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Стратегія впровадження системи
аутсорсингу персоналу на підприємстві
У статті розглянуто питання впровадження стратегії системи аутсорсингу персоналу
промислового підприємства. Наведено зарубіжний досвід використання аутсорсингу персо
налу та його вплив на результати діяльності підприємств.
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Вступ. В умовах розвитку ринкової
конкуренції, яка ускладнюється наслід
ками світової економічної кризи, кож
ний суб’єкт змушений займатися пошу
ками нових форм і методів ведення біз
несу, оптимізації управлінської системи,
економії ресурсів тощо. У цьому сенсі
певний інтерес викликає відносно но
вий підхід до управління та прийняття
організаційних рішень, який називають
аутсорсингом.
Попередні дослідження показали,
що досвід використання аутсорсингу є
ефективним, широко застосовуваним
і достатньо популярним, за висновка
ми відомих фахівців та практиків рин
ку. Аутсорсинг широко використовуєть
ся в практичній діяльності підприємств
країн з розвинутою ринковою еконо
мікою (прикладами можуть бути такі
компанії, як: Dell, Nike, Ford, Compaq,
General Motors, Chrysler), також його за
стосовують у країнах, де ринкові від
носини щойно сформовані і розвива
ються, зокрема в Росії (наприклад, Лу
койл). Серед фахівців, які висвітлюють
поняття аутсорсингу, особливо виріз
няються такі, як: Б.А. Анікін, Ф.Н. Фі
ліна, С.О. Календжян, С.Н. Лєпіхіна,
І.І. Заводовська, І.Д. Хаджієва, С.Г. Чу
вакова, М.Н. Руденко, В.І. Алешнікова,
Є.А. Уткін, О.В. Манойленко, Д.М. Ми
хайлов, Е. Йордон, Дж.Б. Хейвуд та ін.
Накопичена інформація різнобічна, не
завжди однозначна і потребує наукового
вивчення з метою визначення основних
критеріїв, показників, класифікації ви
© С.В. Дубінський, 2010

дів, функцій, забезпечення ефективнос
ті тощо. Виходячи з цього, можна ствер
джувати, що дослідження аутсорсингу
як нового методу в системі менеджмен
ту підприємства в умовах ринку є акту
альним і може мати певний практичний
інтерес.
Постановка завдання. Метою стат
ті є узагальнення та систематизація ви
значень, методів реалізації аутсорсингу
в системі управління підприємствами, а
також розробка пропозицій щодо їх роз
витку.
Для досягнення поставленої мети
необхідно:
– систематизувати та класифікува
ти існуючі види та форми аутсорсингу;
– визначити основні сфери та ме
ханізми впровадження аутсорсингово
го підходу до реалізації спеціалізації під
приємств;
– розробити процес впровадження
аутсорсингу в систему менеджменту під
приємства.
Є ряд підходів до визначення по
няття «аутсорсинг», а саме:
– за визначенням американсько
го фахівця Дж. Брайана Хейвуда [6], –
це переведення внутрішнього підрозді
лу чи підрозділів підприємства та всіх
пов’язаних із ним активів до організа
ції постачальника послуг, що передбачає
надання певної послуги протягом визна
ченого часу за обумовленою ціною;
– за визначенням російського авто
ра Б.А. Анікіна [2], – це спосіб коопе
рування, але на відміну від інших спосо
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бів кооперування – підряду, субпідряду
та сервісного обслуговування – аутсор
синг – стратегія управління компанією,
а не вид партнерської взаємодії, він пе
редбачає певну реструктуризацію вироб
ництва корпорації та її зв’язків;
– за визначенням російського фа
хівця В.І. Алешникова [1] – це відмо
ва від власного виробництва чи бізнеспроцесу та придбання послуг у іншій
компанії.
