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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день житлово-комунальна галузь

є економічно збитковою та невпорядкованою, і на її
діяльність є безліч нарікань, здебільшого об'єктивних і
справедливих. Це соціальна сторона проблеми. Є і тех-
ніко-технологічна сторона — галузь має морально і
фізично зношені основні фонди, постійно знаходиться
в режимі аварійних ситуацій, надає продукцію та послу-
ги низької якості. Звідси зрозуміло, що таку незадо-
вільну ситуацію треба змінювати, причому швидко і ра-
дикально. Одним з варіантів вирішення проблеми мож-
на назвати пошук шляхів зниження витрат комунальних
підприємств, і як наслідок — зниження тарифу на на-
дані послуги населенню.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Протягом певного періоду вирішенням питання

оцінки житлово-комунального господарства займався
ряд вчених. Значний внесок у дослідження проблеми оц-
інки стану житлово-комунального господарства внесли
вітчизняні вчені, зокрема, М. Долішній, П. Бєлєнький,
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Автори у статті висвітлюють результати проведеного дослідження впровадження аутсорcингу в
діяльність комунального підприємства. Охарактеризовано функціонування комунального господарства
України. Виявлені основні проблеми ефективного функціонування комунальної галузі. Досліджено аут-
сорсинг як засіб зниження витрат підприємства. Визначено чинники, що перешкоджають ефективному
використанню аутсорсингу в Україні. Виявлено фактори підвищення ефективності застосування аутсор-
сингу. Обгрунтовано рішення про передачу бізнес-процесів КП ВЖРЕО на аутсорсинг. Для оцінки значи-
мості бізнес-процесів були використані результати оцінок провідних експертів. Авторами статті засто-
сована методика оцінки аутсорсингу, в якій поєднується зміна доходів та витрат підприємства. Дослід-
жений вплив аутсорсингу на витрати та доходи комунального підприємства. Авторами у статті розрахо-
вана ефективності заходів впровадження аутсорсингу в діяльність комунального підприємства.
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of business processes there were drawn on the results of estimations of leading experts. By the authors of the
article the applied methodology of estimation of outsourcing, the change of profits and charges of enterprise
combines in which. Investigational influence of outsourcing is on charges and profits of communal enterprise.
In the article expected authors to efficiency of measures of introduction of outsourcing in activity of communal
enterprise.

Ключові слова: аутсорсинг, комунальне підприємство, ефективність, бізнес-процес, доходність, витрати.
Key words: outsourcing, communal enterprise, efficiency, business process, profitableness, charges.

С. Панчишин, А. Бернвальд, О.Ю. Амосов, В.М. Бабаєв,
В.М. Вакуленко, А.Г. Воронін, А.А. Дронов, О.А. Кар-
лова. З основними положеннями функціонування жит-
лово-комунального господарства на ринкових засадах
можна було ознайомитись, вивчаючи роботи зарубіж-
них вчених таких, як Д. Віккерса, В. Віскусі, П. Габора,
Д. Гарднера, А. Кумара, В. Шаркі. Проте на сьогоднішній
день важливим науковим завданням стає підвищення
ефективності функціонування підприємств ЖКГ, необ-
хідною є розробка заходів, що впливатимуть на змен-
шення собівартості наданих послуг і як наслідок —
збільшення доходності комунальних підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є розробка заходів щодо впровад-

ження аутсорсингу в діяльність комунальних підприємств
з метою підвищення ефективності їх діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) — одна

з важливих і самих проблемних галузей міського гос-



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/201474

подарства, яка забезпечує життєдіяльність міста, зок-
рема забезпечення населення, підприємств й організацій
необхідними житлово-комунальними послугами. Про-
блеми походять із радянських часів, коли сектор ЖКГ
(як і решта економіки) розвивався неприродним шляхом.
Утворилася нестійка асиметрична структура майнових
прав, якої дотепер не вдається позбутися.

