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ПОРЯДОК ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВИЙ 

РИНОК ВИРОБНИЧОГО АУТСОРСИНГУ 

 

Для українських промислових підприємств в поточних умовах 

господарювання важливим завданням є пошук нових ринків збуту та укладання 

довгострокових угод зі споживачами. Одним з напрямів, завдяки якому 

підприємства можуть отримати стабільні канали збуту продукції, є їх участь у 

виробничому ланцюгу в якості виробничих аутсорсерів.Українські 

підприємства, готова продукція яких є неконкурентоспроможною на 

глобальному ринку, можуть виконувати частину виробничого процесу для 

відомих світових брендів. 

Проте, така діяльність для вітчизняних підприємств є досить новою, і 

виникає необхідність науково-методичного обґрунтування її реалізації, в тому 

числі розроблення порядку виходу вітчизняних підприємств на ринок 

виробничого аутсорсингу. Пропонується здійснювати його в такій 

послідовності: 

1. Визначення мети виходу підприємства на світовий ринок виробничого 

аутсорсингу. Для більшості підприємств такою метою має стати забезпечення 

себе довгостроковими контрактами, використання провідного досвіду та 

технологій у своєї діяльності, можливість залучення інвестицій та підвищення 

конкурентоспроможності.  

2. Збір та аналіз даних щодо виходу на світовий ринок виробничого 

аутсорсингу.На цьому етапі здійснюється аналіз обсягів ринку певної 

виробничої галузі, аналіз конкурентів, що надають послуги з виробничого 

аутсорсингу, визначення необхідного науково-технічного рівня виробництва, 

аналіз цін на послуги аутсорсерів. 

3. Вибір типу виробничого аутсорсингу, з яким підприємству доцільно 

виходити на світовий ринок.Підприємства можуть надавати послуги з таких 
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типів виробничого аутсорсингу: аутсорсинг науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, аутсорсинг окремих частин виробничого процесу, 

аутсорсинг складальних операцій, повний виробничий аутсорсинг.  

4. Аналіз факторів, що впливають на вибір виконавця замовником. При 

виборі аутсорсера замовник керується як привабливістю країни в цілому, так і 

привабливістю окремого підприємства. На макрорівні грають роль такі 

фактори, як географічне положення, доступність ресурсів, транспортна 

інфраструктура, якість зв’язку.  

5. Аналіз конкурентоспроможності підприємства на певному ринку 

виробничого аутсорсингу. На конкурентоспроможність підприємства 

впливатимуть такі фактори, як йоготрудові ресурси, матеріально-технічна база, 

інноваційний потенціал, досвід виконання певних стадій виробничого циклу. 

6. Розробка заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності 

підприємства на світовому ринку виробничого аутсорсингу.Підприємство має 

своєчасно підвищувати кваліфікацію персоналу, оновлювати матеріально-

технічну базу, застосовувати інновації у своїй діяльності, бути готовим до 

залучення технологій замовника у свою виробничу діяльність. 

7. Позиціонування підприємства на світовому ринку виробничого 

аутсорсингу.На цій стадії підприємства мають прийняти рішення стосовно того, 

на яких саме замовників вони орієнтуються, обрати стратегію свого розвитку, 

обґрунтувати вибір засобів та інструментів реалізації стратегії. 

8. Просування послуг підприємствана світовому ринку виробничого 

аутсорсингу. 

9. Аналіз успішності підприємства на світовому ринку виробничого 

аутсорсингу та досягнення його мети.На цьому етапі також здійснюється 

визначення нових стратегічних цілей підприємства та перспектив розвитку. 

Використання цього порядку дозволить вітчизняним промисловим 

підприємствам успішно вийти на світовий ринок виробничого аутсорсингу та 

забезпечити себе довгостроковими замовленнями. Це матиме велике значення 

для відновлення української промисловості та створення нових робочих місць. 


