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ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ АУТСОРСИНГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
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Казановський А. А., Мірошниченко І. І. Проблематика розвитку виробничих аутсорсингових підприємств в Україні
За умов сучасних викликів екзогенної та ендогенної природи для національної економіки України ключовим завданням є забезпечення конкуренто-
спроможності українського малого та середнього бізнесу. Окремий важкий тягар накладає російська збройна агресія, що веде до руйнації вироб-
ничої бази національної економіки України та усталених зв’язків між економічними агентами. Нагальною потребою в цьому контексті є розбудо-
ва виробничих спроможностей українського малого та середнього бізнесу, зокрема за допомогою побудови системи виробничих аутсорсингових 
компаній. Метою статті є виявлення особливостей розбудови системи виробничих аутсорсингових компаній і формулювання методологічного 
підґрунтя для її формування та функціонування в Україні. У статті описано проблематику роботи українського малого та середнього бізнесу  
в контексті обмеженості власних виробничих можливостей. Виділено проблематику забезпечення адекватної та збалансованої системи вироб-
ничого аутсорсингу. Здійснено аналіз передумов розбудови системи виробничих аутсорсингових компаній в Україні. Запропоновано розбудовува-
ти виробничі аутсорсингові спроможності в парадигмі кластера. Обґрунтовано ключову роль кластера виробничих аутсорсингових компаній у 
стимулюванні економічного розвитку на макро- та макрорівнях. Окреслено методологію роботи кластера виробничих аутсорсингових компаній. 
Запропоновано потенційні шляхи фінансування бізнес-моделі кластера, що складається з різноманітних джерел фінансування від приватних та 
інституційних інвесторів. Сформульовано низку ознак, за якими визначається ступінь потреби компанії у виробничому аутсорсингу. Виділено фак-
тори прийняття управлінського рішення про застосування виробничого аутсорсингу як вирішення бізнесових і операційних завдань. Перспективами 
майбутніх досліджень є подальше вивчення особливостей бізнес-моделі кластера виробничих аутсорсингових компаній і формулювання найбільш 
доречного формату для українських реалій. Додатковим напрямком майбутніх досліджень є упорядкування нормативно-правової бази кластера ви-
робничих аутсорсингових компаній в Україні з метою приведення у відповідність до законодавства країн ЄС і кращих міжнародних практик.
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Kazanovsky A. A., Miroshnychenko I. I. Problems of Developing the Industrial Outsourcing Enterprises in Ukraine
Given the current challenges of exogenous and endogenous nature, the key task for the national economy of Ukraine is to ensure the competitiveness of Ukrai-
nian small and medium-sized busines. A separate heavy burden is imposed by Russian armed aggression, which leads to the destruction of the production base 
of the national economy of Ukraine and the established ties between economic agents. The urgent need in this context is to develop the production capabilities 
of Ukrainian small and medium-sized businesses, in particular through the construction of a system of production outsourcing companies. The purpose of the ar-
ticle is to identify the features of the development of the system of production outsourcing companies and the formulation of the methodological grounds for its 
formation and functioning in Ukraine. The article describes the problems of work of Ukrainian small and medium-sized businesses in the context of their limited 
production capabilities. The problems of ensuring an adequate and balanced system of production outsourcing are allocated. The analysis of the prerequisites 
for the development of the system of production outsourcing companies in Ukraine was carried out. It is proposed to evolve the production outsourcing capabili-
ties in the cluster paradigm. The key role of the cluster of production outsourcing companies in stimulating the economic development at the macro and macro 
levels is substantiated. The methodology of function of the cluster of production outsourcing companies is outlined. Potential ways of financing the cluster’s 
business model, consisting of various sources of funding from private and institutional investors, are proposed. A number of signs have been formulated that 
determine the degree of the company’s need for production outsourcing. The factors of making a managerial decision on the use of production outsourcing as a 
solution to business and operational problems are allocated. Prospects for future research are further study of the features of the business model of the cluster 
of production outsourcing companies and the formulation of the most appropriate format for Ukrainian realities. An additional direction of future research is 
the aligning of the regulatory framework of the cluster of production outsourcing companies in Ukraine in order to bring in conformity with the legislation of 
the EU countries and the best international practices.
Keywords: outsourcing, small and medium-sized businesses, production site, cluster, digital platform, sources of financing.
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Складний соціально-економічний стан і неза-
кінченість трансформаційного переходу націо - 
нальної економіки України від старої радян-