Ситуація в житлово-комунальному господарстві
продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у
становленні ринкових засад господарювання, розвитку
конкуренції та залученні приватних інвестицій у
підприємства галузі [2].

Значний вплив на формування доходів має держав-
на політика у сферах ціноутворення, оподаткування та
кредитування. За цих обставин створення передумов для
ефективної роботи підприємств, забезпечення ефектив-
ного використання доходів є надзвичайно актуальним
питанням [5]. Основними умовами, що впливають на
підвищення прибутковості комунального підприємства
є: зниження собівартості послуг, розширення обсягів
наданих послуг, своєчасні розрахунки населення за от-
римані послуги, збільшення цільового фінансування
підприємств комунальної галузі.

Нині дедалі більшої популярності в розвинутих краї-
нах світу набувають такі напрями забезпечення потреб
підприємства в кадрових послугах, як лізинг персоналу
та аутсорсинг [1]. Це зумовлено потребою підприємств
у залученні тимчасових працівників, що може бути вик-
ликана тривалою хворобою працівника, сезоном відпу-
сток, здійсненням маркетингових досліджень, а також
вищою оплатою праці персоналу у розвинутих країнах
порівняно з менш розвинутими.

Як правило, вітчизняні підприємства вирішують про-
блему нестачі кваліфікованих кадрів, переклавши додат-
кові завдання на своїх працівників, що негативно впли-
ває на подальшу діяльність підприємства через зменшен-
ня продуктивності їхньої праці [6]. На практиці цю про-
блему можна тимчасово вирішити за рахунок залучен-
ня на певний термін працівників за договорами підряду,
але при цьому виникають додаткові витрати, пов'язані
із пошуком та відбором необхідного персоналу. Саме
тому лізинг персоналу активно використовують у про-
відних країнах світу [3, с. 68].

Першою країною, в якій стали застосовувати аут-
сорсинг у ЖКГ, стала Великобританія, де він став го-
ловним засобом залучення приватних коштів до вико-
нання комунальних робіт.

Аналіз вітчизняних нормативно-правових актів та
результатів практичної діяльності органів місцевого са-
моврядування свідчить про відсутність напрацьованих
комплексних заходів щодо підвищення ефективності
функціонування ЖКГ.

 З метою активізації більш ефективного використан-
ня аутсорсингу на комунальних підприємствах України
необхідно провести ряд заходів: удосконалити законо-
давчу базу, яка б захищала інтереси вітчизняних
підприємницьких структур; проводити роз'яснювальну
роботу серед співробітників стосовно переваг аутсор-
сингу; забезпечити компенсаційний пакет для тієї кате-
горії працівників, які будуть звільнені в результаті опти-
мізації кадрових процесів; проводити систематичний
моніторинг ринку аутсорсингових послуг; диверсифіку-
вати ризики шляхом відбору кількох провайдерів.

Впровадження аутсорсингу в діяльність комуналь-
ного підприємства розглянемо на прикладі Міського
комунального підприємства "Жовтоводське виробниче
житлово-ремонтно-експлуатаційне об'єднання", що є
правонаступником комунальної власності житлового
фонду господарських споруд Жовтоводської міської
ради народних депутатів.

За основу при прийнятті рішення про передачу
бізнес-процесів КП ВЖРЕО на аутсорсинг ми пропо-
нуємо використати значимість даного бізнес-процесу
для підприємства, якість виконання бізнес-процесу та

його частку у витратах підприємства. Комбінування оці-
нок бізнес-процесу за цими трьома критеріями зумов-
лює вибір підприємства на користь аутсорсингу або
здійснення цього бізнес-процесу власними силами. Зна-
чимість бізнес-процесів, якість їх виконання та частка
бізнес-процесів у витратах підприємства можуть бути
оцінені з використанням експертного опитування.

