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ВСТУП
У розвинених країнах світу аут�

сорсинг є невід'ємним інструментом�
підвищення ефективності роботи
промислових підприємств. Цей ме�
тод дозволяєзабезпечити конкурен�
тоспроможність суб'єктів підприєм�
ницької діяльності на ринку. Незва�
жаючи на те, що у світівикористан�
ня аутсорсингу зростає, українські
компанії досить рідко застосовують
подібну практикув своїй діяльності.
Багато вітчизняних підприємств все
ще повністю не усвідомлюють пере�
ваги аутсорсингу. Незначний рівень
теоретичної розробки проблеми ви�
користання аутсорсингу вітчизняни�
ми науковцями та висвітлення ре�
зультатів прикладних досліджень,
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пов'язаних з реалізацією успішних
аутсорсинг�проектів, створює пере�
шкоди на шляху запровадження
ефективних аутсорсингових схем на
вітчизняних підприємствах.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — визначити доціль�

ність застосування аутсорсингової
системи як інноваційного наповнен�
ня діяльності машинобудівних під�
приємств.

МЕТОДОЛОГІЯ
У роботі використані загально�

наукові та спеціальні методи, що за�
безпечили системний аналіз, форма�
лізацію, порівняння та узагальнення
недоліків існуючих підходів до об�

грунтування проблеми формування
виробничої програми машинобудів�
них підприємств і розроблення аут�
сорсингової системи інноваційного
наповнення діяльності підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аутсорсинг не можна назвати

абсолютно новим явищем у світовій
та вітчизняній діяльності. Більшість
дослідників сходяться на думці, що
аутсорсинг є однією з розвинених
форм промислової кооперації, який
набув поширення і стрімко розвивав�
ся у другій половині 20�го століття
[8].Аутсорсинг виготовлення комп�
лектуючих частин складних виробів
застосовувався, власне кажучи, зав�
жди з причини неможливості ефек�
тивної реалізації в структурі під�
приємства диференційованих вироб�
ничих завдань, необхідних для виго�
товлення складного виробу. Ця пра�
ктика визначалась до того, як з'яви�
лось поняття аутсорсингу, по�різно�
му.

Зміст аутсорсингу зводиться до
можливості зосередити всі ресурси
на тому виді діяльності, який є основ�
ним для підприємства, і передати
інші (підтримуючі, супутні) функції
надійному і професійному партнеру,
який виконає їх краще. Таким чином,
в основу аутсорсингу покладений
важливий принцип ефективно орга�
нізованої економічної системи —
принцип поділу праці [3; 5].

Застосування аутсорсингу доз�
воляє підприємствам:

— сфокусувати увагу на основ�
ному виді діяльності;

— зменшити потреби в капіта�
ловкладеннях;

— скоротити сукупні витрати;
— скоротити виробничий цикл;
— одержати доступ до ресурсів

та технологій недоступних усередині
підприємств;

— виконувати спеціалізовані
функції, для яких організація немає
фахівців або ресурсів;

— отримувати високоякісні
сервісні послуги;

— гнучко реагувати на зміни
ринку;

— отримати конкурентні перева�
ги на ринку.

Операції, які виконує аутсор�
синг, отримали широке розповсюд�
ження у багатьох галузях економі�
ки, зокрема в автомобільній промис�
ловості окремі корпорації до 70%
всіх бізнес�процесів передають ін�
шим підрядникам.

Результатом впровадження аут�
сорсингу є зміна організаційної
структури підприємства і її кон�
тактів з ринковим середовищем. Од�
нак, перш ніж звернутися до аут�
сорсингу, необхідно визначити, на�
скільки важливою є функція (бізнес�
процес) з точки зору стратегії під�
приємства, та порівняти, наскільки
краще (чи гірше) дана функція може
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бути реалізована силами працівників
самого підприємства.

