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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Матвій І.Є., Матвій С.І. Особливості використання аутсорсингу бізнес-процесів на підприємствах. 
У статті розглядається проблематика використання аутсорсингу бізнес-процесів. Реалізація бізнес-проце-
сів на підприємстві може бути забезпечена власними силами підприємства, використанням аутсорсера та 
шляхом поєднання власних сил та аутсорсингової компанії. Для прийняття рішення з приводу використання 
аутсорсингу бізнес-процесів необхідно враховувати велику кількість чинників, зокрема: сферу діяльності 
підприємства, природу бізнес-процесів, їх вартість та тривалість, репутацію аутсорсера тощо. Використан-
ня аутсорсингу для реалізації бізнес-процесів має як переваги, так і недоліки. На основі проведеного дослі-
дження визначено галузі економіки з найбільшою і найменшою часткою підприємств, що послуговуються 
аутсорсингом бізнес-процесів; ідентифіковано групи стандартних переваг та переваг перекладання відпо-
відальності на аутсорсера, а також основні загрози використання аутсорсингу.

Ключові слова: процес, бізнес-процес, аутсорсинг, аутсорсер, аутсорсинг бізнес-процесів.
Матвий И.Е., Матвий С.И. Особенности использования аутсорсинга бизнес-процессов на пред-

приятиях. В статье рассматривается проблема использования аутсорсинга бизнес-процессов. Реализация 
бизнес-процессов на предприятии может быть осуществлена собственными силами предприятия, с исполь-
зованием аутсорсера или путем сочетания собственных усилий и аутсорсинговой компании. Для принятия 
решения по поводу использования аутсорсинга бизнес-процессов нужно принимать к сведению большое 
количество факторов, в частности сферу деятельности предприятия, природу бизнес-процессов, их стои-
мость, продолжительность, репутацию аутсорсера и др. Использование аутсорсинга с целью реализации 
бизнес-процессов имеет одновременно преимущества и недостатки. На основании проведенного исследо-
вания определены отрасли экономики с большей и меньшей долей предприятий, которые используют аут-
сорсинг бизнес-процессов; идентифицированы группы стандартных преимуществ и преимуществ перевода 
ответственности на аутсорсера, а также основные недостатки от использования аутсорсинга.

Ключевые слова: процесс, бизнес-процесс, аутсорсинг, аутсорсер, аутсорсинг бизнес-процессов.
Matviy Igor, Matviy Solomiya. Features of using business process outsourcing in the enterprises.  

The article considers the issue of using business process outsourcing. The implementation of business processes in the 
enterprise can be ensured by the company's own forces, the use of an outsourcer and by combining its own forces and 
the outsourcing company. Based on research conducted by various companies, it can be argued that business process 
outsourcing has a high growth rate, at least 90% of modern enterprises use outsourcing at least one business process, 
the business process outsourcing market recorded annual growth of 10-12%. The list of business processes of domestic 
enterprises outsourced includes IT services, logistics, resource provision of production processes, marketing services, 
recruitment, accounting, payroll, processing and systematization of information, personnel accounting and person-
nel records management, administrative functions. According to the results of "field research" on the use of business 
process outsourcing by domestic enterprises, it can be stated that most often subsidiary business processes are out-
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sourced, a slightly smaller share is on business process management and with rather small frequency the basic business 
processes with participation of the outsourcer are realized. Based on the study, the main benefits and threats of using 
business process outsourcing were identified. Accordingly, we can distinguish two groups of benefits, namely, a group 
of standard benefits that are inherent in the outsourcing of any activity and a group of benefits of transferring responsi-
bility for certain activities to an outsourcing company. The main threats to the use of business process outsourcing are 
reflected in certain limitations of their own activities, partial loss of control over processes, loss of "confidentiality of 
information", dishonesty of the outsourcing company and so on. In the decision-making process about the use of busi-
ness processes it is necessary to take into account a large number of factors, in particular: the scope of the enterprise, 
the nature of business processes, their cost and duration, the reputation of the outsourcer and so on.

Key words: process, business process, outsourcing, outsourcer, business process outsourcing.

Постановка проблеми. Сучасні умови функці-
онування підприємств, зокрема мінливе зовнішнє 
середовище, динамічний розвиток ринку товарів та 
послуг, зростання конкуренції, зумовлюють необхід-
ність пошуку нових інструментів і методів управління 
процесами, що проходять на підприємстві. Як пока-
зує світова практика, актуальним у цьому контексті 
є використання процесно-орієнтованого управління, 
для якого характерним є те, що об’єктами управління 
виступають процеси, зокрема бізнес-процеси. Саме 
тому дослідження аспектів використання та впрова-
дження методів управління й удосконалення бізнес-
процесів підприємств є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матиці визначення сутності бізнес-процесів, їх класифі-
кації, шляхів реалізації та методів удосконалення при-
свячено значну кількість наукових праць вітчизняних 
та зарубіжних авторів: М. Хаммера, Л.М. Таранюка, 
В.Ю. Фролова, Г.І. Фролова, В.Є. Командровської та ін.

