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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ІТ-АУТСОРСИНГУ 

 
У статті досліджено існуючі науково-методичні підходи до оцінки ефективності 

використання аутсорсингу інформаційних технологій у виробничо-комерційній діяльності 

промислових підприємств. Сформульовано методичні рекомендації щодо оцінки ефективності 

та результативності механізму ІТ-аутсорсингу, що дозволяє визначити результат його 

впровадження і напрямок його подальшого розвитку. Запропоновано методичні рекомендації 

щодо прийняття рішення про ІТ-аутсорсингу, застосування якого є частиною процедури 

прийняття рішення про використання аутсорсингу в роботі підприємства і передбачає 

послідовне виконання заходів по виявленню бізнес-процесу для передачі на аутсорсинг з метою 

підвищення якості та ефективності виконання делегованих процесів. Запропоновано графічний 

порівняльний метод аналізу ефективності рішень щодо використання аутсорсингу сторонніми 

підприємствами i практичної реалізації ІТ-функції власними силами підприємства 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Актуальність розгляду економічних та 

організаційних проблем аутсорсингу пов'язана з його широким розповсюдженням у 

світі, оскільки його застосування дозволяє в значній мірі підвищити 

конкурентоспроможність корпорацій за рахунок зниження витрат, раціоналізації 

виробничої та управлінської діяльності, фокусування на інноваціях. На сьогоднішній 

день аутсорсинг є однією з ефективних форм організації виробничо-комерційної 

діяльності промислових підприємств, яка передбачає вирішення проблем їх 

функціонування та розвитку в умовах ринкової економіки з допомогою передачі частини 

функцій своїм партнерам по бізнесу [1, 4]. 

Перед промисловим підприємством, яке розглядає питання передачі 

інформаційних технологій або їх частини на аутсорсинг, виникають питання: чи 

допоможе це вирішити поставлені завдання, і як оцінити переваги, що отримуються? При 

цьому, якщо відійти від занадто оптимістичних уявлень, то ефективність виведення ІТ-

послуг на аутсорсинг виявляється не завжди однозначною. 

 

 

 

© 2021 The Authors. This is an open access article under the CC BY license 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0) 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0


Маркетинг і цифрові технології                  Том 5, № 3, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 

 

П.Г. Перерва, С.М. Назаренко. Методичний підхід до оцінювання ефективності використання 

ІТ-аутсорсінгу 
19 

 

При прийнятті рішення про аутсорсинг необхідно проаналізувати фінансові та 

організаційні витрати, не випускаючи з зони аналізу ризики, що виникають при 

організації аутсорсингу ІТ-послуг. Відсутність повноцінного аналізу при прийнятті 

даного рішення може замість вигоди нанести відчутні збитки. Постачальники 

аутсорсингових послуг зазвичай використовують методики для розрахунку ефективності 

аутсорсингу, що дозволяють показати фінансові переваги і дуже часто виводять з області 

аналізу можливі збитки від ризиків, що виникають. Виходячи з цього, розробка нових  та 

удосконалення існуючих науково-методичних підходів до оцінювання ефективності 

аутсорсингу інформаційних технологій є важливою та актуальною задачею. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Проблеми економічної 

ефективності аутсорсингу інформаційних технологій розглядалися в наукових працях 

широкого кола науковців. Найбільш помітні результати в цій сфері отримали такі 

дослідники: Анікін Б.А. [2], Голованов І.С. [3], Кобєлєва Т.О. [5], Курбанов А.Х. [6], 

Ляхович Г.І. [7], Манойленко О.В. [8],  Петрик В.Л. [11], Фролова В.Ю. [12], Чухрай Н.І. 

[13], Шарчук Т.В. [14] і інші. Серед зарубіжних авторів можна виділити Джедд М. [15], 

Сікорську М. [16], Нагі С. [17, 18], Коціскі Д. [19]. 

