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Постановка проблеми. Потреба у наданні послуг 
сторонніми особами, якими є аутсорсери, потребує 
інвестування у ці відносини. Інвесторами можуть 
бути треті сторони, котрі не беруть участі безпосе-
редньо в аутсорсингу, самі аутсорсери для розви-
тку власного бізнесу чи користувачі аутсорсингових 
послуг для отримання більш якісних і кваліфікова-
них послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
інвестування аутсорсингу досліджували такі зару-
біжні та вітчизняні вчені, як Є.В. Крикавський [6], 
О.А. Похильченко [1], М.А. Окландер [4], А.О. Ста-
ростіна [5], О.Є Шандрівська [7], Л.М. Малярець 
[8], J. Witkowski [2] та інші. Проте доцільний вибір 
аутсорсера для проведення навчання та підвищення 
кваліфікації, транспорту чи складських приміщень, 
а також бізнес-процесів загалом ще має багато недо-
сліджених аспектів.

Постановка завдання. У статті досліджено основні 
критерії вибору аутсорсингу та потреби інвестування 
у них для бізнес-процесів, транспорту та складських 
приміщень, а також інформаційних технологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інвес-
тування в аусторсинг можна узагальнити як інвес-

тування у аутсорсинг бізнес-процесів. Аутсорсинг 
бізнес-процесів – це метод субпідрядних операцій, 
пов'язаних із бізнесом, які зазвичай не пов'язані 
з основним бізнесом компанії, для третьої сторони. 
Це означає, що фірма наймає когось іншого для 
обслуговування процесів та дій, які не обов'язково 
потребують внутрішнього вирішення, таких як HR, 
служба підтримки клієнтів, бухгалтерський облік та 
багато інших. Аутсорсинг бізнес-процесів охоплює 
процеси, пов'язані також із внутрішніми бізнес-
функціями (кадрові процеси, фінанси, бухгалтерія 
тощо), а також фронт-офіс та обслуговування клієнтів 
(служба підтримки клієнтів, контактний центр тощо).

Однією з найважливіших причин, чому компа-
нії вибирають аутсорсинг своїх бізнес-процесів – 
це гнучкість, яку вони надають (з погляду витрат 
і часу). Коли йдетьс про гнучкість у витратах, про-
цеси, що передаються стороннім організаціям, дають 
змогу компаніям мати субпідрядників, які працю-
ють під опікою, для конкретних процесів, а не мають 
внутрішнього працівника, відповідального за ці про-
цеси. Це особливо корисно, коли йдеться про сезонні 
процеси, які мають різний попит протягом усього 
часу [1, c. 115–118].
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Приймаючи цю структуру змінної вартості, ком-

панії можуть швидко реагувати, коли необхідними 
є зміни в потужності, а також зменшити потребу 
інвестування в активи. Інша дуже важлива причина, 
чому компанії вибирають аутсорсинг певних проце-
сів, полягає в тому, що, найнявши когось іншого, 
щоб піклуватися про паралельні процеси, вони 
можуть зосередитися на своїх основних компетен-
ціях. Завдяки аутсорсингу бізнес-процесів штатні 
працівники можуть вільно інвестувати весь свій час 
і енергію в розвиток основного бізнесу компанії та 
підвищення конкурентоспроможності продукту чи 
послуги.

Аутсорсинг також дуже корисний для збільшення 
швидкості бізнес-процесів. Шляхом субпідрядів сто-
ронніх постачальників послуг компанії можуть 
збільшити швидкість декількох бізнес-процесів.

Аутсорсинг бізнес-процесів дає змогу компаніям 
зростати швидше, усуваючи обмеження, пов'язані з 
потребою великої команди працівників, що мають 
охоплювати усі процеси (і, отже, витрачаючи багато 
коштів та часу на людей та обладнання).

Аутсорсинг бізнес-процесів має п'ять бізнес-моде-
лей, в які варто інвестувати:

1. Глобальна модель доставки. Поєднує в собі 
внутрішні, зовнішні, місцеві та офшорні ресурси. 
Великі багатонаціональні аутсорсингові постачаль-
ники послуг пропонують цю модель, коли робота 
може бути передана в те місце, де оптимальна вар-
тість і продуктивність праці відповідають заздале-
гідь визначеним стандартам продуктивності. У разі 
проблем у певному регіоні робота може бути негайно 
переведена в інший регіон, щоб забезпечити безпе-
рервні бізнес-процеси [2, c. 69–75].