Л.М. Таранюк стверджує, що перехід до моделі 
процесно-орієнтованого управління може забезпечу-
вати суб’єктам господарювання позитивні результати, 
але водночас автор акцентує увагу на проблемних 
моментах, а саме на відсутності необхідного досвіду 
побудови системи регламентації діяльності, системи 
планування показників тощо [1].

Вітчизняні науковці В.Ю. Фролова та Г.І. Фролова 
досліджували прийнятність застосування аутсорсингу 
як інструментарію вирішення проблем, які виникають 
в управлінні неосновними або допоміжними видами 
діяльності, де втрачається контроль за бізнес-проце-
сами, зростають витрати, що в кінцевому підсумку 
знижує прибутковість підприємства [2]. 

Проте залишається велика кількість питань щодо 
особливостей, переваг, загроз використання вітчизня-
ними підприємствами аутсорсингу бізнес-процесів.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є дослідження основних тенденцій, особливос-
тей, переваг та загроз застосування аутсорсингу біз-
нес-процесів у діяльності вітчизняних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під-
приємство являє собою загальну систему, усередині якої 
протікає безліч взаємозв'язаних процесів, які своїм функ-
ціонуванням визначають стан організаційної системи у 
цілому. Але стани, в яких перебуває система, викликані 
певними діями в результаті процесу. Своєю чергою, стани 
викликають подальші дії, що знаходяться в логічно послі-
довному ланцюзі процесу. Задіяні в процесі ресурси пере-
творюються і знаходять іншу форму [3].

Процеси, що протікають усередині підприємства, – це 
послідовні функціональні ланцюги, які взаємопов’язані 

між собою та від яких безпосередньо залежить загаль-
ний стан усієї корпоративної системи [4].

Процесний підхід в управлінні системами набуває 
усе більшої популярності. Його головною перевагою 
є пряма орієнтація на замовника продукції або послуг. 
Процесний підхід – це розгляд усієї діяльності компа-
нії як мережі взаємодіючих процесів, що протікають 
усередині організаційної структури компанії і реалізо-
вують мету її існування [3].

Дедалі популярнішим стає визначення взаємозв'язків 
усередині підприємства та виокремлення в організації 
не певних підрозділів, виконуючих визначені функ-
ції, а так званих бізнес-процесів, тобто процесів, що 
наскрізно проходять через усі рівні організації і відпо-
відають за будь-яку певну дію від початку і до кінця [5].

Бізнес-процес – це сукупність різних видів діяль-
ності, у межах якої «на вході» використовується один 
або декілька ресурсів, а в результаті цієї діяльності «на 
виході» створюється продукт, що має цінність для спо-
живача [6]. Проте щодо визначення категорії «бізнес-
процес» сьогодні не існує єдиного підходу, тому вико-
ристовується декілька варіантів. Науковці трактують 
бізнес-процес як: вид діяльності, набір дій, послідов-
ність виконання завдань, комплекс робіт, потік операцій, 
набір заходів, господарський процес, сукупність проце-
дур або функцій тощо. Водночас для всіх бізнес-проце-
сів спільним є те, що вони є безперервними, мають певні 
входи (постачання ресурсів, виникнення ідеї бізнесу, 
ідеї нового продукту, послуги тощо) і виходи у вигляді 
продукту, що задовольняє потреби споживачів, та мають 
такі властивості: взаємозалежність, дискретність, послі-
довність, керованість, циклічність, цілеспрямованість, 
регламентованість та вимірюваність.

Л.М. Таранюк стверджує, що перехід до моделі 
процесно-орієнтованого управління може забезпечу-
вати суб’єктам господарювання позитивні аспекти, а 
саме [1]: горизонтальне управління бізнес-процесами 
менеджментом середньої ланки підприємства; розши-
рення повноважень підлеглих щодо виконання функцій, 
нагляду і контролю інформаційного наповнення бізнес-
процесів; зниження значення функціонального управ-
ління; розширення контролю за бізнес-процесами – від 
управління матеріальними ресурсами до збуту продук-
ції; прозорий механізм визначення «слабких зон» під 
час реалізації бізнес-процесів; перерозподіл обов’язків 
між підрозділами підприємства та наділення їх повно-
важеннями управління бізнес-процесами в межах своєї 
компетенції.