Окремі дослідники рекомендують проводити оцінювання економічної  

ефективності з використанням  тільки одного (навіть дуже важливого)  показника, 

наприклад, заробітної плати [12]. На наш погляд, такого роду спрощення в деяких 

випадках може бути надмірним і не дасть можливості спрогнозувати необхідний  

результат на майбутнє. В умовах швидкого розвитку інформатизації промислового 

виробництва немає складнощів щодо розрахунку показників та факторів із значним 

представленням багатьох складових. Виходячи з цих посилань, на наш погляд, при 

проведенні розрахунків ефективності аутсорсингу інформаційних технологій 

рекомендується враховувати важливі показники та критерії в більш повному обсязі. 

Такого роду спроби реалізовано в наукових працях Ляховича Г.І. [7], Шарчук Т.В. [14] 

при дослідженні  аутсорсингу логістики бізнес-процесів виробництва продукції, але 

питання ІТ-аутсорсингу в цих дослідженнях залишилися поза увагою їх авторів.   

Разом з тим слід зазначити, що, незважаючи на широке розповсюдження 

аутсорсингу на Заході, в Україні аутсорсинг до цього часу є ще досить новим явищем. В 

українській економічній літературі поняття аутсорсингу з'явилося порівняно недавно, 

тому багато проблем, що стосуються аутсорсингу, мало вивчені. Основна причина цього 

– відсутність повноцінних теоретичних і методичних напрацювань у даній сфері, здатних 

спонукати керівництво підприємств до активних дій у напрямку застосування 

аутсорсингу. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Незважаючи на велику кількість досліджень проблем 

формування, використання та оцінювання аутсорсингових послуг в сфері інформаційних 

технологій, ряд проблем ще залишаються розробленими в недостатній мірі. До них, 

зокрема, слід віднести питання економічного обґрунтування вибору ІТ-аутсорсера, 

управління взаємовідносинами в систему «аутсорсер - аутсорсі», визначення умов та 

економічних меж використання послуг ІТ-аутсорсера. Всі ці питання є надзвичайно 

важливими для ефективної виробничо-комерційної діяльності промислових підприємств 

та потребують подальшого розвитку та удосконалення. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Мета статті полягає в 

розробці методичних підходів до оцінки економічної доцільності та ефективності 

використання аутсорсингу інформаційних технологій в практиці роботи вітчизняних 

промислових підприємств. 



Marketing and Digital Technologies          Volume 5, No 3, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

20 

 

 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Вітчизняним промисловим  підприємствам у цей час 

певним чином бракує уявлення щодо сутності аутсорсингу інформаційних систем та 

можливостей  його використання в своїй виробничо-комерційній діяльності. На наш 

погляд, для того, щоб підприємству зрозуміти необхідність створення власного ІТ-

підрозділу або надати виконання його функцій аутсорсеру, необхідно дослідити 

завдання та функції ІТ-підрозділу  в кожному з чотирьох наступних напрямків: 

стратегічної доцільності; якості операційної можливості (здатності); економічної (в 

першу чергу, фінансової)  вигоди; наявних можливостей по вдосконаленню ІТ-операцій 

на своєму підприємстві. 

Проведені нами дослідження свідчать про те, що аутсорсинг має одну дуже 

важливу особливість: він не є тотожним субдорученню, оскільки здійснює повністю 

вільний вибір щодо виконання своїх зобов’язань (у нашому випадку надання ІТ-послуг) 

перед підприємством-замовником його послуг. На відміну від субдоручень, послуги 

аутсорсера – це елемент  стратегічного партнерства з аутсорсі, при цьому кожна зі сторін 

намагається досягти максимального комерційного успіху завдяки пристосуванню своїх 

бізнес-процесів до виробничих потреб свого партнера [13]. 

Промислове підприємство, яке вирішує завдання передачі інформаційних 

технологій або їх частини на ІТ-аутсорсинг, так чи інакше повинно знайти вірні рішення 

наступних проблем: чи допоможе ІТ-аутсорсинг вирішити поставлені завдання? яким 

чином та з використанням яких методичних підходів  оцінити переваги, які будуть потім 

отримано? чи порівнювані отримані переваги з витратами на проведення ІТ-

аутсорсингу? 

