувати саме позитивні 
сторони аутсорсингу в умовах глобалізації, 
які допоможуть дістати доступ до ресурсів 
та ринків збуту. Середній і малий бізнес, 
своєю чергою, може втримати конкурентні 
позиції за рахунок надання аутсорсингових 
послуг для великих підприємств як усеред-
ині країни, так і за її межами, а також долу-
читися до міжнародної кооперації, зокрема, 

в галузях переробної і легкої промисловості 
[5, с. 96].

Варто зауважити, що міжнародна еко-
номічна діяльність підприємств перед-
бачає сплату митних зборів і платежів, 
які регулюються Законом України «Про 
єдиний митний тариф», а сам механізм 
управління митними платежами передба-
чає здійснення контролю зовнішньоторго-
вельних операцій на підприємстві. Зазна-
чений контроль являє собою сукупність 
заходів, що здійснюються керівництвом 
підприємства в межах його компетенції з 
дотриманням законів та інших нормативно-
правових актів, які регулюють зовнішньо-
економічну діяльність. Усі товари перемі-
щуються через митний кордон України та 
обкладаються митом (податками). У цьому 
разі слід дотримуватись відповідних поряд-
ків, положень та правил згідно із Законом 
України «Про зовнішньоекономічну діяль-
ність» та Митним кодексом України. Осно-
вним документом ЗЕД є декларація, а тому 
для оформлення декларації підприємству 
можна звертатися до посередника – аут-
сорсера, в обов’язки якого входить підпи-
сання і всіх інших митних документів, таких 
як: рахунок-фактура; рахунок-специфіка-
ція; вантажо-митні накладні, що особливо 
є важливим, – визначення митної вартості 
товару [6, с. 43]. Із точки зору західних ком-
паній переваги використання аутсорсингу 
такі: зниження витрат досягає 79%; концен-
трація на профільному бізнесі – 75%; під-
вищення якості послуг – 70%; підвищення 
конкурентоспроможності – 67%; оптиміза-
ція бізнес-процесів – 62%. А ще, згідно з 
опитуванням топ-менеджменту, проведе-
ним консалтинговою компанією Yankeldvich 
partners, найбільшими перевагами застосу-
вання аутсорсингу були названі зниження 
витрат та концентрація на профільному 
бізнесі [7, с. 56]. 

Попри всі позитивні сторони аутсориснгу 
практика наймання аутсорсерів усе ж не 
одержала широкого застосування в Україні. 
В окремих джерелах із цього приводу відзна-
чається, що більшість фірм довгий час нама-
галися робити все власними силами і лише 
в останні роки (через посилення конкуренції 
на ринку і реальну загрозу зниження прибут-
ковості бізнесу) стали звертатися до аутсор-
сингу як більш ефективної форми організа-
ції процесів створення доданої вартості в 
економіці. Головними причинами щодо про-
холодного ставлення до аутсорсингу в Укра-
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їні є: страх втрати контролю, страх довірити 
сторонньому комерційні таємниці, страх 
змін; небажання розголошувати комерційну, 
зокрема бухгалтерську, інформацію; відсут-
ність загальних знань про принципи аутсор-
сингу та сучасні тенденції розвитку бізнесу. 
Крім того, бізнес за умов застосування аут-
сорсингу потребує надзвичайно високого 
рівня організації управління, для чого необ-
хідне виважене стратегічне планування та 
професійне оперативне керівництво, чіткий 
фінансовий менеджмент і надійні механізми 
контролю якості. Існує і дилема психологіч-
ного характеру: у людині може бути домі-
нанта «володіти», а може бути домінанта 
«управляти» (володіти можна методами, а 
управляти – функціями). 

На нашу думку, досить важливим аспек-
том є визначення доцільності переходу під-
приємства ЗЕД на аутсорсингову схему. 
Так, у західній практиці компанії часто 
використовують схему для оцінки доціль-
ності переходу на аутсорсинг, розроблену 
компанією PriceWaterhouseCoopers. Спе-
ціалісти зазначеної компанії вважають, що 
доцільність передачі на аутсорсинг різних 
бізнесів-процесів залежить від стратегічної 
важливості процесів, а також їхнього впливу 
на конкурентоздатність компанії. Для цього 
ефективними інструментами щодо аналізу 
та вироблення рішень по збереженню, роз-
витку, чи виділенню в самостійний бізнес 
наявних підрозділів або процесів (критері-
ями переходу на аутсорсинг) є матриця аут-
сорсингу та модель McKinsey [6, с. 112].

Досліджуючи економічну природу аутсор-
сингу, слід взяти до уваги і його правовий 
аспект. Науковець М. Єфименко із цього при-
воду зазначає, що аутсорсинг являє собою 
напрям розвитку та управління компанії, 
який спрямований на підвищення конкурен-
тоспроможності суб’єкта підприємницької 
діяльності, передбачає укладення договору 
між замовником і виконавцем із метою пере-
дачі останньому первинних, основних або 
вторинних функцій компанії з метою опти-
мізації та скорочення витрат замовника, а 
також для отримання прибутку. Крім того, 
цей же автор відзначає, що у вітчизняному 
законодавстві, зокрема в нормах господар-
ського права, поняття «договір аутсорсингу» 
чітко не визначений. Проте можливість укла-
дення договору аутсорсингу як договору 
взагалі, передбачається статтями 6, 626 та 
627 ЦК України, в яких визначено поняття і 
види договорів, які можуть укладатися сто-

ронами. Також передбачається можливість 
сторін укладати договори як передбачені, 
так і не передбачені законом або іншим 
нормативно-правовим актом. Договори, не 
передбачені нормативними актами, не пови-
нні суперечити законодавству, а тому зазна-
чені норми надають можливість сторонам 
укладати змішані договори, в яких містяться 
елементи різних договорів, передбачених 
законодавством [8, с. 115].

