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Лобода Н. О., Чабанюк О. М., Сподарик Т. І. Аутсорсинг як структурний елемент національної економіки
Статтю присвячено особливостям використання послуг аутсорсингу в Україні. Досліджено доцільність передачі деяких функцій виробництва 
на аутсорсинг з метою покращення економічного становища підприємства та отримання додаткових вигод за рахунок концентрації зусиль 
на найбільш економічно вигідних бізнес-процесах. Метою дослідження є теоретико-аналітичний аналіз проблем стану сучасного аутсорсингу, 
визначення основних проблем, наявних у сфері послуг, їх вплив на діяльність підприємств, а також пошук не лише оптимальних, а й ефективних 
методів оптимізації ресурсів у різних сферах діяльності. Проаналізовано перелік актуальних проблем застосування аутсорсингу як важливого 
фактора впливу на підвищення ефективної діяльності сучасних підприємств. Розкрито причини та передумови виникнення аутсорсингу у світі. 
Висвітлено світовий досвід використання аутсорсингу. Розглянуто особливості вітчизняної галузі ІТ-аутсор-сингу та визначено її стан на су-
часному етапі розвитку економіки. Виділено основні перешкоди, що зумовлюють уповільнення процесів активного впровадження аутсорсингу на 
підприємствах України. Досліджено ряд недоліків та переваг застосування аутсорсингу сучасними суб’єктами підприємницької діяльності. Запро-
поновано заходи та напрямки щодо впровадження аутсорсингу бухгалтерських послуг у бізнес-структури нашої країни. Окреслено проблеми та 
перспективи розвитку аутсорсингу на території України. Доведено необхідність державної підтримки даного напрямку діяльності, поліпшення 
системи контролю за діяльністю аутсорсерських компаній, а також удосконалення вітчизняного законодавства у сфері аутсорсингу.
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Лобода Н. А., Чабанюк О. М., Сподарик Т. И. Аутсорсинг как структурный элемент национальной экономики
Статья посвящена особенностям использования услуг аутсорсинга в Украине. Исследована целесообразность передачи некоторых функций про-
изводства на аутсорсинг с целью улучшения экономического положения предприятия и получения дополнительных выгод за счет концентрации 
усилий на наиболее экономически выгодных бизнес-процессах. Целью исследования является теоретико-аналитический анализ проблем состояния 
современного аутсорсинга, определение основных проблем, имеющихся в сфере услуг, их влияние на деятельность предприятий, а также поиск 
не только оптимальных, но и эффективных методов оптимизации ресурсов в различных сферах деятельности. Проанализирован перечень акту-
альных проблем применения аутсорсинга как важного фактора влияния на повышение эффективной деятельности современных предприятий. 
Раскрыты причины и предпосылки возникновения аутсорсинга в мире. Освещен мировой опыт использования аутсорсинга. Рассмотрены особен-
ности отечественной отрасли ИТ-аутсорсинга и определены её состояние на современном этапе развития экономики. Выделены основные пре-
пятствия, обусловливающие замедление процессов активного внедрения аутсорсинга на предприятиях Украины. Исследован ряд недостатков и 
преимуществ применения аутсорсинга современными субъектами предпринимательской деятельности. Предложены мероприятия и направле-
ния по внедрению аутсорсинга бухгалтерских услуг в бизнес-структуры нашей страны. Обозначены проблемы и перспективы развития аутсор-
синга на территории Украины. Доказана необходимость государственной поддержки данного направления деятельности, улучшения системы 
контроля за деятельностью аутсорсинговых компаний, а также совершенствования отечественного законодательства в сфере аутсорсинга.
Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсер, ИТ-аутсорсинг, аутсорсинг бизнес-процессов, сфера услуг, передовые технологии, виды аутсорсинга, 
консалтинг.
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Loboda N. O., Chabaniuk O. М., Spodaryk T. I. Outsourcing as a Structural Element of the National Economy
The article is concerned with peculiarities of using the outsourcing services in Ukraine. The feasibility of outsourcing some production functions in order to improve 
the economic situation of the enterprise and obtain additional benefits by concentrating efforts on the most cost-effective business processes is researched. The 
research is aimed at theoretical-analytical analysis of the problems connected with the status of modern outsourcing, defining the main problems in the service 
sector, their impact on the activities of enterprises, as well as searching not only for optimal, but also efficient methods of optimizing resources in various spheres 
of activity. The list of current problems of application of outsourcing as an important factor for increasing the efficiency of modern enterprises is analyzed. The 
reasons and prerequisites for emerging of outsourcing in the world are disclosed. The world experience of outsourcing is illuminated. Features of the domestic IT 
outsourcing industry are considered and its condition at the current stage of economic development is defined. The main obstacles, slowing down the processes 
of active outsourcing in Ukraine’s enterprises are allocated. A number of shortcomings and advantages of applying the outsourcing by modern economic entities 
is researched. Measures and directions to introduce outsourcing of accounting services in the business structures of our country are proposed. The problems and 
prospects for development of outsourcing in Ukraine are outlined. The need for the State support in this direction of activity, improvement of the system of control 
over the activities of outsourcing companies, as well as improvement of domestic legislation in the sphere of outsourcing are proved.
Keywords: outsourcing, outsourcer, IT outsourcing, business process outsourcing, service sector, advanced technology, types of outsourcing, consulting.
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На сучасному етапі розвитку української еко-
номіки відбулися радикальні зміни в усіх 
сферах суспільного життя, у тому числі у сфе-