2. Гібридна модель, або подвійна модель. Вико-
ристовує ефективні місцеві та офшорні ресурси, 
щоб досягти результатів для клієнтів за зниженими 
витратами. Клієнти беруть участь у цьому процесі, 
оскільки команда офшорного постачальника працює 
на місці разом із командою клієнта, щоб виконувати 
близько 20% роботи, тоді як місцева команда виконує 
80% роботи на офшорах, щоб використовувати пере-
ваги витрат, робочої сили та часової зони аутсорсингу.

3. Офшорна багаторесурсна модель, або модель-
концентратор. Використовує кілька офшорних 
постачальників для компенсації ризику єдиного 
монопольного постачальника. Користувачі цієї 
моделі, як правило, мають власні офшорні опе-
рації, а також трьох або більше постачальників 
послуг з аутсорсингу партнерів, з якими вони 
співпрацюють. Партнери отримують тренінг 
про те, як аутсорсингова компанія експлуатує 
свій робочий процес всередині своєї фірми, а 
потім застосовує своє навчання разом із замов-
ником.

4. Побудова – експлуатація – передача, або 
модель BOT (build-operate-transfer). Партнери-
клієнти з офшорною компанією створюють та 
експлуатують іноземну аутсорсингову дочірню 
компанію з можливістю передачі права влас-
ності назад клієнтській компанії після певного 
періоду часу. Ризики створення аутсорсингової 
дочірньої компанії в іноземній країні повністю 
покривається компанією-партнером, яка піклу-
ється про витрати та власність на нове підпри-
ємство до того моменту, коли клієнт вирішить 
його прийняти.

5. Глобальна модель спільних послуг. Гло-
бальні центри спільного обслуговування, які 
також називаються офшорними підрозділами, 

що займаються сервісом, або центрами з обмеже-
ними можливостями, створюють величезні послуги, 
що надходять із внутрішніх ресурсів службової 
діяльності компанії. Вони також заповнюють ринки 
своїми послуги. Ці центри можуть працювати як 
самостійні підприємства та мати переваги подібної 
корпоративної культури, з меншою кількістю контр-
ольних питань, які постають перед третіми сторо-
нами [3, c. 105–118].

На рисунку 1 наведені основні галузі, в які варто 
інвестувати передусім.

Найбільших інвестицій потребує аутсорсинг люд-
ських ресурсів. Саме кваліфіковані працівники ство-
рюють додаткову вартість для бізнесу. Другою важ-
ливою галуззю є інформаційні технології. Сьогодні 
це провідна і допоміжна сфера, що прискорює й 
удосконалює діяльність підприємств. Інвестування 
в основні засоби є іншим важливим складником, 
який забезпечує рух чи відтворення бізнес-процесів. 
Вони включають у себе транспорт, склади, виробничі 
приміщення, інфраструктура.

Інвестування у відносини аутсорсингу, а саме 
у підвищення кваліфікації працівників або навчання 
їх новим знанням, дуже важливе й актуальне сьо-
годні. Такого роду навчання є більш економічно ефек-
тивним у довгостроковій перспективі для підпри-
ємств, для розвитку свого персоналу, ніж наймання 
нових членів команди.

Професійні організації-роботодавці, що забезпечу-
ють HR-функції, являються аутсорсерами для інших 
фірм. Вони можуть інтегрувати управління заробіт-
ної плати, складати договори співпраці, пов’язані 
з цим пільги та послуги роботодавців в єдине ціле 
рішення.

Вибір найкращого зовнішнього тренера потребує 
оцінки. Для цього можна створити комітет з оцінки, 
який допоможе досліджувати та вибирати спікерів. 
Потрібно оцінити таку інформацію:

 – скільки разів на рік кожен претендент прово-
дить публічні тренінги?