Нами було сформовано перелік потенційних екс-
пертів в кількості 50 осіб, з яких в подальшому було
відібрано 10 осіб з найвищим рівнем компетентності,
адже персональний склад експертної групи із загаль-
ного числа претендентiв формується з найбiльш компе-
тентних спецiалiстiв, які можуть проявити максималь-
ну здатнiсть до передбачення майбутнього i адекватно-
го вiдображення тенденції та закономiрностi розвитку
дослiджуваного процесу (явища, об'єкта).

Ступiнь придатностi спецiалiста до експертизи по
анкетному опитуванню визначається за коефiцiєнтом
компетентності [4]:

(1),

де γ
ij
 — вага i-ої градації (пiдкресленої експертом,

що оцінюється)- i-ій характеристиці в балах;
γ

j
 — максимальна вага j-ої характеристики в балах.

Крiм оцiнки компетентностi спецiалiстiв при
формуваннi групи експертiв необхiдно звернути увагу
на ряд iнших факторiв (умов). Так, однiєю з труднощiв
при формуваннi групи є проблема традицiйних або
професiйних переконань визначеного кола спецiалiстiв.
Якщо члени групи роздiляють деякi переконання, то це
обов'язково вiдіб'ється на прогнозi. Щоб виключити або
ж звести до мiнiмуму вплив переконання групи
експертiв, доцiльно формувати експертну групу з пред-
ставникiв всiх напрямiв i шкiл мислення в данiй сферi.

Після формування групи експертів, їм було запро-
поновано виставити бали по кожному з двох атрибутив-
них критеріїв для кожного бізнес-процесу від 1 до 10 в
порядку зростання значимості чи якості. На основі оц-
інок експертів розраховувались середні оцінки значи-
мості бізнес-процесів та якості їх виконання. Показник
доцільності прийняття рішень щодо передачі бізнес-
процесу на аутсорсинг ми обчислювали наступним чи-
ном [4]:

(2),

де K
1
 — атрибутивний показник необхідності пере-

дачі бізнес-процесу на аутсорсинг;
K

2
 — кількісний показник необхідності передачі

бізнес-процесу на аутсорсинг.
n — кількість атрибутивних та кількісних критеріїв,

що враховуються при прийнятті рішення про не-
обхідність передачі бізнес-процесу на аутсорсинг.

Якісний показник необхідності передачі бізнес-про-
цесу на аутсорсинг розраховується за формулою:

K
a
 = B

w
 +B

q
(3),

де B
w
, B

q
 — бальні оцінки стратегічної значимості

бізнес процесу та якості його виконання.
Кількісний показник необхідності передачі бізнес-

процесу на аутсорсинг розраховується за формулою:
K

a
 = 10 - B

v
(4),

де B
v
 — бальна оцінка коефіцієнту співвідношення

витрат до середнього рівня. Результати оцінок експертів
значимості бізнес-процесів КП ВЖРЕО та їх ранжуван-
ня наведено в таблиці 1.

Як видно з таблиці 1, за оцінками експертів, до
бізнес-процесів з високим рівнем стратегічної значи-
мості відносяться капітальний ремонт, ремонт доріг,
ремонт покрівлі, технічне обслуговування ліфтів, ре-
монт під'їздів, обслуговування мереж зовнішнього
освітлення та ремонт систем водопостачання. До бізнес-
процесів з низьким рівнем значимості експерти віднес-
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ли утилізацію відходів. Усі інші бізнес-процеси потра-
пили в групу з середньою значимістю (промивання сис-
тем опалення та обслуговування вентиляційних каналів).
Результати оцінок експертів якості бізнес-процесів КП
ВЖРЕО та їх ранжування наведено в таблиці 2.