Кадровий холдинг АНКОР провів у нашій країні дослідження ефективності 

послуг аутсорсингу по різних напрямках [1]. Дослідження було проведене серед топ-

менеджменту українських та іноземних підприємств, які здійснюють свою виробничо-

комерційну діяльність у нашій країні. В результаті було виявлено, що 41,2 % опитаних 

підприємств вважають основним джерелом ефективності від використання 

аутсорсингових послуг економію ресурсів підприємства-аутсорсі, 37,6 % респондентів 

віддають перевагу оптимізації та прискоренню бізнес-процесів, 32,9 % впевнені, що їх 

бізнес-діяльність стала більш ефективною, 14,1 % відзначили покращення процесів 

контролю та підвищення якості аутсорсингових процесів, 14,3 % впевнені, що завдяки 

аутсорсингу вони мають можливість приймати рішення, ґрунтуючись на останніх 

інноваційних досягненнях  своєї галузі (рис. 1). 

Для українських підприємств отримання завдяки використанню аутсорсингу 

певних факторів ефективності (конкурентних переваг) є надзвичайно важливим, 

виходячи з достатньо високого рівня конкуренції, суттєвого перебільшення пропозиції 

над попитом на цільовому ринку, мінливості економічних і соціальних умов виробничо-

комерційної діяльності, високої швидкості інноваційних змін у різних сферах діяльності 

та практично відсутніх можливостях отримати підтримку держави.  

Слід зазначити, що, попри досить оптимістичні уявлення багатьох дослідників та 

теоретиків у сфері виведення інформаційних послуг на ІТ-аутсорсинг, його ефективність 

та раціональність використання далеко не завжди виявляється однозначною. Має місце 

ряд причин, через які підприємства не наважуються передавати частину своїх бізнес-

процесів на аутсорсинг. 
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Рисунок 1 – Рейтинг напрямків ефективності використання аутсорсингу промисловими 

підприємствами 

Джерело: складено авторами за результатами дослідження кадрового холдингу 

АНКОР [1] 

 

Звідси виходить ряд недоліків, пов’язаних з наявністю  ризиків застосування 

аутсорсингу [12]: 

а) можливе зростання витрат у випадку недостатнього вивчення можливостей 

власного підприємства і передання на аутсорсинг занадто багатьох функцій та процесів;  

б) можливість банкрутства аутсорсингової компанії;  

в) аутсорсинг може обмежувати гнучкість управління компанією;  

г) відсутність законодавчого визначення й регулювання аутсорсингу;  

д) відтік конфіденційної інформації;  

е) можливе зниження відповідальності особами, яким передаються бізнес-

процеси на умовах аутсорсингу;  

ж) важкість контролю технологічних бізнес-процесів;  

з) атусорсинг може обмежувати технологічну гнучкість підприємства. 

При прийнятті рішення про аутсорсинг необхідно проаналізувати фінансові та 

організаційні витрати, не випускаючи із зони аналізу ризики, що виникають при 

організації аутсорсингу ІТ-послуг. Відсутність повноцінного економічного аналізу при 

прийнятті даного рішення може замість вигоди нанести користувачу аутсорсингових 

послуг (аутсорсі) відчутні збитки. Постачальники аутсорсингових послуг (аутсорсери) 

зазвичай використовують методики для розрахунку ефективності аутсорсингу, що 

дозволяють показати фінансові переваги і дуже часто виводять з області аналізу можливі 

збитки від ризиків аутсорсингу, що нерідко виникають в їх комерційній діяльності. 

Попереднє економічне обґрунтування використання ІТ-аутсорсингу пов'язано з 

визначенням критеріїв вибору ефективності застосування аутсорсингу – оцінкою витрат 

на реалізацію ІТ-функції власними силами підприємства або передачею її на аутсорсинг. 