Російський ринок аутсорсингу на
даний момент знаходиться на низь&
кому рівні, на що існує цілий ряд при&
чин [9]:

 — зниження економічних сти&
мулів до використання аутсорсингу
в умовах промислового росту докри&
зового періоду, за винятком завдан&
ня "зрізання" за рахунок аутсорсин&
гу виробничих піків, коли власні по&
тужності повністю завантажені;

 — експансія держави в економі&
ку, створення великих холдингів, для
багатьох з яких ідеологія і практика
реального аутсорсингу далека або
несвоєчасна;

 — на ринку, як і раніше, недо&
статньо невеликих і середніх ком&
паній, що спеціалізуються на наданні
аутсорсингових послуг;

 — митна політика стимулює у
низці галузей (наприклад, в елект&
роніці) ввіз готових виробів, а не
компонентів та вузлів;

 — недостатня рішучість і послі&
довність керівництва частини ком&
паній у реалізації політики аутсор&
сингу.

Щодо української практики ве&
дення господарської діяльності, то
найбільш розповсюдженими захода&
ми аутсорсингу на даний час є:

— функціональний — передача
певних функцій при розробці нових
бізнес&проектів, отримання послуг

кваліфікованого бухгалтера, юрис&
та, фінансиста, маркетолога (рекла&
міста), дизайнера, програміста (ство&
рення локальних комп'ютерних ме&
реж, програмування, створення веб&
ресурсів, супроводження програм&
ного забезпечення), обслуговування
техніки, кадрове адміністрування;

— операційний передача окре&
мих операцій, пов'язаних із зберіган&
ням та транспортуванням товарів;

— ресурсний оренда тимчасово
вільних площ та споруд для органі&
зації торговельного бізнесу.

Варто зазначити, що проблема
аутсорсингу складових частин є
стратегічним рішенням [10]. Оскіль&
ки ланцюг вартості підприємства
охоплює зазвичай лише частину
ланцюга створення вартості про&
дукту, виникає проблема, які части&
ни процесу повинні реалізовувати&
ся в структурі підприємства, а які —
поза нею. У стратегічному уп&
равлінні ця проблема визначається
як проблема вертикальної інтег&
рації: назад, вперед або зовнішньої.
Спрямованість до концентрації
діяльності підприємства на його
ключових вміннях спричиняє те, що
ланцюг вартості підприємства ско&
рочується. Це означає, що частини
процесу виготовлення продукту, які
містилися раніше в діяльності
підприємства, мусять бути з нього
виокремлені назовні. Виокремлення
виробництва комплектуючих частин

зі структури підприємства&матері
спричиняє те, що суб'єкт, який пе&
реймає виокремлювану діяльність,
отримує статус постачальника час&
тин.

Рішення, яке стосується аутсор&
сингу виготовлення комплектуючих
частин, має стратегічний характер.
Воно повинно виникати з вибору пе&
реходу від виготовлення частин до
партнерства у сфері:

— виготовлення;
— розвитку продукту;
— створення нових вартостей

[7].
Слідом за цим повинен бути

визначений діапазон аутсорсингу і
принципи взаємодії з аутсорсинго&
вим партнером. У результаті аут&
сорсингу процесів виготовлення
частин підлягає зменшенню глиби&
на перетворення, а це спричиняє
зростання частки матеріальних
витрат у сукупних витратах вироб&
ництва.

Аутсорсинг, як і будь&який ін&
струмент, може використовуватись
у різний спосіб і з різними наслідка&
ми. Більшість рішень, наведених
вище, вказувала на позитивні на&
слідки застосування аутсорсингу,
проте необхідним є з'ясування та&
кож негативних його наслідків. Так&
тично неграмотне застосування аут&
сорсингу, тобто неузгоджені з його
цілями дії можуть виникати або че&
рез брак знань або через невідповідні
знання, тобто неузгоджені із інтере&
сами підприємства. Найбільш поши&
рений негативний наслідок викори&
стання аутсорсингу пов'язаний із
тим фактом, що аутсорсинг в його
сучасній версії є відносно новим ме&
тодом, слабо теоретично обгрунто&
ваним в економічній літературі та з
недоліками практичного викорис&
тання.

Відсутність знань на тему аут&
сорсингу спричиняє найчастіше по&
верхневе трактування проблеми пе&
редачі, ігнорування частини переду&
мов аутсорсингу, а також його стра&
тегічного характеру, застосування
спрощених методів аналізу доціль&
ності виокремлень, надмірно опти&
містичне оцінювання передбачува&
них вигод, ігнорування ризику і труд&
нощів.