 – скільки разів вони спілкувалися з аудиторією 
у  конкретній галузі, що нас цікавить?

 – чи є у них портфоліо з відеозразками своєї 
роботи?

 – чи опублікували вони статті чи книги на цю 
тему?

Людські 
ресурси

Інформаційні 
технології

Основні засоби

Рис. 1. Основні галузі інвестування
Джерело: опрацьовано на основі [4, c. 125–134]
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 – чи є вони членами професійної підготовки та / 
або галузевих організацій?

 –що попередні клієнти говорять про них?
 – чи спікера запрошували ще раз?
 – чи спікер представив попереднє опитування?
 – яка інформація у їхній пропозиції? Варто 

ретельно прочитати рекламні матеріали, оскільки 
спікери часто пропонують свої найкращі поради 
у своїх портфелях. Якщо ця інформація вже відома, 
то спікер не використовує найновішу інформацію чи 
власні розробки [5, c. 64–68]. 

Відправка співробітників на конференції та семі-
нари може стати відмінним способом для них вивчити 
нову інформацію, а також з'ясувати, що співробіт-
ники в інших організаціях думають і роблять. Оче-
видними недоліками є вартість і час відлучення від 
роботи. Але часто, особливо коли в роботі беруть 
участь лише кілька працівників, а в цій сфері у них 
відсутній власний досвід, переваги конференцій та 
семінарів цілком окупляються.

Вибираючи, які конференції слід відвідати, треба 
розглянути:

 – хто надає або спонсорує подію?
 –наскільки предмет конференції важливий і 

корисний для компанії?
 – кваліфікація спікерів та виступаючих;
 – які сертифікати будуть видані на конференції 

або семінарі?
 – чи це нова конференція чи щорічна галузева 

подія?
 –кількість учасників, які візьмуть участь (чи це 

буде хорошим шансом для створення мережі)?
 –місце та вартість події, наприклад, якщо це 

багатоденна подія, то чи можна бути присутніми (або 
мати участь у тренінгу) лише в той день, коли сеанси 
найбільш релевантні компанії.

Зі стрімким розвитком інформаційних техноло-
гій все більше інвестицій вкладається в розвиток 
ІТ-аутсорсингу. Аутсорсинг перетворює фіксовані 
витрати на ІТ на змінні витрати і дає змогу ефек-
тивно витрачати бюджет. Іншими словами, фірма 
сплачує лише за те, що використовує, і тоді, коли 
це потрібно.

Прийом та навчання ІТ-персоналу може бути 
дуже дорогим, і тимчасові працівники не завжди від-
повідають очікуванням. Аутсорсинг дає змогу зосе-
редити свої людські ресурси там, де вони найбільше 
потрібні.

Незвичні проблеми, з якими зустрічаються ком-
панії, потребують рішень, з якими фахівці аутсор-
сингової ІТ-фірми стикаються щодня і вирішують 
їх легко. Внутрішній інформаційний фахівець керує 
ізольованим існуванням інформаційної системи 
фірми без зовнішнього втручання у роботу фірми. 

Фірми, які використовують аутсорсера у вико-
нанні всіх ІТ-процесів, що проходять внутрішньо, 
можуть мати набагато більше часу на дослідження, 
розроблення та реалізацію основної роботи, що збіль-
шує продуктивність і в кінцевому рахунку переда-
ється клієнтам [6, c. 123–134].

Правильно вибрана аутсорсингова фірма має 
ресурси, щоб розпочати нові проекти, пов’язані з 
IT-послугами відразу. Ведення одного і того самого 
проекту власноруч може тривати кілька тижнів або 
місяців, що потребує наймання чи навчання фахівців 
та забезпечення необхідної підтримки. Тому аутсор-
сингові ІТ-компанії принесуть багаторічний досвід, 
заощаджуючи час та гроші замовника.

Підприємства мають обмежені ресурси, і кожен 
менеджер має обмежений час і засоби. Аутсорсинг 

може допомогти бізнесу залишатися зосередженим 
на основному бізнесі, а не відволікатися на складні 
IT-рішення.