Слід також відзначити, що в на
уковій літературі функціонують ряд
термінів,
аналогічних
аутсорсингу:
shrinking – скорочення, стискання орга
нізації; downsizing – зменшення органі
зації; spin off- виділення одиниць бізне
су або «відстібання» структури; екстер
налізація – передача контролю за вико
нанням якої-небудь функції компанії,
яка спеціалізується в певній сфері [1].
Наведені терміни є лише окремим
випадком застосування методології аут
сорсингу. На відміну від послуг сервісу і
підтримки, що мають разовий, епізодич
ний, випадковий характер та обмежені
початком і кінцем, на аутсорсинг зазви
чай покладаються функції із професій
ної підтримки безперебійної працездат
ності окремих систем та інфраструктури
на основі тривалого контракту (не мен
ше 1 року).
Результати дослідження. Можливос
ті аутсорсингу, як і сфера його застосу
вання, досить широкі. Проте сама ідея
залучення зовнішніх ресурсів не є но
вою. Екстерналізація функцій стороннім
виконавцем існує багато років, і виправ
дано вважається логічним продовжен
ням принципів, закладених в ідеї поділу
праці. Сьогодні наявність великої кіль
кості близьких за значенням понять (ко
операція, субконтракція, управління по
тужностями), а також активний розви
ток і розширення сфер застосування но
вої методології ускладнюють однозначне
тлумачення суті аутсорсингу.
Важливою відмінністю аутсорсингу
від інших видів міжфірмових відносин є
його стратегічний характер. Нова мето
дологія спрямована на корінне перетво
рення, трансформацію бізнес-системи
організації на основі глибокого і все
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бічного аналізу її функціонування. Ре
тельні попередні розрахунки доцільнос
ті застосування аутсорсингу, безперерв
ний контроль і оцінка поточної реалі
зації аутсорсинг-проектів характеризу
ють процес впровадження аутсорсин
гу як планового, стратегічного рішення
компанії [4].
Однак слід враховувати небезпеку
втрати контролю над бізнесом у разі не
виправдано глибокого аутсорсингу. Не
варто передавати функції, що базуються
на унікальних технологіях чи знаннях та
навичках працюючих. Не можна укла
дати угоди аутсорсингу з фірмами, що
є монополістами у цій сфері. Важливо
враховувати те, що використання аут
сорсингових технологій значно підви
щує вірогідність витоку інформації через
несумлінність партнера. Відрив керівни
цтва компанії від частини виробничих
функцій може спричинити прийняття
неадекватних рішень. Крім того, аутсор
синг часто супроводжується скорочен
ням штату власних працівників, що різ
ко знижує мотивацію до праці.
Як вже зазначалося, рішення про
укладення угоди аутсорсингу у кожному
випадку приймається окремо. Для цьо
го часто використовуються спеціалізова
ні матриці.
Матриця аутсорсингу являє собою
досить простий і ефективний інструмент
двофакторного аналізу. Аналіз прова
диться за двома основними показника
ми (факторами) [5].
Фактор, що описує якісні характе
ристики підприємства (по осі абсцис).
У цьому розрізі можуть використовува
тися для аналізу такі об’єкти, як окре
мі функції діяльності, внутрішні продук
ти і т. д., але оптимальним параметром
є оцінка компетенцій за окремими на
прямками діяльності. Оцінка має про
вадитися шляхом експертної оцінки з
якісного визначення відповідності ком
петенцій порівняно із зовнішнім рин
ком. Поля повинні застосовуватися
такі, як «слабше», «так само» і «силь
ніше» – стосовно конкурентів або про
позицій послуг на зовнішньому ринку
(наприклад, від кадрових, рекламних,
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Стратегічна важливість

еккаунтингових, інжинірингових і т. д.
агентств).
Щодо стратегічної важливості, оці
нюваний параметр, тобто компетенції в
якійсь сфері діяльності, важливий з по
гляду наших стратегій підприємства.
Відповідно, по осі ординат має бути від
кладено зони «низьку», «середню» і «ви
соку».
