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Анотація. Метою статті є формування методичних положень щодо запровадження ау-

тсорсингу бізнес-процесів на підприємствах як засобу підвищення капіталізації. У статті 

обґрунтовано, що аутсорсинг бізнес-процесів, як інструмент делегування певних виробни-

чих або сервісних процесів, дозволяє значно знизити витрати підприємства, визначено ос-

новні види аутсорсингу бізнес-процесів, досліджено основні чинники, що заважають впро-

вадженню аутсорсингу на промислових підприємствах – недостатня регламентація біз-

нес-процесів та відсутність дієвих підходів до оцінки ефективності їх реалізації. Розроб-

лений підхід дозволяє врахувати тип та ступінь стандартизації бізнес-процесів, що пла-

нуються для аутсорсингу, глибину їх інтеграції в наскрізний бізнес-процес промислового 

підприємства; спираючись на об’єкти та сферу застосування бізнес-процесу, він дозволяє 

обрати варіант проведення аутсорсингу та визначити форми організації спільної діяльно-

сті.  

Ключові слова: аутсорсинг, бізнес-процеси; аутсорсинг бізнес-процесів; капіталізація під-

приємства; реінжиніринг; аутсорсер; основні бізнес-процеси; допоміжні бізнес-процеси. 
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Abstract. Introduction. The article substantiates that outsourcing of business processes can sig-

nificantly reduce the costs of an enterprise, as a tool for delegating certain production or service 

processes. Purpose. The purpose of the article is to formulate the guidelines for the implementa-

tion of business processes outsourcing at enterprises as a mean of capitalization increasing. The 

main types of outsourcing of business processes are identified and their classification is pro-

posed, the main factors that hinder the introduction of outsourcing at industrial enterprises are 

investigated, such as insufficient regulation business processes and the lack of effective ap-

proaches to assessing the effectiveness of their implementation. To overcome these barriers, the 

structural elements of a methodological approach were determined to organize outsourcing of 

business processes at an enterprise. They are built on the basis of the typologization and classifi-

cation of business processes, the choice of forms of organizing joint activities, a description of the 

business processes of the enterprise, statistical analysis of their indicators, analysis and selection 

of potential performers. Results. The developed approach allows taking into account the type and 

degree of standardization of business processes planned for outsourcing, the depth of their inte-

gration into the end-to-end business process of an industrial enterprise. Relying on the objects 

and scope of the business process, it allows choosing the option of outsourcing and determining 

the forms of organizing joint activities.  Conclusions.The proposed approach to the organization 

of business processes outsourcing makes it possible to enhance significantly the performance of 

an industrial enterprise, largely, it is the basis for achieving the strategic goal of activity, the in-

creasing of enterprise’s capitalization. 

Keywords: outsourcing, business processes; outsourcing of business processes; capitalization of 

the enterprise; reengineering; outsourcer; main business processes; supporting business process-

es 

JEL classification: M29 
 

Постановка проблеми. Перед вітчизняними підприємствами гостро стоїть питання 

підвищення ефективності їх діяльності у зв„язку із підвищенням конкуренції не тільки віт-

чизняних товаровиробників, а й іноземних компаній. Це, передусім вимагає оптимізації 

бізнес-процесів, що має супроводжуватися зростанням вартості підприємства в цілому, як 

свідчить основний підхід щодо досягнення цілей підприємницької діяльності та інтересів 

стейхолдерів,. тобто капіталізації суб„єкта господарювання. Одним із ефективних засобів, 

що застосовується у міжнародній практиці, при оптимізації бізнес-процесів та підвищення 

капіталізації компанії слугує аутсорсинг. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В даний час, теоретичні та методичні 

положення аутсорсингу, як інструменту оптимізації бізнес-процесів організацій, відобра-

жені в роботах Ж.-Л. Бравара [2], С. Клементса [3], Дж. Харрінгтона [4], Дж. Б. Хейвуда 

[1], Ф. Філіної [5]. У вітчизняній практиці питаннями аутсорсингу займалися: О. Анісімова 

[6] , К. Горова [7], З. Двуліт [8], А. Загородній [9], О. Микало [10], О. Прохоренко [11], О. 