Кожне підприємницьке інвестування несе певний 
ризик. Ринки, конкуренція, державне регулювання, 
фінансові умови та технології змінюються дуже 
швидко. Аутсорсингові постачальники беруть на себе 
та керують більшою частиною цього ризику, маючи 
певні галузеві знання та дотримуючись законодавчих 
вимог та вимог безпеки. Вони, як правило, набагато 
краще вирішують, як уникати ризику у своїх галу-
зях експертизи [7, c. 56–61].

Більшість малих підприємств не можуть дозво-
лити собі відповідати внутрішнім службам під-
тримки, які підтримують великі компанії. Аутсор-
синг може допомогти невеликим компаніям діяти 
краще, надаючи їм доступ до подібної технології та 
досвіду, якими користуються великі компанії. Неза-
лежна сторона, керована структура витрат та еко-
номія масштабу може надати компанії конкурентну 
перевагу.

Інвестування в автоматизацію управління відно-
синами з працівниками має переваги над застарі-
лими методами «паперової» роботи, що приводить до 
помилок. Щоб їх уникнути і тим самим зменшити 
непотрібні витрати потрібно:

визначити процеси, що підлягають автоматизації;
оцінити процеси, що виконуються традиційним 

«паперовим» методом, та процеси, що необхідно 
автоматизувати. Розглянути всі необхідні для цього 
внутрішні та зовнішні ресурси;

переглянути процеси, що планується автомати-
зувати, і, якщо необхідно, переробити їх. Не варто 
автоматизувати погано виконаний процес, оскільки 
технологія просто удосконалить неефективний чи 
помилковий процес, що буде лишньою тратою гро-
шей та часу. Варто збалансувати кількість автомати-
зованих процесів, процесів, що виконуються людьми, 
та технологій, що використовуються для досягнення 
найкращих результатів;

 – оцінити зростання кількості працівників протя-
гом найближчих кількох років та додаткових кадро-
вих ресурсів та ІТ-персоналу, необхідних для під-
тримки автоматизованих процесів;

 – дослідити системні параметри постачальників 
послуг. Розглянути різні варіанти та комбінації, 
в тому числі внутрішні системи підприємства, веб-
служби електронної пошти, механізми аутсорсингу 
та, можливо, інші внутрішні альтернативи;

 – оцінити витрати на ліцензування програмного 
забезпечення, установку, навчання персоналу, тех-
нічне обслуговування, підтримку ІТ, служби техніч-
ної підтримки та оновлення;

 – оцінити заощадження, що виникнуть. Потрібно 
порівняти загальні витрати на впровадження та під-
тримку нових систем та зменшення витрат на люд-
ські ресурси і вдосконалення бізнес-функцій.

Багато підприємств визначили, що вхідний і 
вихідний транспорт та складські чи інші орендовані 
об’єкти є послідовними процесами у їх бізнес-про-
цесах, а не фундаментальними або основними проце-
сами для бізнесу. Тому інвестування у ці супровідні 
процеси відіграє важливу роль. Це стимулює зрос-
тання сторонньої аутсорсингової галузі та розши-
рення кількості постачальників логістичних послуг.

Постачальники логістичних послуг починали пра-
цювати як транспортні компанії, а з часом урізнома-
нітнили свої послуги, щоби брати участь у контрак-
тній складській логістиці, експедируванні вантажів, 
та пропонують багато інших послуг, що створюють 
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додаткову вартість. У світовому масштабі є тисячі 
провайдерів, які інвестують у надання сторонніх 
послуг, однак для їх успішного розвитку потрібно 
мати великі можливості, мережі, системи та інфра-
структуру, необхідні для багатогранних клієнтів. 

Вибір того, який провайдер використовувати, як 
правило, залежить від локального та/або міжнарод-
ного масштабу клієнтів та відповідності розміру та 
географічному поширенню аутсорсера логістичних 
послуг.

Складські приміщення та транспортні засоби 
дорогі для самостійного придбання, тому ці гроші 
можуть бути вкладені в основний бізнес фірми, а 
аутсорсиногова фірма займеться поточними витра-
тами. Існує тенденція, що фірми вилучають склад-
ські активи з балансу, а також прямий капітал, 
отриманий від продажу активів до оборотних коштів 
та інвестицій основних активів. Тому, вибираючи 
аутсорсинг, фірми можуть перенести всі витрати на 
розподіл до свого рахунку прибутків і збитків. 