Оскільки аутсорсинг є страте&
гічним рішенням, то помилки, до&
пущені при його впровадженні, ма&
ють стратегічний характер. Це оз&
начає, що їх усування вимагає часу
і значних витрат. Більш шкідливи&
ми для підприємства є аутсорсин&
гові заходи, що здійснюються з
цілями, які суперечать інтересу
підприємства.

Дослідження ринку аутсорсин&
гових послуг здійснюється аналогі&
чно, як і дослідження інших ринків
послуг. Оскільки під поняттям рин&
ку аутсорсингових послуг розумі&
ються потенційні постачальники
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Рис. 1. Програмний вигляд першої задачі, що стоїть
перед підприємством
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Рис. 2. Програмний вигляд другої задачі, що стоїть перед підприємством
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аутсорсингових послуг, пов'язаних
із виокремлювальною діяльністю
разом із генерованою ними пропо"
зицією послуг. Проте варто зверну"
ти увагу на кілька особливих обста"
вин.

По"перше, вихідним пунктом
досліджень ринку повинно бути док"
ладне визначення діяльності, яка є
предметом виокремлення і для якої
шукаємо виконавців на ринку послуг.
Діапазон даних, які містяться у виз"
наченні діяльності, пов'язується зі
специфікою діяльності [4; 6], зокре"
ма:

— сутність діяльності;
— діапазон процедур, які охоп"

лює ця діяльність;
— якісні вимоги (параметри, нор"

ми, стандарти);
— інтенсивність діяльності (роз"

мір, коливання);
— терміновість реалізації діяль"

ності;
— місце реалізації діяльності (на

підприємстві, поза ним);
— додаткові вимоги (концесії,

сертифікати якості тощо).
По"друге, слід визначити

структуру ринку, тобто комплект
потенційних аутсорсингових парт"
нерів. Важливим є те, щоб цей ком"
плект був якомога повнішим. Дже"
релом інформації, яка стосується
учасників аутсорсингового ринку,
можуть бути: каталоги фірм, фа"
хові статті, інформація в пресі, рек"
лама, відповіді на оголошення про
намір доручення послуг, опубліко"
вані материнським підприємством
тощо.

По"третє, слід визначити діапа"
зон і рівень послуг, пропонованих
потенційними аутсорсинговими
партнерами. Джерелом інформації
у цьому випадку можуть бути
інформаційні матеріали, проспек"
ти, каталоги тощо. На цьому етапі
дослідження ринку найважливішим
є те, щоб інформація про послуги
була узгоджена з вимогами під"
приємства"матері, а також була по"
рівнювана. Це є дуже важливим для
досягнення у випадку пасивної реє"
страції пропозицій на підставі рек"
ламних матеріалів, зокрема по
відношенню до складних послуг. Із
цієї причини кращим способом на"
громадження інформації щодо
пропозицій є пересилання до по"
тенційних аутсорсингових парт"
нерів пропозиційних запитів, які
докладно визначають діапазон ін"
формації [1].

На основі досліджень повинно
бути складене зведення потенцій"
них аутсорсингових партнерів, які
виконують мінімальні вимоги, по"
в'язані з реалізацією виокремлю"
вальної діяльності, разом із харак"
теристикою пропонованих ними
послуг. Порівняння пропозицій, а
також наявність додаткової інфор"
мації повинні призвести до визна"

чення так званого "короткого спис"
ку" потенційних аутсорсингових
партнерів, тобто тих, серед яких
будуть вибрані партнери для пере"
говорів після прийняття поперед"
нього рішення про комерційний
аутсорсинг. Результати цього ета"
пу становлять підставу для оцінок,
сформульованих у наступній час"
тині досліджень.

Інтенсивність конкуренції на
ринку аутсорсингових послуг впли"
ває на можливість зробити висновок:
чим сильніша конкуренція на ринку,
тим більшими є можливості реалі"
зації послуг на найкращих умовах
для підприємства"матері, а тим са"
мим більшою є податливість на виок"
ремлення.

Еластичність пропозиції аут"
сорсингових послуг означає схиль"
ність пристосування пропозиції
аутсорсинговими партнерами до
специфічних вимог підприємства"
замовника.

Аутсорсинг є методом зменшен"
ня витрат за умови їх повної іден"
тифікації, а кінцевою метою проце"
су аутсорсингу є доведення до міні"
муму внутрішніх витрат, пов'язаних
із даною діяльністю [2].