рі надання послуг, які зумовлюють посилення уваги 
до осмислення цих змін, аналізу існуючих проблем і 
визначення шляхів їх подальшого вирішення. Особ-
ливого значення набуває аналіз актуальних проблем 
застосування аутсорсингу як важливого фактора 
впливу на підвищення ефективної діяльності сучас-
них підприємств, а також забезпечення раціонально-
го використання їх ресурсів.

Проблема поняття, сутності, завдань та ефек-
тивності використання аутсорсингу завжди була 
предметом дослідження багатьох учених. Слід зазна-
чити, що вагомий внесок у розробку питань сутності 
аутсорсингу, передумов його виникнення та сфер за-
стосування зробили такі дослідники, як: А. Г. Загоро-
дній та Г. О. Партин [5], Т. І. Данилюк і А. М. Мохнюк 
[3], В. В. Красношапка та І. І. Трохимець [1], Н. В. Тка-
ченко [9], П. М. Гарасим [6] та інші. Однак, незважа-
ючи на значну кількість досліджень, варто зазначити, 
що багато питань ще залишаються нерозкритими, 
тому існує потреба у проведенні більш досконалих 
досліджень для вирішення не лише існуючих, але й 
нових, більш перспективних питань щодо система-
тизації аутсорсингу, його впливу на витрати підпри-
ємств, можливості та перспективи застосування, 
функціонування та подальшого розвитку.

Метою дослідження є теоретико-аналітичний 
аналіз проблем стану сучасного аутсорсингу, визна-
чення основних проблем, наявних у сфері послуг, їх 
впливу на діяльність підприємств, а також пошук не 
лише оптимальних, але й ефективних методів опти-
мізації ресурсів у різних сферах діяльності.

Стрімкий розвиток сучасної світової економіки 
активно впливає на етапи формування та розвитку 
бізнесу. Внаслідок цього все активніше посилюєть-
ся конкуренція серед суб’єктів господарювання, що, 
своєю чергою, потребує від кожного учасника впро-
вадження новітніх механізмів управління власною 
діяльністю та процесів оптимізації кожної її галузі. 
Яскравим прикладом інновацій у сфері бізнесу стало 
виникнення у 1980-ті роки поняття послуг за принци-
пом аутсорсингу.