ської структури до модернової ринкової структури 
зумовив значні викривлення в будові реального сек-
тора національної економіки України. Сучасна росій-
ська збройна агресія та руйнація основних фондів як 
її наслідок тільки погіршили прикрий стан виробни-
чої бази реального сектора національної економіки 
України, що деградував протягом довгого часу. 

Проблемі розбудови й удосконалення вироб-
ничих спроможностей малого та середнього бізнесу 
присвячено чимало робіт. Автори одних з них дослі-
джують теоретичну базу аутсорсингу: так, зокрема,  
І. Бурденко, А. Ярошина [1, с. 514] вивчають теоре-
тичне підґрунтя аутсорсингу; О. Рижак [2, с. 61] до-
сліджує категорійні ознаки аутсорсингу українських 
компаній. Ці роботи використані в даній статті при 
формулюванні ролі аутсорсингу в системі відно-

син економічних агентів на макро- та мікрорівняз в 
Україні.

Автори інших робіт аналізують роль аутсор-
сингу в стратегічному й операційному менеджменті. 
Так, М. Тонюк [3, с. 374] висвітлює стратегічні аспек-
ти аутсорсингу як інструменту менеджменту ком-
панії; О. Зозульов, О. Микало [4, с. 18] розглядають 
інструмент аутсорсингу в контексті посилення ефек-
тивності українських підприємств на тлі глобаліза-
ції; Т. Ковальчук, В. Загарій [5, с. 28], своєю чергою, 
вивчають інструмент аутсорсингу в контексті забез-
печення конкурентоспроможності країни; А. Чмут,  
О. Осадчий [6, с. 117] розглядають аустсорсинг у між-
народному аспекті функціонування. Ці дослідження 
використані в рамках даної статті задля формулю-
вання методологічного підґрунтя розбудови кластера 
виробничих аутсорсингових компаній. 

Ряд досліджень розглядає інструмент аутсор-
сингу в площині галузевого застосування. А саме,  
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Т. Данилюк, А. Мохнюк [7, с. 113] аналізують інстру-
мент аутсорсингу в галузевому контексті; О. Тищен-
ко, В. Хаустова [8, с. 131] вивчають проблематику 
аутсорсингу як фактора зростання ефективності 
будівельної галузі України; І. Седікова [9, с. 115] ви-
вчає аутсорсинг як інноваційний метод управління 
підприємствами зерно-продуктового комплексу. Ви-
щезгадані роботи застосовані в рамках цієї статті для 
формулювання особливостей застосування інстру-
менту аутсорсингу на рівні окремої компанії.

Проблематика оновлення та розвитку вироб-
ничої бази реального сектора України також аналізу-
ється в ряді робіт. Так, Я. Жаліло [10, с. 17] разом із 
колективом авторів аналізує проблематику розвитку 
виробничої бази реального сектора України на макро-
рівні, зокрема пріоритети інвестиційної політики в 
контексті модернізації економіки України; Г. Алексін 
[11, с. 22] розглядає фінансові шляхи активізації руху 
до модернізації українських підприємств, зокрема їх 
виробничого та технологічного потенціалу; А. Дани-
ленко, В. Зимовець, Н. Шелудько [12, с. 9] вивчають 
проблему декапіталізації реального сектора України 
в площині факторів макро- та мікрорівнів. Ці робо-
ти використані в даному дослідженні для уточнення 
проблематики розбудови виробничих спроможнос-
тей реального сектора України з фінансово-економіч-
ної точки зору.