Ухваленню рішення про передачу ІТ-функцій на аутсорсинг повинен передувати 

економічний аналіз ефективності такого рішення, який, на нашу думку, може бути 
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здійснений шляхом порівняння витрат на реалізацію даної функції при передачі її на 

аутсорсинг з витратами на її реалізацію підприємством-замовником, тобто власними 

силами без залучення послуг аутсорсера. 

В сфері інформаційних технологій має місце безліч функцій, які підприємству 

більш ефективно не виконувати власними силами, а передати згідно певної угоди ІТ-

аутсорсеру. Найбільшу популярність у сфері ІТ-аутсорсингу набули процеси по ремонту 

та підтримці персональних комп’ютерів, консалтингу користувачів, встановленню та 

налаштуванню програм, технічному обслуговуванню та адмініструванню серверного 

обладнання та його інфраструктури і додатків, забезпечення інформаційної безпеки 

підприємства, офісної телефонії і таке інше [1, 9]. 

Разом з тим, при прийнятті рішення щодо передачі на аутсорсинг тієї чи іншої ІТ-

функції, підприємству слід провести детальне економічне обґрунтування цієї операції. В 

першу чергу слід розглянути наслідки передачі аутсорсеру частини виробничих функцій 

підприємства, тобто оцінити їх вплив на такі економічні аспекти виробничої діяльності, 

як контроль інформаційного обслуговування виробничих процесів, збереження в 

таємниці комерційних секретів, забезпечення гнучкості виробництва та його оправної 

перебудови, впровадження інноваційних виробничих і інформаційних технологій, 

адекватності реакції підприємства на коливання ринкового попиту  і таке інше. 

Перехід до операцій аутсорсингу передбачає зробити бізнес-діяльність 

промислового підприємства більш ефективною, а економічні результати (додатковий 

прибуток) з’явиться тільки тоді, коли бізнес-діяльність буде раціонально організована в 

усіх напрямках виробничої діяльності, в тому числі і в сфері ІТ-аутсорсингу. З цього 

витікає висновок про те, що ефективність ІТ-аутсорсингу може проявитися не відразу, а 

через деякий час, коли прийняти рішення аутсорсингу ІТ-послуг почнуть давати реальну 

економічну віддачу. Разом з тим, як вказує в своєму дослідженні Шарчук Т.В. [14, с. 773], 

досить часто зустрічаються ситуації, коли аутсорсинг надає всі можливості відразу 

зменшити сумарні витрати на здійснення певних операцій і при цьому, що є досить 

важливе, отримати гарантовано якісні сервісні послуги. 

Досліджуючи ефективність аутсорсингу, Чухрай Н.І. акцентує увагу виробничого 

топ-менеджменту на тому факті, що передана аутсорсеру функція, процес, робота або 

послуга повинна приносити реально відчутний прибуток [13, с. 37‒39]. Тому прийняття 

рішення про передачу ІТ-функцій на аутсорсинг нагально вимагає порівняння витрат при 

здійсненні цих робіт власними силами підприємства та аутсорсером. При цьому слід 

обов’язково враховувати пороги рентабельності та обсягів продаж продукції, які і будуть 

формувати відповідну межу при прийнятті управлінського рішення підприємством щодо 

виконання ІТ-операцій зовнішнім підприємством (аутсорсером).  

Нами рекомендується визначати критичну межу (верхній поріг беззбитковості ІТ-

аусорсингу) прийняття управлінського рішення з використанням поняття обсягу 

аутсорсингових продаж ІТ-функції – 
крит

аутN , кількісне значення якого можна знайти 

шляхом порівняння повних витрат підприємства на виконання ІТ-функції (ІТ-операції, 

ІТ-послуги) власними силами ПВвс та аналогічних витрат при виконанні цих же робіт 

аутсорсером ПВаут з використанням залежності (1).  При цьому повні витрати 

підприємства і повні витрати аутсорсера включають в себе постійні витрати – УП  та 

змінні витрати V.  