Поняття «аутсорсинг» іншомовного походжен-
ня – від англійського «outside resource using» – означає 
використання зовнішніх ресурсів. Поняття аутсор-
сингу розробляється в літературі уже тривалий час, 
тому можна знайти безліч різноманітних визначень. 
Так, «аутсорсинг – це широке поняття, що об'єднує в 
собі різні форми співробітництва: 
 використання послуг спеціалізованих компа-

ній для вирішення внутрішніх проблем фірми;
 відмова від власного процесу та придбання 

послуг з реалізації цього процесу в іншої ор-
ганізації; 

 винесення окремих видів та спеціалізація на 
діяльності, в якій переважає абсолютна пере-
вага;

 підрядні роботи (наприклад, у будівництві); 
 кооперація спеціалізованих виробництв; 
 передача контракту на «сторону» [1]. 

На законодавчому рівні визначення аутсорсин-
гу наведено в розділі 4 Національного класифікатора 
України «Класифікація видів економічної діяльності», 
затвердженого наказом Держспоживстандарту Украї-
ни від 11.10.2010 р. № 457. Так, аутсорсинг – це угода, 
згідно з якою замовник доручає підряднику виконати 
певні завдання, зокрема частину виробничого про-
цесу або повний виробничий процес, надання послуг 
щодо підбирання персоналу, допоміжні функції [2].

У загальному вигляді суть поняття «аутсорсинг» 
полягає в тому, що організація отримує можли-
вість розставити пріоритети у процесі ведення 

своєї діяльності та зосередитися на тій її складовій, 
яка є основною та найбільш важливою, а інші, друго-
рядні або технічні, функції передаються професійним, 
спеціалізованим організаціям [3]. Основу аутсорсингу 
складає раціональний розподіл праці, у процесі якого 
суб’єкт господарської діяльності займається виключ-
но тим, де матиме абсолютну перевагу.

У всьому світі послуги аутсорсингу розвива-
ються швидкими темпами. Основним споживачами 
даних послуг є США (послугами аутсорсингу корис-
туються близько 70% компаній). В європейських краї-
нах даний показник складає 40%, а в Україні досягає 
лише 5%. Обсяг ринку послуг аутсорсингу на світо-
вому ринку наведено на рис. 1.

На сучасному етапі розвитку суспільства аут-
сорсинг поширений у багатьох сферах бізнесу, але 
особливе значення належить непромисловій діяль-
ності. У науковій літературі виділяють кілька видів 
аутсорсингових послуг (рис. 2).

Види аутсорсингу класифікують залежно від 
сфер діяльності підприємства. Серед основних мож-
на віднести кілька основних:
 ІТ-аутсорсинг, який охоплює розробку та 

тестування програмних продуктів, сервісне 
обслуговування, мережеві послуги, ІТ-кон-
салтинг; 

 виробничий аутсорсинг, у складі якого виді-
ляють основний і допоміжний; 

 аутсорсинг бізнес-процесів, таких як управ-
ління інтелектуальними ресурсами, надання 
гарантійних, фінансових і бухгалтерських по-
слуг, створення сall-центрів, центрів прийому 
й обслуговування дзвінків, управління персо-
налом, тощо [5, с. 89];

 бухгалтерський аутсорсинг, який полягає у 
прийнятті за договором обов’язків та відпо-
відальності з виконання функцій бухгалтер-
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Рис. 1. Обсяг ринку послуг аутсорсингу у світі, 2010–2019 рр.
Джерело: складено за [4; 7; 8].

Види 
аутсорсингу

Виробничий 
аутсорсинг

ІТ-
аутсорсинг

Аутсорсинг 
бізнес-процесів 

Бухгалтерський 
аутсорсинг

Аутсорсинг 
персоналу 

Рис. 2. Класифікація видів аутсорсингу
Джерело: розроблено за даними [5; 6].

ської служби на іншому підприємстві чи орга-
нізації (замовника);

 аутсорсинг персоналу (аутстафінг), який по-
лягає в тому, що надаються співробітники для 
виконання робіт на певний період, тощо.