Однак проблематика розбудови кластера ви-
робничого аутсорсингу в контексті сучасних викли-
ків, зокрема декапіталізації реального сектора Украї-
ни та браку виробничих спроможностей українського 
малого та середнього бізнесу, вивчена недостатньо.

Метою статті є аналіз проблематики розбудови 
виробничих аутсорсингових компаній і формулюван-
ня методологічного підґрунтя для розвитку кластера 
виробничих аутсорсингових компаній в Україні. 

Деградація спроможностей реального сектора 
національної економіки України виявилася в 
суттєвому скороченні адекватної виробничої 

бази передусім для українського малого та середньо-
го бізнесу, що позбавлений доступу до інфраструкту-
ри із сучасними економічними гнучкими виробни-
чими майданчиками. Натомість український малий і 
середній бізнес вимушений шукати можливості задо-
волення своїх потреб у різноманітних субпідрядників 
або самостійно вибудовувати виробничі потужності 
суто під свій малий бізнес. Жодна зі згаданих вище 
опцій не є адекватною з фінансово-економічної та 
управлінської точок зору.

Розглянемо більш детально вищезгадану про-
блематику обмеженості спроможностей виробни-
чих майданчиків українського малого та середнього 
бізнесу. Перед менеджментом і власником постає 
нагальна проблема – забезпечити свої виробничі по-
треби, а відповідно, і сталість своєї основної діяль-
ності та розвиток позиції компанії на ринку, за раху-

нок рішень з пошуку виробничих компаній, які мали 
б змогу та прагнення у форматі підрядника виробля-
ти окремі деталі, компоненти, складові для продукції 
компанії-замовника. 

Вищезазначене завдання є однією з найскладні-
ших у сучасних реаліях роботи українського малого 
та середнього бізнесу. Виробничі компанії, що пра-
цювали на застарілому радянському обладнанні, не 
спроможні забезпечити необхідні замовникам обся-
ги, відповідний рівень якості, своєчасність виготов-
лення замовлення, відповідний рівень клієнтського 
сервісу. Натомість виробничі компанії із сучасним 
обладнанням, що могли б відповісти на запит за кри-
теріями, викладеними вище, формують надто високі 
розцінки за свій сервіс і мають кількамісячну чергу із 
замовлень на обмежених виробничих потужностях –  
в силу того, що такі виробничі компанії мають задо-
вольняти як партнерські, так і безпосередньо свої 
виробничі потреби. Це робить таке рішення неприва-
бливим у контексті пошуку адекватного виробничо-
го майданчика для задоволення потреб українського 
малого та середнього бізнесу.

Наголошуємо, що вищезазначена проблемати-
ка виробничого аутсорсингу є нагальною для 
малого та середнього бізнесу, що працюють 

у всіх секторах національної економіки – незалежно 
від галузевих особливостей, фінансово-економічно-
го стану, успішності ведення зовнішньоекономічної 
діяльності, довжини виробничого та бізнес-циклу 
тощо. Це зумовлює нагальну потребу в концептуаль-
ному рішенні щодо формування інфраструктури май-
данчиків виробничої інфраструктури, що передовсім 
мали б забезпечити потреби українського малого 
та середнього бізнесу за відповідним секторальним 
профілем.

У практичній площині вищезапропонована кон-
цепція виробничих аутсорсингових компаній перед-
бачає системне створення виробничих майданчиків 
за допомогою інструменту державно-приватного 
партнерства. Такі виробничі майданчики мають бути 
профільними та мати ознаки і функціонал повноцін-
них виробничих компаній, що охоплює не тільки ви-
робничі, але і сервісні спроможності, що сприяє ство-
ренню повноцінного рішення «під ключ» завершено-
го циклу. Фактично це не тільки виробничий майдан-
чик, на який перекладають завдання з виробництва 
деталей і складових для продукції компанії-замовни-
ка, а радше надійний партнер для українського мало-
го та середнього бізнесу. 