Аналіз компетенцій провадиться із
залученням експертної групи як влас
них, так і сторонніх фахівців. У резуль
таті роботи експертної групи, кожної з
розглянутих компетенцій (функцій) при
своюється усереднений ранг, що і слу
жить відправною точкою для ухвалення
рішення. У результаті групування ком
петенцій за полями матриця аутсорсин
гу пропонує рішення зі збереження, роз
витку, купівлі на стороні або виділення
в самостійний бізнес наявних компетен
цій так, як це зазначено на рис. 1.
Безумовно, для України дуже важ
ливий світовий досвід. Особливо ціка
вим може бути вивчення процесів, що
відбуваються в країнах, які нещодавно
перебували в умовах, подібних до віт
чизняних. Розглянемо для прикладу ре
зультати впровадження аутсорсингу біз
несовими структурами Польщі. Порів
няємо, наскільки очікування від впро
вадження цих технологій відповідають
кінцевому результату (рис. 2).

Аутсорсинг персоналу – це одна зі
сфер кадрового менеджменту, що пе
редбачає виведення частини персоналу
зі штату компанії замовника й оформ
лення в штат компанії-провайдера.
Усю юридичну відповідальність за
найманий персонал, включаючи такі
моменти, як ведення бухгалтерії і ка
дрового діловодства, повна і своєчас
на виплата заробітної плати, спла
та відповідних податків, соціальні та
медичні гарантії тощо, несе провай
дер. При цьому співробітники продо
вжують працювати на колишніх робо
чих місцях, виконуючи свої колишні
функції, але їхнім роботодавцем тепер
є компанія-провайдер [7].
Ця послуга полягає в передачі яко
їсь частини певних функцій із забезпе
чення діяльності однієї фірми (замов
ника) іншій компанії (провайдеру або
виконавцеві).
Переваги аутсорсингу полягають у
зменшенні числа співробітників у штат
ному розписі замовника, що у свою чер
гу веде до зниження видатків на персо
нал, які несе компанія. Крім того, від
бувається помітне зниження адміністра
тивного навантаження, оскільки, як зга
дувалося вище, компанія-провайдер, що
здійснює аутсорсинг, управління поза
штатним персоналом бере на себе. Далі:
компанія замовник тепер має можли

Висока
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Рис. 1. Матриця аутсорсингу
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Рис. 2. Очікувані результати впровадження аутсорсингових технологій польськими фірмами,
результати аутсорсингу в Польщі

вість збільшити заробітну плату про
фільним фахівцям, що залишилися в її
штаті, з метою їх додаткової мотивації.
Як показує практика, таке стимулюван
ня у всіх випадках веде до збільшення
як виробничих, так і торговельних по
казників компанії-замовника. Слід зга
дати і такий момент, як значне знижен
ня ризику виникнення різних юридич
них труднощів при вимушеному звіль
ненні частини персоналу.
Аутсорсинг персоналу на сьогодні
є одним з найбільш ефективних інстру
ментів у комплексі заходів з організації
оптимальної схеми управління персона
лом і зниження видатків.
Аутсорсинг персоналу (або аутсор
синг трудових процесів) є різновидом
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аутсорсингу і полягає в ефективному
перерозподілі трудових потоків і пропо
зицій вигідних рішень управління люд
ськими ресурсами.
Практика показує, що використання
аутсорсингу дозволяє скоротити видатки
компаній на НR-функції на 10–20%.
Але, як показує досвід «British
Petroleum», перехід на аутсорсинг зай
має від 9 до 18 місяців, а серед основних
ризиків НR-аутсорсингу:
– ризик втрати контролю над кад
ровою функцією;
– ослаблення корпоративної куль
тури компанії;
– особливості трудового законодав
ства різних країн (в основному європей
ські), що обмежують можливість пере
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дачі управління персоналом іншій сто
роні [6].