Рижак [12] та інші.  

Відокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми. Але поза ме-

жами досліджень залишаються питання взаємозв„язку запровадження аутсорсингу та під-

вищення капіталізації компанії, створення на цій основі «віртуальних підприємств», що 

концентруються, головним чином, на ключових компетенціях діяльності – як основних бі-

знес-активах, що утворюють, головним чином, додану вартість.  
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Мета дослідження. Метою статті є формування методичних положень щодо запро-

вадження аутсорсингу бізнес-процесів на підприємствах як засобу підвищення капіталіза-

ції. 

Основний матеріал. Найбільш узагальненим визначення сутності поняття «аутсо-

рсинг бізнес-процесів» є «передача підприємством, на основі договору, певних бізнес-

процесів або виробничих функцій на обслуговування іншому суб„єкту господарювання, що 

спеціалізується у відповідній галузі. На відміну від послуг сервісу підтримки, що має разо-

вий, епізодичний характер і обмежений в часі, на аутсорсинг передаються зазвичай функції 

професійної підтримки безперебійної працездатності окремих систем і інфраструктури на 

основі тривалого контракту (не менше 1 року)» [1]. Тобто, передбачається, що визначаль-

ною характеристикою аутсорсингу бізнес-процесів є його результативність (або досягнен-

ня цільового результату). Найбільш часто, цільовим результатом виступає скорочення ви-

трат або підвищення прибутковості. Ця концепція тісно пов„язана з визначення центрів 

відповідальності (центрів: витрат, прибутку, відповідальності) та ключових компетенцій 

діяльності підприємства 

Таким чином, у сучасній економіці інструменти аутсорсингу є актуальними і до-

сить широко використовуються для реінжинірингу та оптимізації бізнес-процесів. Під аут-

сорсингом бізнес-процесів (business process outsourcing) будемо розуміти передачу підпри-

ємством будь-якого процесу (бізнес-функції) або його частини (підпроцесу) сторонній ор-

ганізації, що надає професійні послуги в цій галузі. Таким чином, аутсорсинг бізнес-

процесів дозволяє підприємству (замовнику) знизити витрати або підвищити прибуток за 

рахунок використання ефекту спеціалізації аутсорсингових організацій (постачальників) на 

певних видах діяльності, які вони здійснюють з меншими витратами і більш якісно, ніж 

сам замовник [5, 9]. При цьому, головним чином, це досягається за рахунок використання 

ефекту «масштабу», тобто, аутсорсер за рахунок спеціалізації та більш крупносерійного 

(масового) виробництва продукує бізнес-процеси у найбільш ефективний спосіб, тим са-

мим скорочуючи витрати. 

Як правило, підприємства отримують від аутсорсингових організацій наступні види 

послуг: підтримка інформаційної системи або її компонентів, ведення бухгалтерського об-

ліку, проектування і дизайн нових видів продуктів, супровід і підтримку продуктів, рекру-

тинг, маркетинг та інші спеціальні функції, які не є для підприємства визначальними (кри-

тичними) та не формують ключових компетенцій. Слід зазначити, що в ІТ сфері процеси 

аутсорсингу досить добре формалізовані завдяки використанню SLA (Service Level 

Agreement) – контракту, що регламентує відносини між постачальником послуг і його клі-

єнтом. SLA містить опис послуг (основний предмет SLA), а також мету співпраці, трива-

лість, графік надання послуг, умови оплати, умови розірвання, гарантії, розміри компенса-

цій [13]. Тобто передбачається передача спеціальних управлінських функцій на зовнішнє 

обслуговування. Але, якщо представити підприємство, як складну бізнес-систему, що ви-

конує значну кількість бізнес-процесів, а її підсистеми мають властивість емерджентності, 

то необхідно розглянути ще й інсорсинг бізнес-процесів, як окремий вид сорсингу (управ-

ління ресурсами та функціями підприємства). Тобто, виділення внутрішніх підсистем підп-

риємства з ціллю підвищення їх результативності на основі SLA-контракту дозволяє знач-

но підвищити внутрішню ефективність бізнес-процесів за рахунок оптимізації (регламен-

тації) підпроцесів та підвищення результативності бізнес-підсистеми. Тобто створюється 

так зване «віртуальне підприємство», в якому складові підсистеми працюють за умовами 
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SLA-контракту, що може значно підвищувати ефективність його діяльності. Тобто викори-

стовується внутрішній та/або кептивний аутсорсинг. 