На нашу думку, такі аутсорсингові виробничі 
компанії необхідно створювати за широким спек-
тром напрямків, зокрема деревообробної, електро-
нної, легкої, меблевої, харчової промисловості. Такі 
рішення можуть бути реалізовані в рамках утворення 
відповідних кластерів виробничих аутсорсингових 
компаній, що сприяло б формуванню найкращого 
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рішення в розрізі фінансово-економічного, управлін-
ського, технологічного аспектів. Вибір відповідних 
галузей для створення кластерів виробничих аутсор-
сингових компаній має враховувати наявні спромож-
ності та потреби українського малого та середнього 
бізнесу, регіональних особливостей у розрізі наявних 
ресурсів, пріоритетів державної політики. 

Опишемо методологію роботи кластера ви-
робничих аутсорсингових компаній. Уза-
гальнено методологію наведено на рис. 1. 

Після успішного запуску кластера виробничих аут-
сорсингових компаній у рамках державно-приватно-
го партнерства формується цифрова платформа для 
взаємодії кластера та компаній-замовників поміж 
українського малого та середнього бізнесу. Цифрова 
платформа передбачає вичерпний опис виробничих 
спроможностей аутсорсингових компаній, що вхо-
дять у кластер, а також легкий і зрозумілий спосіб 
замовлення сервісу аутсорсингу. Вищезгадані компа-
нії-замовники мають бути авторизовані та верифіко-
вані за низкою фінансово-економічних, безпекових, 
соціально-економічних критеріїв з метою уникнення 
шахрайства та забезпечення адекватного функціону-
вання запропонованого кластера. 

Своєю чергою, виробничі аутсорсингові компа-
нії прийматимуть замовлення на виготовлення гото-
вої продукції або окремих її елементів безпосередньо 
від компаній-замовників з малого та середнього біз-
несу, що прагнуть виробляти свою продукцію, але не 
готові до інвестицій у закупівлю й освоєння облад-
нання суто для своїх виробничих потреб. Відповідно 
в результаті спільної партнерської діяльності з клас-
тером виробничих аутсорсингових компаній у ком-

паній-замовників є можливість стабільно виробляти 
та продавати на ринку свій власний продукт, що було 
неможливо раніше через брак виробничих можли-
востей. Це уможливлює розвиток позиції на ринку 
компаній малого та середнього бізнесу, підтримання 
їх стабільної діяльності на середньо- та довгостроко-
вому горизонті, вихід на нові ринки – як в Україні, так 
і ЄС та інших регіонів світу. 

Бізнесовий бік функціонування кластера вироб-
ничих аутсорсингових компаній передбачає макси-
мальну цифровізацію взаємодії між компаніями-за-
мовниками та аутсорсинговими компаніями. Осно-
вним інструментом у рамках цього цифровізованого 
процесу є вищезгадана цифрова платформа. У рамках 
цього цифрового простору має відбуватися комуніка-
ційна взаємодія замовника та виконавця, документо-
обіг, оплата послуг, поствиробнича підтримка компа-
ній-замовників з боку аутсорсингових компаній.

Важливо описати складову фінансування в біз-
нес-моделі діяльності кластера виробничих 
аутсорсингових компаній. У рамках створен-

ня кластера виробничих аутсорсингових компаній 
можуть бути залучені кошти комплексу джерел, що 
мають бути комбіновані у відповідний спосіб з метою 
максимального досягнення цілей створення зазна-
ченого кластера. Такими джерелами фінансування 
можуть бути кошти крупних приватних інвесторів з 
подальшою виплатою дивідендів або роялті; кошти 
міжнародних фінансових інститутів; кошти в рам-
ках фінансової допомоги ЄС; фінансування з боку 
Уряду України. У подальшому передбачається вихід 
кластера виробничих аутсорсингових компаній на 
самоокупність з адекватною нормою дохідності на 

Пошук аутсорсингової 
компанії на цифровій 

платформі

Розміщення замовлення 
на цифровій платформі

Оцінка та вибір 
підрядника, 
передача ТЗ

Документальне 
оформлення 

замовлення, укладання 
контракту

Отримання готового 
замовлення та пост-
виробничого сервісу

Рис. 1. Методологія роботи кластера виробничих аутсорсингових компаній
Джерело: авторська розробка.
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середньостроковому горизонті по мірі відновлення 
економічного зростання в Україні. 