Елементом успішного використання суб’єктами 
господарювання моделі процесно-орієнтованого 
управління є забезпечення реалізації бізнес-процесів. 
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У цьому аспекті важливу роль відіграє класифікація 
бізнес-процесів, яка включає широкий діапазон класи-
фікаційних ознак, за якими і здійснюється.

Тому акцент буде зроблено на поділі бізнес-про-
цесів на основні, допоміжні та бізнес-процеси управ-
ління, який уважається еталонним, оскільки на основі 
такої класифікації будь-яке підприємство може розро-
бити їх індивідуальний набір [7].

Реалізацію бізнес-процесів можна забезпечити 
трьома шляхами, а саме: власними силами, з викорис-
танням аутсорсингу та комбінованим. Кожен зі шляхів 
має свої переваги і недоліки.

Аутсорсинг бізнес-процесів (англ. Business process 
outsourcing (BPO)) – це вид аутсорсингу, який перед-
бачає передавання третій стороні – надавачеві послуг 
відповідних повноважень зі здійснення операційної 
діяльності та відповідальності за певні бізнес-функції 
(або процеси) [2].

Аутсорсинг бізнес-процесів (послуги у сферах бух-
галтерського обліку, найму персоналу, маркетингових 
досліджень, обробки первинної інформації) має високі 
темпи зростання. Журнал Fortune стверджує: як міні-
мум 90% сучасних підприємств використовують аут-
сорсинг хоча б одного бізнес-процесу [8].

За оцінками експертів компанії Gartner, на ринку 
аутсорсингу ВРО фіксується щорічне зростання на 
10–12%. Найдинамічніше цей ринок розвивається в 
Європі (14,7% щорічно). За іншими оцінками, щорічне 
світове звернення до послуг аутсорсингу бізнес-проце-
сів зростає на 16,5% [8].

Щодо використання аутсорсингу бізнес-процесів 
вітчизняними підприємствами, зокрема підприєм-
ствами Західного регіону, різних секцій видів еконо-
мічної діяльності за КВЕДом – 2021 (A – сільське гос-
подарство, лісове господарство та рибне господарство; 
C – переробна промисловість; E – водопостачання, 
каналізація, поводження з відходами; H – транспорт, 
складське господарство, поштова та кур’єрська діяль-

ність; I – тимчасове розміщування й організація харчу-
вання; J – інформація та телекомунікації; M – профе-
сійна, наукова та технічна діяльність) було проведено 
опитування керівників середньої та вищої ланок. Роз-
поділ підприємств – представників секцій видів еконо-
мічної діяльності представлено на рис. 1.

Розподіл підприємств за видами економічної діяль-
ності відображено на рис. 2. Найбільшу частку мають 
підприємства, діяльність яких пов’язана з виробни-
цтвом машин і устаткування (22%), діяльністю із забез-
печення стравами та напоями (19%), виробництвом 
харчових продуктів (19%); відповідно, найменше пред-
ставлені підприємства, що відносяться до сфер утилі-
зації відходів (3%) та сільського господарства (3%).

Результати дослідження показали, що поширена реа-
лізація бізнес-процесів за участю аутсорсера є характер-
ною для підприємств машинобудування і приладобуду-
вання (71%), харчової промисловості (67%), текстильної 
промисловості (50%). Найменше послуговуються мож-
ливістю залучення аутсорсера до виконання бізнес-про-
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Рис. 1. Частки підприємств – представників секцій 
видів економічної діяльності
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цесів підприємства телекомунікацій (0%), фармацевтич-
ної галузі (0%) та сфери обслуговування (15%).

Незалежно від сфери діяльності найчастіше підпри-
ємства на аутсорсинг передають допоміжні бізнес-про-
цеси (53%), дещо менша частка підприємств передає на 
аутсорсинг бізнес-процеси управління (33%) і з відносно 
малою частотою (14%) за участі аутсорсингу реалізову-
ються основні бізнес-процеси підприємств (рис. 3). 

Проведений кадровим холдингом «АНКОР» в 
Україні аналіз попиту і оцінки якості послуг аутсор-
сингу серед керівників різного рівня іноземних і укра-
їнських компаній, що здійснюють свою діяльність на 
території України, дав змогу виявити такі тенденції: 
36% опитаних зазначили, що їхні компанії-робото-
давці передають на аутсорсинг бізнес-процеси, серед 
яких IT-послуги займають 40,5%, логістика – 35,1%, 
ресурсне забезпечення виробничих процесів – 27%, 
маркетингові послуги – 21,6%, рекрутмент – 18,9%, 
бухгалтерський облік – 13,5%, розрахунок заробітних 
плат – 13,5%, обробка та систематизація інформа-
ції – 8,1%, аутсорсинг медичних представників – 8,1%, 
облік кадрів і кадрове діловодство – 5,4%, адміністра-
тивні функції – 2,7% (рис. 4) [9].