Як видно з даних таблиці 2, експерти відзначили ви-
соку якість наступних бізнес-процесів: утилізація
відходів, промивання систем опалення та обслуговуван-
ня мереж зовнішнього освітлення. Низькою якістю, за
оцінками експертів відзначався капітальний ремонт. Усі
інші бізнес-процеси потрапили в групу з середнім рівнем
якості їх виконання (ремонт покрівлі, асфальтування
доріг, технічне обслуговування ліфтів, обслуговування
вентиляційних каналів, ремонт систем водопостачання
тощо). За третім критерієм бізнес-процеси розподіли-
лись наступним чином (таблиця 3).

Як видно з даних таблиці 3, бізнес-процесами з ви-
соким рівнем коефіцієнту відношення витрат до серед-
ньої їх суми є ремонт доріг. Низьким рівнем цього по-
казника відзначався капітальний ремонт. Інші бізнес-
процеси мають середній рівень коефіцієнту відношення
витрат до середньої їх суми (утилізація відходів, про-
мивання систем опалення, ремонт покрівлі, технічне об-
слуговування ліфтів, ремонт систем водопостачання
тощо).

Отримані дані внесено в таблицю 4, на їх основі роз-
раховано показник необхідності передачі бізнес-проце-
су на аутсорсинг.

Для зручності інтерпретації даних комплексних по-
казників по бізнес-процесах їх було згруповано та пред-
ставлено у вигляді таблиці 5. Як видно з даної таблиці,
на КП ВЖРЕО в сучасних умовах не виявлено бізнес-
процесів, що відповідають необхідності передачі на по-
вний або в поєднанні з частковим аутсорсинг (від 0 до
3,7 та від 3,7 до 4,6 бали). Однозначним є рішення про
часткову передачу бізнес-процесів "Ремонт (асфальту-
вання) доріг" на аутсорсинг. Крім того, з врахуванням
критеріїв значимості бізнес-процесів, якості їх виконан-
ня та частки у витратах підприємства, ще три бізнес-
процеси можуть бути передані на частковий аутсорсинг
або виконуватись власними силами.

Враховуючи неоднозначність рішення та відносно не-
велику частку у витратах на виконання цих бізнес-про-
цесів, а також необхідність поступового трансформуван-
ня підприємства з метою зменшення опору змінам, більш
доцільно залишити ці процеси у власному виконанні.

Запланований обсяг асфальтних робіт КП ВЖРЕО
дозволяє вивільнити ремонтну бригаду чисельністю 15
осіб для виконання ними ремонтних робіт, а точніше ас-
фальтування доріг.

Отже, в результаті аутсорсингу персоналу на КП
ВЖРЕО скорочуються не тільки витрати на оплату праці,
а й видатки, пов'язані з відрахуваннями в соціальні фонди.

За виконання плану ремонтній бригаді передбачені
премії в розмірі 20% місячної заробітної плати. Оскіль-
ки ремонтна бригада працює в умовах, які відносяться