У рамках запропонованого підходу до фінансу-
вання створення кластера виробничих аутсорсинго-
вих компаній мотивація різних стейкхолдерів відбу-
вається в різний спосіб. Так, приватні інвестори вмо-
тивовані інвестувати завдяки фінансовій винагороді у 
формі дивідендів або роялті. Своєю чергою, інститу-
ційні інвестори (міжнародні фінансові інституції, Єв-
рокомісія, Уряд України та інші) вмотивовані фінансу-
вати розвиток кластера виробничих аутсорсингових 
компаній передусім у рамках вирішення нагальних 
соціально-економічних завдань, зокрема активізації 
економічного зростання на рівні національної та ре-
гіональної економіки; посилення конкурентоспро-
можності українського малого та середнього бізнесу; 
створення клімату для розвитку виробництв з висо-
кою доданою вартістю; прискорення технологічного 
розвитку; створення нових робочих місць – зокрема, у 
високотехнологічних галузях національної економіки.

Щодо успішного функціонування запропо-
нованого кластера виробничих аутсор-
сингових компаній, важливо здійснити 

аналіз ключових аспектів не тільки на макро-, але і 
на мікрорівні. У цьому контексті ключовим аспектом 
рівня окремої компанії є специфіка прийняття управ-
лінського рішення про співпрацю з виробничою аут-
сорсинговою компанією, що є виправданою тільки за 
отримання приросту економічної цінності. Зокрема, 
існує ряд ознак, за якими можемо визначити, що біз-
нес потребує виробничого аутсорсингу. Опишемо їх 
більш детально.

Ознака 1. Потреба відновити фокус бізнесу 
та спрямувати основну діяльність у необхідному на-
прямку. В силу того, що менеджмент малого або се-
реднього бізнесу зазвичай опікується широким спек-
тром питань і задіяний майже в усі завдання бізнесу, 
часто це веде до втрати фокусу та стратегічної орієн-
тації, а також розуміння шляхів досягнення середньо- 
та довгострокових цілей компанії. Також нерідко це 
призводить до суттєвих помилок в управлінні бізне-
сом, які мають тенденцію до накопичення, що веде до 
наростаючого негативного тиску на довгостроково-
му горизонті. 

Виробничий аутсорсинг, своєю чергою, спри-
яє подоланню вищезгаданого обмеження внаслідок 
втрати фокусу за рахунок більш ефективного та ре-
зультативного виконання завдань бізнесу, уможлив-
лення бізнес-процесів компанії. У результаті співро-
бітники компанії-замовника мають допомогу у ви-
конанні завдань основної господарської діяльності,  
а менеджмент компанії-замовника може фокусувати-
ся на ключових функціях бізнесу. Також виробничий 
аутсорсинг як управлінське рішення сприяє усунен-
ню ефекту безгосподарності та мінімізації шкоди від 
недбалості персоналу.