 
крит

аутвсвс

крит

аутаутаут NVУПNVУП
maxmax

 ,                   (1) 
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де УПаут, УПвс  ‒ постійні витрати підприємства на виконання ІТ-функції (ІТ-операції, 

ІТ-послуги), відповідно,  власними силами та з використанням послуг аутсорсера; Vаут, 

Vвс  ‒ змінні витрати підприємства на виконання ІТ-функції (ІТ-операції, ІТ-послуги), 

відповідно,  власними силами та з використанням послуг аутсорсера. 

З формули (1) є можливість визначити кількісне значення  критичної межі (порогу 

беззбитковості ІТ-аусорсингу) прийняття управлінського рішення з використанням 

поняття обсягу аутсорсингових продаж ІТ-функції – 
крит

аутN
max

: 

 

)(

)(
max

всаут

аутвскрит

аут VV

УПУП
N




                            (2) 

 

При обсязі робіт N (наприклад, кількість місяців підтримки корпоративного сайту 

підприємства), що перевищує значення критичної для аутсорсера межі (N > крит

аутN
max

), 

послуги аутсорсера стають для підприємства неефективними, тому що його власні 

витрати на створення та обслуговування будуть меншими. 

Разом з тим, не на протязі всього інтервалу обсягу робіт від 0 до 
крит

аутN
max

 послуги 

аутсорсера будуть для підприємства ефективними. Має місце певна критична межа 

(нижній поріг беззбитковості ІТ-аусорсингу) крит

аутN
min

, менше якої послуги аутсорсера 

будуть збитковими для підприємства-аутсорсі, тому що в цих межах дохід підприємства 

менший витрат підприємства за послуги ІТ-аутсорсера. Значення крит

аутN
min

  рекомендується 

знаходити з наступного рівняння: 

 
крит

аут

крит

аутаутаут NДNVУП
minmin 1 ,                                 (3) 

 

де  Д1  ‒ рівень отриманого підприємством доходу при виконанні одиниці робіт по 

використанню даної інформаційної технології (наприклад, дохід за один місяць 

використання корпоративного сайту підприємства-аутсорсі). 

З формули (3) знаходимо значення 
крит

аутN
min

: 

)( 1
min

аут

вскрит

аут VД
УП

N


 .                                         (4) 

 

Визначення ефективності використання ІТ-аутсорсингу ряд дослідників 

рекомендують визначати з використання графічного методу [13, 14]. Враховуючи ці 

рекомендації, пропонуємо поєднати аналітичні розрахунки – моделі (1) та (2) з їх 

графічною інтерпретацією. Ця пропозиція реалізована нами на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Графічний порівняльний аналіз ефективності рішень щодо аутсорсингу i 

реалiзацiї ІТ-функції власними силами підприємства 

Джерело: побудовано авторами з урахуванням рекомендацій [13, 14] 

 

Графічний порівняльний аналіз ефективності рішень щодо аутсорсингу i 

практичної реалізації ІТ-функції власними силами підприємства, представлений на 

рис.2, дозволяє зробити низку, на наш погляд, в достатній мірі важливих  висновків та 

узагальнень. 

По-перше, підприємству-аутсорсі слід мати на увазі, що не завжди кожне 

управлінське рішення в сфері ІТ-послуг є ефективним. Для досягнення хоча б зони 

беззбитковості використання тієї чи іншої ІТ-послуг слід оцінити обсяг потреби в ній. 

При невеликому розмірі потреби дуже складно забезпечити ефективну експлуатацію 

інформаційного обладнання, приміщень, де воно розміщене, вантажити відповідними 

завданнями обслуговуючий персонал. З даних рис.2 виходить, що має місце певна зона 

збитковості, в рамках якої створення та використання власними силами є збитковим. При 

цьому повні витрати на власне виробництво та використання інформаційної послуги 

ПВвс перевищують доходи підприємства від її використання ДІТ, тобто ПВвс  >  ДІТ. При 

цьому не слід  водночас відмовлятися від цієї інформаційної технології. На графіку рис.2 