Бізнес-процес 
Сума балів 

експертів 

Середня 

бальна 

оцінка 

Інтерпретація 

бальної оцінки 

утилізація відходів 36 3,6 низька 

капітальний ремонт  69 6,9 висока 

промивання систем опалення 58 5,8 середня 

ремонт (асфальтування) доріг  93 9,3 висока 

ремонт покрівлі 92 9,2 висока 

технічне обслуговування ліфтів 89 8,9 висока 

ремонт під’їздів 85 8,5 висока 

обслуговування вентиляційних каналів  62 6,2 середня 

ремонт систем водопостачання 81 8,1 висока 

обслуговування мереж зовнішнього освітлення 68 6,8 висока 

Таблиця 1. Бальні оцінки значимості бізнес-процесів КП ВЖРЕО

Бізнес-процес 
Сума балів 

експертів 

Середня 
бальна 

оцінка 

Інтерпретація 

бальної оцінки 

утилізація відходів 98 9,8 висока 

капітальний ремонт  35 3,5 низька 

промивання систем опалення 72 7,2 висока 

ремонт (асфальтування) доріг  61 6,1 середня 

ремонт покрівлі 62 6,2 середня 

технічне обслуговування ліфтів 61 6,1 середня 

ремонт під’їздів 57 5,7 середня 

обслуговування вентиляційних каналів  45 4,5 середня 

ремонт систем водопостачання 60 6 середня 

обслуговування мереж зовнішнього освітлення 72 7,2 висока 

Таблиця 2. Бальні оцінки якості виконання бізнес-процесів КП ВЖРЕО

Бізнес-процес 

Значення 

коефіцієнта 

співвідношення 

Бальна 

оцінка 

Оцінка 

відповідно 

градації 

утилізація відходів 0,86 4,3 середня 

капітальний ремонт  0,68 3,4 низька 

промивання систем опалення 1,10 5,5 середня 

ремонт (асфальтування) доріг  1,96 9,8 висока 

ремонт покрівлі 1,22 6,1 середня 

технічне обслуговування ліфтів 1,16 5,8 середня 

ремонт під’їздів 0,90 4,5 середня 

обслуговування вентиляційних каналів  0,76 3,8 середня 

ремонт систем водопостачання 1,00 5,0 середня 

обслуговування мереж зовнішнього освітлення 0,96 4,8 середня 

Таблиця 3. Бальні оцінки коефіцієнта співвідношення витрат бізнес-процесів
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до важких та шкідливих, працівникам передбачені доп-
лати та надбавки в розмірі 10% місячної заробітної пла-
ти. В результаті розраховуємо місячні витрати на опла-
ту праці в загальному обсязі, враховуючи суму премій
та доплат, що передбачені працівникам ремонтної бри-
гади КП ВЖРЕО (таблиця 6).

У результаті проведених розрахунків бачимо, що
місячні витрати на заробітну плату працівників ремонт-
ної бригади складають 43211,88 грн.

Оскільки, аутсорсинг працівників ремонтної брига-
ди триватиме 6 місяців, розраховуємо економію зароб-
ітної плати КП ВЖРЕО шляхом добутку місячних вит-
рат на заробітну плату працівників ремонтної бригади
та терміну аутсорсингу.

У результаті чого отримали економію витрат на за-
робітну плату в розмірі: 43211,88 грн. × 6 місяців =
259271,28 грн.

Згідно з укладеним договором КП ВЖРЕО отримує
комісійну винагороду за аутсорсинг своєї ремонтної

бригади в розмірі 35% від заробітної плати працівників
(259271,28 × 0,35 = 90744,95 грн.)

Для підтвердження доцільності впроваджених за-
ходів скористаємося методикою оцінки аутсорсингу,
в якій поєднується зміна доходів та витрат підприєм-
ства. В основі даної методики лежить положення, що
результатом аутсорсингу може бути: зниження витрат,
зростання доходів, зростання доходів і зниження вит-
рат.

Таким чином, в результаті всіх проведених розра-
хунків ми отримаємо скорочення витрат та підвищення
доходів підприємства (таблиця 7).

Виходячи з даних таблиці 7 бачимо, що виручка
(дохід) від реалізації послуг підприємства в результаті
укладання договору аутсорсингу персоналу в плано-
вому році в порівнянні з 2012 роком зріс на 90,74 тис.
грн. Що ж стосується собівартості, то її значення в
плановому році в порівнянні з 2012 роком відповідно
зменшилося на 259,27 тис. грн. Головною причиною