Ознака 2. Потреба надбання додаткової екс-
пертизи для бізнесу. Характерною ознакою малого 
та середнього бізнесу є те, що як співробітники, так 
і менеджмент такої компанії в силу об’єктивних об-
межень не можуть реалізувати всі завдання бізнесу 
на високому рівні. Це свідчить про брак експертизи 
на тлі зростання волатильності екзогенного й ендо-
генного середовища компанії. У результаті часто від 
співробітників і менеджменту вимагаються специ-
фічні навички та знання для реалізації специфічних 
завдань бізнесу. При цьому часто створення додатко-
вої штатної одиниці в компанії та найм нового спів-
робітника не буде обґрунтованим з точки зору опе-
раційного та фінансового управління малою або се-
редньою компанією. Відповідно рішенням з подолан-
ня обмеження за експертизою може бути залучення 
інструменту виробничого аутсорсингу. Зокрема, буде 
надано доступ до людських ресурсів зі специфічними 
навичками та знаннями, які необхідні для вирішення 
вузької задачі бізнесу.

Ознака 3. Потреба в контролі витрат бізнесу. 
Розвиток і розширення бізнесу малої або середньої 
компанії вимагає додаткових витрат. Враховуючи, що 
ключовим завданням менеджменту компанії є контр-
оль за рівнем і структурою витрат, зокрема в аспекті 
збереження балансу між темпами зростання бізнесу 
та витрат компанії, а також унеможливлення надмір-
но агресивного або консервативного управління ви-
тратами, виробничі аутсорсингові компанії активно 
сприяють рішенню проблеми управління витратами 
бізнесу. Менеджмент компанії-замовника фактично 
перекладає на виробничу аутсорсингову компанію 
потребу в ефективному управлінні витратами бізне-
су, сплачуючи тільки встановлену контрактом плату 
у вигляді фіксованої суми та комісій відповідно до 
свого замовлення й актуальних виробничих потреб.

Ознака 4. Потреба в залученні обмежених ре-
сурсів. Виходячи з парадигми перманентного розви-
тку малий і середній бізнес постійно потребують до-
ступу до ресурсів для забезпечення свого розвитку. 
Зокрема, такими ресурсами є виробничі майданчики, 
кваліфікований виробничий і конструкторський пер-
сонал, специфічні запаси. Іншим обмеженим ресур-
сом також є налагоджені сталі зв’язки з постачаль-
никами специфічної сировини та спеціалізованого 
виробничого обладнання.

Обмеженість ресурсів для малої та середньої 
компанії веде, по-перше, до стримування її 
розвитку на коротко- та довгостроковому го-

ризонті; по-друге, обмеженість ресурсів означає брак 
спроможностей у розрізі адекватного операційного 
управління, зокрема балансування поточних вироб-
ничих потреб і запасів на складі; по-третє, обмеже-
ність наявних ресурсів бізнесу можуть унеможливи-
ти результативне вдосконалення внутрішніх процесів 
компанії. Внаслідок вищезазначених аспектів перед 
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менеджментом компанії постає стратегічна дилема 
балансування потреб у ресурсах, їх фінансування, 
стратегічного контролю з боку витрат та іммобіліза-
ції грошових коштів. 

Потенційним рішенням у площині подолання 
обмеженості ресурсів бізнесу є залучення виробни-
чої аутсорсингової компанії. Зокрема, виробничі аут-
сорсингові компанії сприяють вирішенню проблеми 
обмеженості ресурсів за рахунок спільного викорис-
тання виробничих засобів, систем, технологій, що 
потребують компанії-замовники, необхідних мало-
му бізнесу для зростання на ринку, нарощення сво-
єї продуктивності, поліпшення внутрішніх процесів 
компанії-замовника.

Для компанії-замовника критично важливо 
розглянути ряд факторів щодо прийняття рішення 
про використання інструменту виробничого аутсор-
сингу та співпрацю з компанією-партнером. Перелі-
чимо згадані вище фактори:

1. Вартість і цінність для компанії-замовника 
послуги виробничого аутсорсингу.

2. Особливості структурування послуги вироб-
ничого аутсорсингу в розрізі її наповнення, 
строків виконання, рівня сервісної підтримки.

3. Організаційні спроможності компанії-парт-
нера з виробничого аутсорсингу.

4. Репутація та надійність у виконанні зобо-
в’язань компанії-партнера з виробничого аут-
сорсингу.