Сьогодні ІТ-аутсорсинг є лідером і родоначаль-
ником сучасного аутсорсингу. Компанії зазвичай по-
чинають використовування схеми аутсорсингу перш 
за все з ІТ-аутсорсингу, плавно переходячи до решти 
видів. 

У 2020 р. очікується, що витрати на ІТ-послуги 
сягатимуть 1,1 млн дол. США у всьому світі, що є ре-
кордно високим показником. Ринок ІТ-послуг зріс 
приблизно на 200 млрд дол. з 2008 р. і, за прогнозами, 
зросте ще на 110 млрд дол. у 2019–2021 рр. [7].

Згідно з проведеним аналізом компанії PwC ві-
тчизняний ІТ-ринок демонструє стабільне зростання 
з року в рік. 

Вітчизняна галузь ІТ-аутсорсингу продовжує 
завойовувати світовий ринок, адже українські про-
вайдери вже встигли зарекомендувати себе як одні 

з найбільш відповідальних, а головне – здатних за-
безпечити безпрецедентний рівень успішності своїх 
проєктів: 94% клієнтів повністю задоволені рівнем 
українського сервісу, тоді як у кращих іноземних ком-
паній цей показник становить лише 84% [8]. Згідно з 
проведеними дослідженнями в Україні аутсорсинг 
має свої особливості щодо популярності окремих 
його видів (рис. 3).

 

В умовах сьогодення послуги аутсорсингу є вкрай 
важливими для сучасного бізнесу. Переважна 
більшість підприємств використовують сучас-

ні наукові, технічні та технологічні досягнення для 
випуску конкурентоспроможної продукції, яка від-
повідає найкращим чином вимогам споживачів цієї 
продукції. Отже, підприємства звертаються до ком-
паній, які надають послуги аутсорсингу, де, як пра-
вило, знаходяться фахівці, які володіють сучасними 
технологіями, знаннями та досвідом. Такий «тандем» 
вигідний як одній стороні, так і іншій: кожна сторона 
концентрує власні ресурси на розвиток «сильних»,  
а не «слабких» напрямків своєї діяльності. 
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 Для кращого розуміння можливостей і вигод 
від використання аутсорсингу необхідно обґрунтува-
ти та систематизувати основні його переваги та недо-
ліки. Пропонуємо розглянути ряд основних переваг 
застосування аутсорсингу сучасними суб’єктами під-
приємницької діяльності:
 Концентрація всіх зусиль на основному біз-

несі. Використання послуг аутсорсингу до-
зволить не лише спрямувати зусилля на осно-
вну справу компанії, а й зосередитися на тих 
операціях, які ефективно виконуються сила-
ми компанії, і тих, які керівники мають намір 
зберегти під власним контролем.

 Підвищення прибутковості бізнесу. Аутсор-
синг дозволяє скоротити витрати на обслу-
говування бізнес-процесів і тим самим умож-
ливлює отримання послуг вищої якості за 
нижчу ціну.

 Передові технології. Застосування даного 
виду діяльності дає змогу покращити іннова-
ційні можливості компанії за рахунок парт-
нерства з постачальниками світового рівня.

 Використання чужого досвіду. Компанія, що 
надає аутсорсингові послуги, спеціалізуєть-
ся на визначеному виді діяльності та надає 
дані послуги багатьом підприємствам. Це дає 
можливість їй досконало розібратися з усіма 
поточними питаннями, при цьому використо-
вуючи напрацьований досвід.

 Надійність і стабільність. Компанія, що на-
дає аутсорсингові послуги, несе відповідаль-
ність за виконану роботу, вимоги до якої за-
значені в угоді про співпрацю, а також гарантує 
надійність послуг за рахунок поєднання висо-

кокваліфікованих працівників і досвіду, тим 
самим знижує рівень ризику підприємства.