чітко видно відповідну  зону, в якій створення та використання цієї інформаційної 

технології може бути ефективним при надання її в аутсорсинг зовнішньому 

підприємству (аутсорсеру). Ця зона знаходиться між закінченням зони збитковості і 

початком зони ефективності власного виробництва Для реалізації цієї процедури 

Витрати, доходи від 
використання ІТ 

Зона ефективності  ІТ-
аутсорсингу: ПВаут > ПВвс 

 

Повні витрати аутсорсингу 
ПВаут = УПаут  +  Vаут 

Повні витрати власного виробництва 
ПВвс = УПвс  +  Vвс 

  Постійні витрати аутсорсингу – УПаут  

Постійні витрати власного виробництва - УПвс 

Дохід від використання ІТ,  ДІТ 

Зона збитковості 
власного виробництва 

Зона збитковості  
ІТ-аутсорсингу  

Зона ефективності власного 
виробництва: ПВвс > ПВаут 

  

Обсяг продаж,  
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повинен виконуватися ряд умов, найбільш важливою з яких є досягнення такого рівня 

доходу від споживання цієї технології, який би забезпечував  її попадання в зону  

ефективності  ІТ-аутсорсингу, яка характирується двома нерівностями:  

а) повні витрати аутсорсингу не перевищують повних витрат підприємства на 

створення та використання даної інформаційної технології, тобто  (ПВаут  <   ПВвс); 

б) повні витрати аутсорсингу на дану інформаційну технологію не перевищують 

рівень доходів від її використання на підприємстві-замовнику аутсорсингу, тобто  (ПВаут  

<   ДІТ). 

По-друге, при наявності збитковості в сфері самостійного створення та 

використання промисловим підприємством інформаційних технологій, слід мати на 

увазі, що не завжди ефективним буде рішення про відмову від власного забезпечення цієї 

послуги та передача її в аутсорсинг. Ми знову звертаємо увагу на обсяг потреби в даній 

інформаційній технології. На рис.2 чітко видно зону розміру потреб, при яких створення 

та використання даної інформаційної технології є збитковим не тільки для власних 

можливостей підприємства, а і при передачі цієї технології на аутсорсинг зовнішньому 

підприємству. Можемо констатувати той факт, що розмір зони збитковості ІТ-

аутсорсингу не є постійним. Її розмір залежить від економічних можливостей 

підприємства-аутсорсера. Але при використанні будь-якого аутсорсера безкоштовними 

ІТ-послуги, які він буде надавати,  не будуть. Тому неминуче на графіку рис.1 буде така 

зона, в рамках якої повні витрати ІТ-аутсорсера будуть перевищувати доходи 

підприємства від її використання ДІТ, тобто ПВаут  >  ДІТ. При наявності таких умов 

підприємству слід просто відмовитися від такого роду інформаційної технології в зв’язку 

з наявністю її абсолютної збитковості. Зауважимо, що для реанімації (створення 

можливостей для ефективного використання) такої технології слід створювати більші 

обсяги виробничих потреб, де її використання буде доцільним. Відповідним чином 

збільшаться і обсяги доходів від споживання технології на даному підприємстві, що 

дозволить змінити нерівність  ПВаут  >  ДІТ  на більш прийнятну для даного випадку: 

ПВаут  <  ДІТ. 

По третє, графічне представлення ефективності рішень щодо аутсорсингу або 

реалiзацiї ІТ-функції власними силами підприємства дозволяє виділити зону, в якій 

передача інформаційної технології в аутсорсинг є для даного підприємства 

неефективною. Для цієї зони характерною є наявність таких розмірів повних витрат 

підприємства по створенню та використанню інформаційної технології та аутсорсера на 

аналогічні потреби, при яких виконується наступна нерівність: ПВаут > ПВвс, тобто повні 

витрати підприємства ПВвс  є меншими, ніж аналогічні його витрати  на аутсорсинг цієї 