5. Особливості клієнтського портфеля компанії 
з виробничого аутсорсингу.

Розглянемо вищезазначені фактори прийнят-
тя рішення про залучення інструментарію ви-
робничого аутсорсингу більш детально. Аналіз 

охоплює як фінансові, так і операційні та виробничі 
аспекти прийняття управлінського рішення.

Фактор 1. Вартість і цінність для компа-
нії-замовника послуги виробничого аутсорсингу. 
Економія витрат є ключовим аспектом при розгля-
ді альтернативи виробничого аутсорсингу. Зокрема, 
це виявляється в скороченні трудових, виробничих, 
операційних витрат компанії-замовника. Завдяки 
унікальній експертизі та налаштованості бізнес-мо-
делі компанія, що спеціалізується на виробничому 
аутсорсингу, може запропонувати адекватний рівень 
розцінок за свої послуги. Додатково до пакета по-
слуги з виробничого аутсорсингу входить високий 
рівень сервісу, висока якість виробленої продукції, 
нижчі витрати на поствиробниче обслуговування. 

При цьому компанії-замовнику необхідно ви-
значити рівень створюваної цінності для себе в роз-
різі окремої групи продукції, а іноді й на рівні окремої 
транзакції в розрізі своєї співпраці в площині вироб-
ничого аутсорсингу. Наголошуємо, що компанії- 
замовнику не варто замовляти послуги з виробничо-
го аутсорсингу за найнижчою ціною на ринку в силу 

того, що існує значний ризик низької якості виробле-
ної продукції, а також сервісу від компанії-партнера.

Фактор 2. Особливості структурування по-
слуги виробничого аутсорсингу в розрізі її наповне-
ння, строків виконання, рівня сервісної підтримки. 
Для компанії-замовника важливо оцінити, наскільки 
спроможності й умови співпраці з компанією-парт-
нером з виробничого аутсорсингу відповідають її 
конкретним потребам у розрізі замовлення. Важли-
вим аспектом є якість продукції, що надається в рам-
ках виробничого аутсорсингу, а також її відповідність 
конкретним вимогам замовника. Іншим важливим 
питанням є чітке визначення обсягу виконуваних 
робіт, тривалість, розцінки, інші аспекти, що важливі 
для підтримання нормального ведення операційної 
діяльності та бізнесу компанії-замовника. 

Фактор 3. Організаційні спроможності ком-
панії – партнера з виробничого аутсорсингу. Варто 
зазначити, що самого факту наявності адекватних ви-
робничих спроможностей компанії з аутсорсингу не-
достатньо для успішного партнерства. Це зумовлено 
тим, що виробничий аутсорсинг є комплексною по-
слугою, яка включає в себе адекватний сервіс, пост-
виробниче обслуговування, управління зв’язками з 
клієнтом на високому рівні якості. Вищезазначені ас-
пекти можуть бути забезпечені на адекватному рівні 
за рахунок розвинутих організаційних спроможнос-
тей компанії-партнера з виробничого аутсорсингу. 
Це виливається в розвинену організаційну культуру 
компанії з виробничого аутсорсингу. Рівень розви-
неності організаційної культури можна визначити за 
низкою ознак, зокрема відповідність місії та візії ком-
панії бізнесовим практикам компанії з аутсорсингу, 
рівень розвиненості зв’язків з ключовими стейкхол-
дерами, високий рівень вмотивованості персоналу 
компанії з аутсорсингу.

Фактор 4. Репутація та надійність у вико-
нанні зобов’язань компанії – партнера з виробничого 
аутсорсингу. Виходячи з вищезазначеного, успішне 
партнерство в рамках виробничого аутсорсингу мож-
ливе за поєднання адекватних виробничих і організа-
ційно-культурних спроможностей компанії. Виявом 
цього є висока репутація компанії, що спеціалізується 
на виробничому аутсорсингу. Основним виявом ре-
путації бізнесу є високий рівень виробленої продук-
ції та клієнтського сервісу, виконання контрактних 
зобов’язань і партнерських умов, висока надійність, 
адекватна комунікація з партнерами. Це проявляєть-
ся у формуванні позитивного іміджу та бренду ком-
панії з виробничого аутсорсингу, знання про неї на 
ринку та позитивних відгуків, рекомендацій від ко-
лишніх і поточних клієнтів. 