На практиці, лише деякі промислові підприємства здійснюються спроби впровади-

ти досвід організації робіт проектних команд і віртуальних організацій на основі процесно-

го підходу та аутсорсингу, але цьому істотно заважає недостатня формалізація і регламен-

тація бізнес-процесів на рівні самих підприємств, а також відсутність підходів до оцінки їх 

ефективності для можливості вибору альтернативних інструментів їх реалізації. Крім того, 

не регламентованість аутсорсингових контрактів і обмежене коло спеціалізованих компа-

ній стримують ці процеси.  

Основною проблемою, на вирішення якої спрямовано дослідження, є відсутність 

зрозумілих правил (індикаторів) вибору бізнес-процесів для можливості подальшого їх пе-

редачі на аутсорсинг в умовах наявності тільки даних бухгалтерського обліку, що характе-

рно для більшості підприємств України. Дана проблема потребує вирішення наступних 

завдань: вибір ключових бізнес-процесів для передачі їх на аутсорсинг, регламентація біз-

нес-процесів та їх детермінація, вибір аутсорсингової організації (аутсорсера). Тобто вини-

кає необхідність виділення критичних бізнес-процесів (які визначають економічну безпеку 

підприємства та ключові компетенції його діяльності); проведення повної стандартизації та 

регламентації з подальшим визначенням  

Узагальнюючи, представлені вище положення, аутсорсинг бізнес-процесів може 

бути реалізовано у вигляді створення так званого «віртуального підприємства» з викорис-

танням інсорсингу та аутсорсингу. Причому з одного боку це реалізується через аутсор-

синг спеціальних функцій управління: персоналом, фінансами, бухгалтерським обліком, 

маркетингом, НІОКР та інші. Крім того, безпосередньо виробнича діяльність може бути 

передана на аутсорсинг (так зване - «контрактне виробництво») З іншого боку аутсорсинг 

можна розглядати з точки зору факторів виробництва: капітал, персонал, знання та інфор-

мація.  

З цієї точки зору можна виділити такі види аутсорсингу [1,2,3,4,5]:  

− аутсорсинг капіталу, до якому можна віднести виробничий аутсорсинг (коли пі-

дприємство розміщує замовлення на виготовлення продукції стороннього підрядника) – 

контракте виробництво, або франчайзінг (в цьому випадку для виробництва продукції ви-

користовується обладнання та бізнес-процеси, що належить іншому підприємству); 

− аутсорсинг праці – до нього відноситься аутстафінг та офшорінг персоналу; 

− аутсорсинг інформації – в цьому випадку підприємство-замовник доручає збір і 

обробку інформації, а в окремих випадках – і вироблення рішення на її основі, сторонньо-

му підприємству; до цього виду аутсорсингу, на наш погляд, відноситься виконання  пев-

них специфічних функцій управління; 

− аутсорсинг підприємницьких здібностей – підприємство-замовник використовує 

для ведення власної господарської діяльності зовнішній інтелектуальний капітал (є резуль-

татом реалізації підприємницьких здібностей); до цього виду аутсорсингу можна віднести 

франчайзинг, стандартизацію і ліцензування (ці види діяльності традиційно до аутсорсингу 

не відносяться, проте з урахуванням запропонованого вище визначення їх доцільно розгля-

дати саме як приватні випадки аутсорсингу). Наприклад, при франчайзингу незалежний 

підприємець (франчайзі) передає на аутсорсинг управління торговельної маркою, під якої 

він веде свою господарську діяльність; 

− змішаний аутсорсинг – підприємство-замовник передає на виконання сторон-

ньому підряднику функцію, що вимагає використання декількох видів ресурсів. До цього 
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різновиду аутсорсингу, на наш погляд, можна віднести факторинг, при якому підприємст-

во-фактор, з одного боку, забезпечує постачальника фінансовими ресурсами (аутсорсинг 

капіталу), а з іншого – займається збором і обробкою інформації про поточних і потенцій-

них замовників постачальника для визначення їх платоспроможності (аутсорсинг інформа-

ції). 