Бізнес-процес 

Значимість 

бізнес 

процесу для 

підприємства 

Якість 

виконання 

бізнес-

процесу 

Коефіцієнт 

співвідношення 
витрат 

Інтегральний 

показник 

утилізація відходів 3,6 9,8 4,3 6,4 

капітальний ремонт  6,9 3,5 3,4 5,7 

промивання систем опалення 5,8 7,2 5,5 5,8 

ремонт (асфальтування) доріг  9,3 6,1 9,8 5,2 

ремонт покрівлі 9,2 6,2 6,1 6,4 

технічне обслуговування ліфтів 8,9 6,1 5,8 6,4 

ремонт під’їздів 8,5 5,7 4,5 6,6 

обслуговування вентиляційних 

каналів  
6,2 4,5 3,8 5,6 

ремонт систем водопостачання 8,1 6 5 6,4 

обслуговування мереж 

 зовнішнього освітлення 
6,8 7,2 4,8 6,4 

Таблиця 4. Результати оцінювання експертами бізнес-процесів КП ВЖРЕО

Рівень 

інтегрального 

показника 

Групування 
бізнес-

процесів за 

інтегральним 

показником 

Кількість 

бізнес-

процесів 

Найменування бізнес-процесів Рекомендації 

Низький До 3,7 - - Повний 

аутсорсинг 

Середній Від 3,7 до 4,6 - - Частковий або 

повний 
аутсорсинг 

Від 4,6 до 5,5 1 ремонт (асфальтування) доріг Частковий 
аутсорсинг 

Від 5,5 до 6,4 3 капітальний ремонт; 
промивання систем опалення; 

обслуговування вентиляційних 

каналів 

Частковий 
аутсорсинг або 

власне 

виконання 

Високий 6,4 і вище 6 утилізація відходів; 
ремонт покрівлі; 

технічне обслуговування 

ліфтів; 

ремонт під’їздів; 

ремонт систем 

водопостачання; 
обслуговування мереж 

зовнішнього освітлення 

Власне 
виконання 

Таблиця 5. Рекомендації по необхідності передачі бізнес-процесів на аутсорсинг

Таблиця 6. Витрати на оплату праці ремонтної бригади

Кваліфікація 

робітника 

Заробітна плата, 

грн. 

Сума премії, 

грн. 

Сума доплат, 

грн. 

Всього витрат на 

оплату праці, грн. 

асфальтобетонник 

3-го розряду 
9660,54 1932,11 966,05 12558,7 

асфальтобетонник 

4-го розряду 
8693,48 1738,70 869,35 11301,53 

асфальтобетонник 

5-го розряду 
14885,88 2977,18 1488,59 19351,65 

Всього     43211,88 
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цього стала економія заробітної плати КП ВЖРЕО за
рахунок аутсорсингу персоналу. В результаті зростан-
ня доходу підприємства та зниження його витрат ва-
ловий прибуток в плановому році в порівнянні з 2012
роком зріс на 350,01 тис. грн. і склав 3471,01 тис. грн.
Всі проведені вище розрахунки в результаті призвели
до зростання чистого прибутку підприємства в плано-
вому році порівняно з 2012 роком на 350,01 тис. грн. У
результаті цього чистий прибуток підприємства в пла-
новому році склав 412,01 тис. грн. Тобто, можемо заз-
начити, що аутсорсинг ремонтної бригади КП ВЖРЕО
в даному випадку є ефективним заходом, оскільки нами
було досягнуто найважливіших завдань: підвищення
доходів та зниження витрат підприємства.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що

функціонування ЖКГ на основі впровадження аутсор-
сингу є пріоритетним напрямом. Критеріями визначен-
ня економічної доцільності аутсорсингу можна вважа-
ти співвідношення власних витрат на виконання певно-
го виду робіт до вартості цих робіт в аутсорсера. У зв'яз-
ку з тим, що комунальні підприємства в сучасних умо-
вах для підвищення ефективності своєї діяльності на-
магаються зменшити витрати, можна рекомендувати
впровадження використання аутсорсингу підприєм-
ствам комунальної галузі з метою формування сприят-
ливого інвестиційного клімату у даній галузі та демо-
нополізації ринку ЖКП.
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Дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг) 25050 25158,89 108,89 

ПДВ 4175 4193,15 18,15 
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(послуг) 

20875 20965,74 90,74 
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Валовий прибуток 3121 3471,01 350,01 

Інші операційні доходи 1385 1385 - 
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Витрати на збут - - - 
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прибуток 62 412,01 350,01 
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