З появою електронної комерції, зростаючої гло-
балізації та раціоналізації галузей промисловості 
ринок вимагає швидких, гнучких та ефективних 
ланцюгів поставок. Разом із коротшими горизон-
тами стратегічного планування використання логіс-
тичних послуг дає фірмам можливість гнучко роз-
ширювати або змінювати свої методи діяльності 
на ринку, а потрібні обсяги роботи обробляються 
швидше. Підприємства, як правило, обговорюють 
короткострокові чи середньострокові угоди з аут-
сорсерами, оскільки неможливо швидко реагувати 
на зміни ринку, якщо існує повністю належна або 
орендована мережа складських та транспортних 
активів.

Фірми заощаджують кошти за допомогою аутсор-
сингу складських приміщень та транспорту. Вони 
можуть досягти заощаджень протягом певного пері-
оду часу, наприклад, 3–5 років. Логістичні фірми 
розвивають купівельну спроможність клієнтів та 
надають дисконтні ставки співпраці з транспорт-
ними субпідрядниками та іншими постачальниками. 
Часто існують великі розбіжності між витратами 
постачальника логістичних послуг та їхніми клієн-
тами. Фірми прагнуть до фінансових заощаджень 
після аутсорсингу, що переважно справджується. Як 
правило, компанії витрачають на 15–20% більше, 
ніж становлять їх поточні витрати на аутсорсинг. 
Вартість є критичним фактором під час оцінки цін-
нісних пропозицій потенційних постачальників, 
котрі виконують поточну роботу та мають вплив на 
вартість кінцевого продукту. Таким чином, вартість 
також є підставою для аутсорсингу і є засобом, який 
допомагає прийняти рішення про те, як користува-
тися зовнішнім ресурсом.

Багато компаній не хочуть виділяти багато гро-
шей та людських ресурсів для складування та тран-
спортування. Аутсорсери таких послуг мають біль-
ший досвід у тонкощах ланцюга поставок цих послуг. 
Їх досвід та знання галузі є неймовірно корисними. 
Переваги включають високий рівень обслуговування, 
зниження рівня виконання, кращий час обігу та під-
готовлений персонал. Ланцюг поставок може мати 
надзвичайно важливі основні завдання, тому краще 

дозволити фахівцям зайнятись поточними завдан-
нями [8, c. 176–181].

Наявність власних складських приміщень чи 
транспортних засобів потребує постійного обслугову-
вання та контролю, що потребує від фірми додатко-
вих коштів і часу. Аутсорсинг орендованого фірмою 
складу чи транспорту дає змогу сконцентруватися на 
розвитку бізнесу, оскільки аутсорсер сам обслуговує 
їх. Також це вигідно, коли фірма потребує сезонної 
чи тимчасової оренди, тоді не треба хвилюватися про 
обслуговування приміщень чи транспорту під час 
цих простоїв. У цьому разі фірмі не доведеться пере-
міщати продукцію або звільнювати співробітників. 
Експерт із складу може використовувати фіксовані 
витрати, пов'язані з управлінням об'єктом декіль-
кома клієнтами.

Висновки. Якщо фірма розташована в тій місце-
вості, яка не є легкодоступною, спроба організувати 
пересування товару в ланцюгу поставок може бути 
проблемою. Більшість аутсорсерів транспорту чи 
орендованих приміщень розташовані поруч із основ- 
ними магістралями, залізницями та портами. Це дає 
можливість замовнику заощадити час і витрати на 
доставку та паливо.

Звертаючись до послуг аутсорсерів, фірми отри-
мують доступ до найновішого програмного забезпе-
чення для управління транспортним і складським 
обладнанням для забезпечення кращого функціону-
вання ланцюга поставок та управління логістикою. 
Клієнти отримують вигоду, не потребуючи інвесту-
вання для відстеження новітніх комп'ютерних сис-
тем та програмного забезпечення, а також мають 
доступ до інформації про бізнес-процеси та поста-
чання протягом 24 годин.
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