Для здійснення ефективної господарської діяльності на основі аутсорсингу бізнес-

процесів, що має на меті зростання капіталізації, необхідно розробити чіткий план перехо-

ду до нової системи управління, яка включатиме структурні елементи методичного підхо-

ду, що представлено на рис. 1. 

Структура наскрізного бізнес-процесу

Форми організації сумісної діяльності

маркетинг

проектування
підготовка 

виробництва
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вимірювання і 
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супровід
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типу процесу
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процесу
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облік
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інформаційне 

забезпечення

Спеціальні функції управління

ліцензування і 

стандартизація
система знань

кептивний повний вибірковий спільний функціональний

Фактори виробництва

капітал персонал фінанси інформація та знання 

Основні сфери застосування аутсорсингу
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6
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9

Послідовність організації аутсорсингу (інсорсингу) бізнес–процесів підприємства 

 
Рис. 1. Структурні елементи методичного підходу організації аутсорсингу бізнес-

процесів на підприємстві  
Джерело: розроблено авторами 

 

В його основі лежить принцип, згідно якого важливими елементами управління бі-

знес-процесами підприємства та їхньої оптимізації є чітка структуризація. Так, з метою по-

будови раціональної системи господарювання необхідно визначити сутність основних та 
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допоміжних бізнес-процесів, що дозволить підприємству обрати пріоритетні напрямки дія-

льності, які призведуть до мети – зростання капіталізації (оскільки підприємство може ма-

ти і інші цілі – зростання поточного прибутку, частки ринку тощо). Зважаючи, що стратегі-

чною метою будь-якого підприємства є зростання його капіталізації, то такий підхід перед-

бачає концентрацію ключових компетенцій підприємства та прав власності на пріоритетні 

активи у «корпоративному ядрі», а управління здійснюється на основі контролю фінансо-

вих потоків «віртуального підприємства». 

Основні бізнес-процеси, які беруть участь у створенні головної цінності, орієнтова-

ні в першу чергу на досягнення стратегічної мети управління підприємством, вони форму-

ють результат, за який клієнт готовий платити гроші, що в кінцевому випадку призводить 

до формування чистого фінансового потоку і зростання капіталізації. А допоміжні бізнес-

процеси – це допоміжні процеси надання послуг для виконання функцій, які забезпечують 

діяльність інфраструктури компанії. Тому, з метою підвищення капіталізації підприємства, 

зменшення поточних витрат, оптимізації виробничого процесу вітчизняним підприємствам 

варто сконцентрувати свою увагу на профільних бізнес-процесах та активах, а непрофільні 

передати на аутсорсинг [14]. 

Визначення ключових структурних елементів методичного підходу до організації 

аутсорсингу на підприємстві має включати в себе наступні етапи: класифікацію та опис 

бізнес-процесів, визначення ключових, вибір форми організації спільної діяльності, статис-

тичний аналіз їх індикаторів, та аналіз та вибір потенційних виконавців. 

Висновки. Формування методичного  підходу до організації аутсорсингу бізнес-

процесів на підприємстві, обґрунтування його ключових структурних елементі та взаємодії 

взаємозв„язаних юридичних осіб, на практиці може значною мірою посилить результатив-

ність і ефективність діяльності підприємства та, відповідно, сприятиме збільшенню його 

капіталізації шляхом максимізації генерації чистого фінансового потоку з урахуванням за-

безпечення його економічної безпеки. 

Перспективним напрямком подальших досліджень може слугувати розробка захо-

дів з відбору допоміжних процесів, які варто віддавати на аутсорсинг, залежно від розміру 

підприємства, галузевої приналежності, фінансового стану, частки ринку тощо. 
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