У випадку трактування аутсор"
сингового партнера як звичайного
постачальника послуг переговори
мають характер, типовий для обго"
ворення торговельних угод. Їх пе"
ребіг є спрощеним і має на меті от"
римання найбільш вигідних умов ре"
алізації послуги без акцентування
уваги на інтереси партнера. Аутсор"

сингова угода у цьому випадку є
відносно простою і має короткост"
роковий характер.

У випадку, коли аутсорсинго"
вий партнер має бути стратегічним
партнером, переговори повинні
стосуватися передусім встанов"
лення умов стратегічного партнер"
ства. Істотним елементом таких
переговорів є формування парт"
нерства на основі довіри. Це озна"
чає:  необхідність визначення
спільних цілей, більш докладного
визначення взаємних стосунків,
спільного визначення процесів ре"
алізації послуги, створення умов
для колективної співпраці, ефек"
тивного інформування про реалі"
зацію послуги, а також комуні"
кації.

Вибір між аутсорсингом та влас"
ним виробництвом кінцевого виро"
бу складається за умови, що при на"
явності матеріалів, ресурсів та по"
слуг, необхідно визначити мож"
ливість заміни частини власного ви"
робництва проміжних ресурсів аут"
сорсингом.

Для виробництва кінцевоїпро"
дукції потрібнадеяка кількість про"
міжних ресурсів, кількість часу та
кількість грошей на збір кінцевого
продукту праці. Як відомо, чим
більше часу потрібно настворення
продукту, тим більшою буде його
собівартість, виходячи з цього мож"
на замінити фактор часу на деякий
грошовий еквівалент.

Для виробництва кожного про"
міжного ресурсу чи для виконання"
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Рис. 3. Програмний вигляд вибору між власним виробництвом та
аутсорсингом
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Рис. 4. Створення товару, що спирається
на власне виробництво
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деякої "послуги", що виконується
підприємством можуть бути потрібні
інші проміжні ресурси, "послуги" чи
кошти.

Кінцевий продукт чи "послуга"
складається з проміжних ресурсів,
які в свою чергу складаються з про-
міжних ресурсів чи "послуг".

Вартість кінцевого товару визна-
чається як сума вартостей всіх умов
длякінцевого товару .

За умовою задачі проміжні ре-
сурси можуть як виготовлятись на
підприємстві так і закуповуватись у
підприємства-аутсорсера.

Вартість проміжного ресурсу
визначається як сума вартостей ви-
робництва ресурсів необхідних для
створення даного проміжного ре-
сурсу —  чи як ціна закупівлі
цього ресурсу у іншого підприємства
— .

У видпадку, коли всі товари ви-
готовляються підприємством,отри-
маємо дуже велике дерево виготов-
лення необхідних ресурсів та "по-
слуг" для створення кінцевого про-
дукту (де,  — матеріали,які можли-
во отримати тільки за гроші;  —
проміжний ресурс).

У цьому випадку перед підпри-
ємством постає задача — визнача-
ти, що виробляти самостійно, а
що купувати ззовні так, щоб при-
буток підприємства був макси-
мальним.

Якщо всі проміжні ресурси не-
обхідні для створення кінцевого про-
дукту, будуть закуплені ззовні,то
отримаємо рис. 5.

Однак цеможе не принести
збільшення доходів підприємства
тому, що деякі проміжні ресурси
буде дешевшевиробити ніж закупи-
ти ззовні. Наступна функція описує
цей вибір:

.
Таким чином, ми прийшли дото-

го, що кінцевий схематичний вид
функції отримає наступний вигляд
(рис. 6) — (де Pout — це проміжний
ресурс, який більшвигідно закупити
ззовні ніж виробити самостійно че-
рез різницю між вартістю закупки
ресурсу та його виробництва, що та-
кож дозволяє скоротити виробничий
цикл та забезпечити стійке функці-
онування підприємства).

Розроблено модель оптимально-
го вибору на основі вирішення ви-
робничоїзадачі, яка, на відміну від
існуючих, дозволяє визначити до-
цільність застосування аутсорсинго-
вої системи.
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Рис. 5. Створення товару за допомогою підприємства�аутсорсера
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Рис. 6. Схематичний вид функції, що показує різницю між власним
виробництвом та підприємством�аутсорсером
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