Опитування показало, що 41,2% респондентів ува-
жають основною перевагою від використання аутсор-
сингових послуг економію власних ресурсів, 37,6% 
респондентів зазначили оптимізацію та прискорення 
бізнес-процесів, 32,9% уважають, що їхній бізнес 
став більш ефективним, 14,1% відзначили поліпшення 
якості та контролю робочих процесів, 14,3% вважають, 
що завдяки аутсорсинговим компаніям вони отриму-
ють можливість використовувати рішення, засновані 
на останніх досягненнях галузі [9].

Усі переваги, одержувані користувачем послуг при аут-
сорсингу, можна умовно розділити на дві групи [10; 11]:

– перша група – стандартні переваги, властиві аут-
сорсингу будь-якого виду діяльності, а саме: збіль-
шення «гнучкості» компанії у межах її операційної 
діяльності, забезпечення ефективності використання 
коштів; зниження витрат обслуговування бізнес-про-
цесів і забезпечення надійного їх обслуговування; 
зосередження уваги на основному бізнесі компа-
нії; вирішення проблеми із залученням, навчанням 
і утриманням кваліфікованого персоналу, а також із 
безперервністю бізнес-процесів; уникнення витрат 
на інвестиції в обладнання і програмне забезпечення, 
необхідне для підтримки переданих бізнес процесів, і 
на їх подальшу технічну підтримку, а можливо, і ско-
рочення витрат на утримання офісу й апарату управ-
ління; можливість поліпшення компанією власної 
репутації і збільшення цінності бренду в результаті 
більш якісного обслуговування її клієнтів аутсорсе-
ром; можливість використання чужого високопрофе-
сійного досвіду, накопиченого у процесі вирішення 
аналогічних завдань, та наявність постійного доступу 
до нових технологій і знань; можливість скориста-
тися ресурсами, доступ до яких в іншому разі був би 
неможливий;

– друга група переваг полягає у перекладенні від-
повідальності на аутсорсингову компанію, зокрема це: 
зниження ризику прийняття хибних рішень, відшкоду-
вання збитків, пов’язаних із неправильним розрахунком 
податків або з несвоєчасним наданням звітності, тощо.
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Проте, незважаючи на досить значний перелік 
переваг, аутсорсинг бізнес-процесів ще не дуже поши-
рений, що стосується зокрема й України. Основними 
причинами, що стоять на перешкоді більш широкому 
використанню аутсорсингу бізнес-процесів в діяль-
ності, є такі [10–12]: компанії бояться втратити контр-
оль над ситуацією, уникають довіряти стороннім 
комерційні таємниці; виникнення додаткових витрат 
сил і засобів на етапі переходу і чисто психологічний 
бар’єр, пов’язаний із передачею «своєї» бухгалтерії в 
«чужі» руки; можливе зростання витрат у разі пере-
дачі на аутсорсинг занадто багатьох функцій та проце-
сів; можливість банкрутства аутсорсингової компанії; 
обмеження гнучкості управління компанією; обме-
ження управління частиною діяльності компанії, що 
може призвести до прийняття неадекватних рішень; 
можливе зниження відповідальності особами, яким 
передаються бізнес-процеси на умовах аутсорсингу; 
важкість контролю технологічних бізнес-процесів; 
обмеження технологічної гнучкості підприємства; 

відсутність законодавчого визначення й регулювання  
аутсорсингу.

Висновки. На основі проведеного дослідження 
можна констатувати таке:

– на сучасному етапі використання підприємствами 
аутсорсингу для реалізації бізнес-процесів має тенден-
цію до зростання;

– використання аутсорсингу бізнес-процесів охоплює 
дедалі більшу частину видів економічної діяльності;

– найбільш затребуваним використання аутсор-
сингу є для реалізації допоміжних бізнес-процесів та 
бізнес-процесів управління;

– використання аутсорсингу бізнес-процесів дає 
підприємству певні переваги, але водночас і несе певні 
загрози, що спонукає підприємства до виваженого, 
обґрунтованого підходу до прийняття рішення щодо 
його використання; 

– у майбутніх дослідженнях варто було б деталь-
ніше розглянути методики обґрунтування управлінських 
рішень щодо використання аутсорсингу бізнес-процесів.
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