Саме по собі скорочення персона
лу при використанні HR-аутсорсингу –
дуже серйозна проблема. Однак, відпо
відно до умов договору між компанієюзамовником і аутсорсером, останній бере
на себе не тільки зобов’язання з розра
хунку заробітної плати, сплаті податків і
соціальних зборів, проблем лікарняних і
відпусток, але й судові спори з персона
лом. Так, у 2001 р. НR-аутсорсинг дозво
лив телекомунікаційній компанії Nortel
Networks скоротити 25% (25000 чоловік)
персоналу, Ericsson – 19% (21700 чоло
вік), Motorola – 14% (15000 чоловік).
Таким чином, розумне використан
ня аутсорсингу персоналу може привес
ти до таких довгострокових ефектів для
бізнесу:
– відкриття нових проектів у най
коротший термін;
– контроль витрат на персонал і
створюваної додаткової вартості;
– збільшення ефективності роботи
компанії;
– скорочення витрат на фонд опла
ти праці;
– зосередженість на основному біз
несі компанії;
– зниження ризиків [8].
Щодо використання підприємства
ми зовнішніх працівників розрізняють
кілька видів аутсорсингу: аутсорсинг
бізнес процесів (ВРО) і аутсорсинг пер
соналу (РО). Ці два види аутсорсингу
досить часто ототожнюються, хоча на
справді мають як спільні риси, так і іс
тотні розбіжності.
Висновки. Узагальнюючи проведене
дослідження, можна зробити висновки,
що аутсорсинг – новий прогресивний
метод організації управління діяльніс
тю, який полягає в передачі непрофілю
ючих функцій іншим виконавцям з пев
ним організаційно-економічним і юри
дичним забезпеченням, який практично
розвиває принцип спеціалізації в систе
мі менеджменту підприємств.
Аутсорсинг, як метод ефектив
ної організації бізнесу, має ряд переваг
та недоліків. Головною перевагою є за
безпечення механізмів ефективної ре

алізації з точки зору ресурсної складо
вої (економія коштів, організаційноуправлінські та інституційні перетворен
ня), кадрового супроводу (кадрової по
літики, юридичного забезпечення).
Запропонований процес застосу
вання аутсорсингу в системі менедж
менту підприємства певним чином ви
рішує прикладні завдання впроваджен
ня методу і пов’язує їх з цілями та функ
ціями діяльності підприємства.
Однією з причин повільного впро
вадження аутсорсингу в Україні назива
ють відсутність відповідного законодав
чого визначення й регулювання проце
сів аутсорсингу. Однак Господарський
Кодекс України досить чітко визначає
права кожної із сторін через господар
ські договори, а Конституцією гаранто
вано право кожного громадянина здій
снювати підприємницьку діяльність, яка
не заборонена законом. Тому, на нашу
думку, відсутність спеціального Закону
не є перешкодою на шляху поширення
аутсорсингу.
Виходячи з того, що застосування
операцій аутсорсингу містить досить ви
сокі ризики, пов’язані з можливою втра
тою контролю з боку замовника над тех
нологічним процесом, якістю виконан
ня, імовірністю можливої утрати власної
конкурентоспроможності, подальші до
слідження у цьому напрямі передбачають
розробку методик оцінки ризиків засто
сування аутсорсингових операцій та роз
робку регламентів взаємодії замовника і
виконавця з погляду дотримання балан
су їх інтересів та розподілу економічного
ефекту в стратегічній перспективі.
У розвинутих країнах аутсорсинг
став важливим інструментом забезпе
чення конкурентних переваг підприєм
ства. На українському ринку цей про
цес відбувається не так швидко, однак
із загостренням конкуренції на спожив
чому ринку все більше підприємств ви
знають його переваги і доцільність ви
користання.
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В статье рассмотрены вопросы внедрения стратегии системы аутсорсинга персонала на
промышленном предприятии. Приведен зарубежный опыт использования аутсорсинга пер
сонала и его влияние на результаты деятельности предприятий.
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The present article examines the issues of implementing personnel outsoursing system strategy
at industrial enterprise. The author provides an international experience personnel outsoursung and
its influence on enterprise performance.
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