Враховуючи одні з основних переваг застосуван-
ня аутсорсингу в діяльності підприємств, мож-
на визначити ряд мотивів, які вагомо сприяють 

прийняти керівництвом підприємства рішення щодо 
використання аутсорсингу. Насамперед це:
 суттєве скорочення витрат підприємством 

(підприємство може зосередити всю увагу на 
основних видах діяльності завдяки зменшен-
ню (передачі аутсорсинговій компанії) деяких 
функцій, які одночасно необхідно виконувати);

 підвищення якості обслуговування клієнтів;
 уникнення зайвих інвестиційних вкладень  

і деяких ризиків тощо. 
Однак слід пам’ятати, що аутсорсинг, попри пе-

реваги, має певні недоліки, що може негативно впли-
вати на ефективну діяльність компанії, а саме: 

1) існує можливість витоку конфіденційної ін-
формації компанії (особливо якщо компанія є 
великою); 

2) існує ризик, що послуги аутсорсингу можуть 
бути надані неналежної якості (особливо вра-
ховуючи, що аутсорсеру передаються деякі 
функції, які мають важливе стратегічне зна-
чення для компанії);

3) існує ризик, що при передачі аутсорсеру окре-
мих функцій компанії працівники компанії 
можуть втратити значну частину професій-
них знань, що призведе до значних витрат для 
відновлення їх у майбутньому;

4) існує ризик, що за довготривалої співпраці 
компанії й аутсорсера витрати на виконання 
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Рис. 3. Динаміка популярність аутсорсингу в Україні
Джерело: розроблено за даними [4; 7; 8].
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окремих етапів можуть суттєво знизитися, 
враховуючи науково-технічний прогрес. Та-
ким чином, при укладанні угоди (особливо 
довготривалої) слід враховувати (прогнозува-
ти) такі зміни і здійснювати коригування ціни 
на аутсорсингові послуги. 

Сьогодні розвиток вітчизняного ринку аутсор-
сингу в Україні зазнає труднощів. Такий його 
стан зумовлений через низку причин, зокрема 

через відсутність значного досвіду роботи українських 
підприємств у цій галузі. Враховуючи відсутність да-
ного показника, в результаті переходу на аутсорсинг 
підвищуються ризики підприємства, зокрема:

1) ризик зниження ефективності праці власно-
го персоналу та втрати ним необхідних знань  
і досвіду реалізації функції, яка передається в 
аутсорсинг; 

2) у випадку недобросовісності аутсорсера, ви-
никнення форс-мажорних обставин або його 
банкрутства можливі суттєві втрати, пов’язані 
з необхідністю терміново шукати нових парт-
нерів або почати самостійно виконувати 
функції, які раніше були на аутсорсингу;

3) при передачі на аутсорсинг відразу декількох 
важливих функцій виникає реальний ризик 
витоку інформації, тобто з’являється загроза 
інформаційній безпеці компанії [9, с. 102]. 

Однією з основних перешкод на шляху актив-
ного впровадження аутсорсингу на підприємствах 
України є відсутність визначення процесів аутсор-
сингу та їх нормативно-правового регулювання, від-
сутність стабільного і збалансованого законодавства, 
яке б достовірно та прозоро регламентувало еконо-
мічну діяльність компаній-аутсорсерів, а також сис-
теми контролю та відповідальності за порушення 
умов укладених договорів. 

Для впевненого виконання компаній-аутсорсе-
рів своїх послуг і зменшення ризиків підприємству 
доцільно укладати такі угоди, що містять:
 чітко визначені функції та завдання, передані 

на аутсорсинг; 
 зобов’язання постачальника щодо якісного 

виконання своїх робіт; 
 встановлені терміни виконання визначених 

видів діяльності; 
 умови дострокового розірвання контракту в 

разі необхідності.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дає змогу зробити ви-

сновок про те, що застосування аутсорсингу є не 
лише одним із найважливіших факторів впливу на 
підвищення ефективної діяльності сучасних підпри-
ємств, але й інструментом забезпечення раціональ-
ного використання їх ресурсів. Дія даного інстру-
менту виступає у вигляді розподілу функціональних 

можливостей серед працівників підприємства та аут-
сорсерів залежно від визначених стратегічних і так-
тичних цілей розвитку організації.