Фактор 5. Особливості клієнтського портфе-
ля компанії з виробничого аутсорсингу. Про вироб-
ничі й організаційно-культурні спроможності ком-
панії з виробничого аутсорсингу свідчить портфель 
її поточних і минулих клієнтів. За допомогою аналі-
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зу портфеля клієнтів компанії, що розглядається як 
потенційний партнер для виробничого аутсорсингу, 
можна визначити, наскільки профіль компанії від-
повідає потребам і завданням компанії-замовника 
в рамках виконання завдання виробничого аутсор-
сингу. Цей аналіз може бути здійснений в опосеред-
кований спосіб – за допомогою огляду відгуків від 
клієнтів, рекомендацій, оцінок незалежних експертів, 
спеціалізованих рейтингів і профільних досліджень 
ринку виробничого аутсорсингу. 

ВИСНОВКИ
Підбиваючи підсумки, зазначимо, що успішне 

функціонування виробничих аутсорсингових компа-
ній є критично важливим для розвитку національної 
економіки загалом і роботи малого та середнього 
бізнесу в Україні зокрема. Побудова системи вироб-
ничих аутсорсингових компаній зумовить досягнен-
ня низки цілей у бізнесовій і соціально-економічній 
площинах. 

У результаті аналізу обґрунтовано значну роль 
системи виробничих аутсорсингових компаній в 
уможливленні прискореного економічного розвитку 
на макро- та мікрорівнях. Наголошено на ключовій 
ролі виробничих аутсорсингових компаній у подо-
ланні розриву між наявними виробничими спро-
можностями малих і середніх компаній в Україні та 
потреби в інвестуванні у виробничі потужності для 
забезпечення потреб бізнесу та укріплення позиції 
бізнесу на ринку. 

Запропоновано реалізувати побудову системи 
виробничих аутсорсингових компаній у парадигмі 
кластера. Зокрема, це уможливіть максимальну ре-
алізацію переваг системи аутсорсингових компаній 
у розрізі технологічних і сервісних аспектів, а також 
забезпечення високого рівня задоволеності потреб 
компаній-замовників. 

Сформульовано методологію роботи кластера 
виробничих аутсорсингових компаній. Виділено по-
тенційні шляхи фінансування бізнес-моделі кластера 
виробничих аутсорсингових компаній, що охоплює 
різноманітні джерела фінансування – зокрема, при-
ватних інвесторів та інституційних інвесторів. На-
голошено на різній мотивації різних груп інвесторів 
інвестувати в розбудову кластера виробничих аут-
сорсингових компаній в Україні.

Наголошено на особливій важливості враху-
вання особливостей співпраці в рамках виробничого 
аутсорсингу при прийнятті управлінського рішення 
менеджментом і власником малого або середнього 
бізнесу. Виділено ряд ознак, за якими можемо визна-
чити, що бізнес потребує виробничого аутсорсингу. 
Сформульовано фактори прийняття рішення про за-
лучення інструментарію виробничого аутсорсингу, 
що мають екзогенну та ендогенну природу.

Перспективами майбутніх досліджень є поглиб-
лене вивчення бізнес-моделей побудови та функціо-

нування кластера виробничих аутсорсингових ком-
паній, пошук найбільш прийнятної бізнес-моделі для 
українських реалій. Іншим напрямком перспектив-
них досліджень є врегулювання нормативно-право-
вої бази розбудови кластера виробничих аутсорсин-
гових компаній в Україні на основі законодавства 
країн ЄС і кращих міжнародних практик.                  
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