Основною ознакою відносин аутсорсингу 
є делегування допоміжних або навіть дея-
ких основних бізнес-процесів конкретного 
підприємства. У зв’язку з цим заслуговує на 
увагу визначення Б. Анікіна, згідно з яким 
договір аутсорсингу представляється як 
нова форма взаємодії сторін, у результаті 
якої окремі функції передаються партнеру-
аутсорсеру, який має необхідні знання і 
навички виконання таких функцій у визначе-
них умовах [9, с. 135]. Відповідно до КВЕД 
2010 – класифікації видів економічної діяль-
ності ДК 009:2010, що діє з 2012 р., – аутсор-
синг є угодою, згідно з якою замовник дору-
чає підряднику виконати певні завдання, 
зокрема частину виробничого процесу або 
повний виробничий процес, надання послуг 
щодо підбирання персоналу, допоміжні 
функції. Також, термін «аутсорсинг» може 
використовуватись, якщо підрядник здій-
снює допоміжну діяльність і не залежить від 
того, чи виконують такі завдання на ринко-
вих умовах (замовник і підрядник можуть 
бути розташовані в межах однієї економіч-
ної території чи в різних економічних тери-
торіях) [10].

Дослідження свідчать про відсутність 
правової визначеності та конкретного пра-
вового регулювання договору аутсорсингу. 
Це пов’язано з тим, що законодавець не 
може передбачити у ЦК і ГК України всі мож-
ливі договори. Будь-який акт, що стосується 
господарських правовідносин, у тому числі 
кодекс, відображає потреби практики, які 
визначаються лише на момент створення 
такого акта. Саме тому перелік визначе-
них законодавством договорів ніколи не 
буде достатнім для того, щоб урегулю-
вати всі можливі види договірних відносин 
між суб’єктами господарювання [11, с. 76].  
У зв’язку з цим підходи до правової при-
роди договору аутсорсингу також не є одно-
значними. М. Єфименко вважає, що договір 
аутсорсингу за своєю правовою природою 
є змішаним договором, який поєднує еле-
менти цивільно-правових, господарсько-



288

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

правових і трудових договорів, у результаті 
чого одна сторона надає в розпорядження 
іншої сторони спеціалістів із необхідною 
кваліфікацією та відповідним напрямом 
діяльності для виконання певних функцій в 
інтересах компанії-замовника. А тому для 
розуміння природи договору аутсорсингу як 
змішаного договору (правовий аспект аут-
сорсингу) необхідно: 

1) правильно визначити в ньому еле-
менти всіх відомих видів договорів, перед-
бачених чинним законодавством України, та 
застосувати до них належні правила; 

2) окремі частини договору, які не нале-
жать до визначених законодавством дого-
ворів, мають бути досліджені згідно з пред-
метом і цілями аналізованого договору  
[8, с. 116].

Таким чином, ураховуючи економічну та 
правову природу аутсорсингу, сам договір 
аутсорсингу є способом делегування біз-
нес-процесів і функцій стороннім суб’єктам 
господарської діяльності, які здебільшого є 
вузькопрофільними та спеціалізуються на 
конкретних сферах діяльності. Викладене 
вище також дає змогу зробити висновок, що 
договір аутсорсингу є угодою, у результаті 
якої одна сторона (замовник) за винагороду 
делегує свої функції чи види діяльності або 
бізнес-процеси (організаційні, фінансово-
економічні, маркетингові, зовнішньоеконо-
мічні тощо) іншій стороні (аутсорсеру), яка 
має необхідний кваліфікований персонал 
(ресурси) для виконання функцій, що були 
делеговані йому замовником. Відмічено, 
що предметом аутсорсингу можуть бути всі 
бізнес-процеси, однак, відповідно до тради-
ційного підходу, на аутсорсинг передаються 
нестратегічні або незначущі процеси, а тому 

ймовірність використання аутсорсингу зале-
жить від значущості конкретної групи проце-
сів підприємства. Використання аутсорсингу 
дасть можливість підвищити конкуренто-
спроможність вітчизняних підприємств без 
великих додаткових інвестицій в нові дорогі 
технології, зокрема інформаційні, і сфоку-
суватися на пріоритетних напрямах госпо-
дарської діяльності, тим самим полегшити 
вихід на світовий ринок.

Висновки з цього дослідження. Про-
аналізувавши потенційні переваги та недо-
ліки застосування аутсорсингу в міжнарод-
ній діяльності вітчизняних підприємств, 
стає зрозумілим, що переваги аутсорсингу 
є очевидними, а сам аутсорсинг є досить 
дієвим інструментом у підвищенні гнучкості 
та конкурентоздатності підприємства. Опа-
нування концепції аутсорсингу та її обґрун-
товане впровадження в міжнародні бізнес-
процеси українських підприємств можуть 
суттєво збільшити ефективність їх фінан-
сово-господарської діяльності, забезпечити 
стійкі темпи економічного зростання, вихід 
на нові світові ринки, підвищення міжна-
родної конкурентоспроможності. На нашу 
думку, рішення про впровадження аутсор-
сингу в міжнародні бізнес-процеси підпри-
ємства повинно мати передусім економічне 
обґрунтування його ефективності, тобто 
враховувати як потенційні вигоди (доходи/
зиски), так і ризики (втрати). Пошук шляхів 
підвищення рентабельності бізнесу приво-
дить до висновку про те, що низькі витрати, 
сильна стратегія та максимізована опера-
ційна ефективність є найважливішими фак-
торами успіху будь-якого підприємства і 
саме аутсорсинг є тією ланкою, що може їх 
об’єднати. 
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