Враховуючи досліджені вище особливості та 
проблеми розвитку аутсорсингу, можна зазначити, 
що ринок аутсорсингових послуг в Україні має ваго-
мий потенціал для свого розвитку. Розвиток вітчиз-
няного ринку аутсорсингу є необхідним для успішно-
го існування будь-якої підприємницької діяльності, 
тому його ефективне функціонування та поширене 
впровадження можливе лише за допомогою чітко 
налагодженого механізму співпраці сучасних підпри-
ємств з компаніями-аутсорсерами, система якого по-
требує подальшого удосконалення. 

На підставі здійсненого дослідження можна 
констатувати, що на ринку аутсорсингових послуг в 
Україні найбільш перспективною є ІТ-сфера, де за-
діяна прогресивна та професійна молодь, яка задля 
отримання позитивного результату готова «втілюва-
ти в життя» нові інструменти управління та з метою 
реалізації стратегічних цілей іти на ризик. 

На нашу думку, покращенню процесів засто-
сування та використання аутсорсингових 
послуг сприятиме не лише вдосконалення 

чинного законодавства у даній сфері, а й розроблен-
ня ефективної системи контролю та перевірки про-
фесійних якостей співробітників аутсорсингових 
компаній – задля зменшення ризику недобросовісно-
го виконання аутсорсером своїх функцій і створення 
сприятливих умов для успішної діяльності вітчизня-
ного підприємства.                   
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Нікольчук Ю. М. Готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, фінансове забезпечення,  
інвестиційна привабливість та перспективи подальшого розвитку в Україні

Метою статті є діагностика сучасного стану та виявлення основних тенденцій поступу готельно-ресторанного бізнесу України, оцінка ін-
вестиційної привабливості готельно-ресторанного бізнесу в процесі фінансування його розвитку. Розглянуто готельно-ресторанний бізнес як 
складову туристичної індустрії вітчизняної економіки, визначено основні тенденції його розвитку, рівень інвестиційної привабливості та пер-
спективи подальшого розвитку в Україні. Запропоновано шляхи вирішення проблем з метою перетворення готельно-ресторанного бізнесу у 
високоприбуткову галузь вітчизняної економіки. Визначено джерела фінансування подальшого розвитку готельно-ресторанного бізнесу країни. 
Систематизовано фактори, які впливають на інвестиційну привабливість підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Обґрунтовано вибір 
методики для визначення інтегрального показника оцінки інвестиційної привабливості готелів та ресторанів з урахуванням специфіки цих під-
приємств. Проаналізовано сучасний стан інвестиційної діяльності в готельно-ресторанній сфері через дослідження обсягу здійснених у неї капі-
таловкладень. Визначено, що готельно-ресторанний бізнес в Україні потребує постійних інвестиційних вкладень для збереження конкурентних 
позицій на ринку, підвищення рівня задоволення попиту споживачів на послуги, які за асортиментом та якістю відповідають світовим стан-
дартам. Досліджено потенційні можливості для інвестування в підприємства готельно-ресторанного бізнесу. Пропонується також комплекс 
заходів державного регулювання та вдосконалення галузевого управління з активізації розвитку готельно-ресторанної справи.
Ключові слова: гостинність, готельно-ресторанний бізнес, фінансове забезпечення, інвестиції, інвестиційна привабливість.
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Целью статьи является диагностика современного состояния и выявления основных тенденций развития гостинично-ресторанного бизнеса 
Украины, оценка инвестиционной привлекательности гостинично-ресторанного бизнеса в процессе финансирования его развития. Рассмотрен 
гостинично-ресторанный бизнес как составляющая туристической индустрии отечественной экономики, определены основные тенденции его 