технології ПВаут. При цьому мають місце певні обмеження: і розмір повних витрат 

підприємства ПВвс, і розмір витрат на аутсорсинг даної інформаційної технології ПВаут  

повинні бути меншими, ніж  обсяги доходів від споживання технології на даному 

підприємстві ДІТ , тобто: ДІТ     >   ПВаут    та   ДІТ   >   ПВвс . Зауважимо, що в даній ситуації 

для промислового підприємства аутсорсинг даної інформаційної технології не є 

збитковим, просто рівень економічного ефекту при її створенні і використанні власними 

силами є більш ефективним. В принципі, підприємство може і залишити використання 

аутсорсингу цієї інформаційної технології, якщо в нього є більш дохідні та більш 

ефективні напрямки вкладення коштів, які можуть бути вивільнені при прийнятті 

варіанта передачі інформаційної технології на аутсорсинг. В цьому випадку треба 

здійснити додатковий економічний аналіз та провести відповідні розрахунки, які 

знаходяться за межами нашого дослідження. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Методичний підхід, який 

пропонується, дозволяє оцінювати економічну ефективність ІТ-аутсорсингу в більшій 
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мірі з точки зори економічного обґрунтування управлінського рішення щодо прийняття 

послуг ІТ-аутсорсером чи виконання їх власними силами. Таке завдання стоїть перед 

підприємством на самому першому етапі аутсорсингових відносин і являє собою в 

достатній мірі важливе і досить складне економічне завдання. Разом з тим, з розвитком 

аутсорсингових відносин підприємство-аутсорсі буде зацікавлене у підвищенні їх 

економічної ефективності. Для цього потрібно проводити пошук слабких місць та 

розробляти методичні рекомендації щодо їх усунення. Графоаналітичний метод 

оцінювання ефективності аусорсингу (рис.1) не дозволяє це зробити. В його алгоритмі 

задіяні укрупнені економічні показники (сумарні витрати, постійні витрати, змінні 

витрати), структура яких не передбачена у механізмі використання цього методу. 

Виходячи з цього, вважаємо за напрямок подальших розробок та досліджень 

розроблення методичних рекомендацій щодо деталізації цих показників з метою 

виявлення їх складових, на які підприємству-аутсорсі потрібно звернути особливу увагу.  

Цей методичний підхід до оцінки ефективності передачі на аутсорсинг 

інформаційної системи управління на підприємствах реального бізнесу в достатній мірі 

універсальний, оскільки враховує концептуальні засади аутсорсингу з одного боку і 

дозволяє адаптувати саму структуру оцінки ефективності в залежності від складності та 

витратності застосовуваних в бізнесі технологій, складності організаційної структури 

самого підприємства, цілей і масштабу аутсорсингу. Проте, будучи побудованим на 

основі розгляду аутсорсингу як процесу, відповідно, даний підхід має обмеження, що 

обумовлюють можливість його застосування до оцінки ефективності аутсорсингу 

виключно під час, коли аутсорсинг ще не реалізується на практиці. Останнє зауваження 

визначає напрямок подальших досліджень ефективності аутсорсингу, результати яких 

повинні включати не тільки початкові роботи аутсорсингу, а і його економічну оцінку в 

процесовому вимірі.  
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Methodological approach to evaluation of efficiency of it outsourcing. 
The aim of the article. When deciding on outsourcing, it is necessary to analyze the financial 

and organizational costs, without releasing from the analysis area the risks that arise when organizing 

the outsourcing of IT services. The lack of a full analysis in making this decision can instead of benefit 

cause significant losses. The purpose of the article is to develop methodological approaches to assessing 

the economic feasibility and effectiveness of the use of information technology outsourcing in the 

practice of domestic industrial enterprises. 

Analyses results. The article examines the existing scientific and methodological approaches to 

assessing the effectiveness of the use of information technology outsourcing in the production and 

commercial activities of industrial enterprises. Methodical recommendations for evaluating the 
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effectiveness and efficiency of the IT outsourcing mechanism are formulated, which allows to determine 

the result of its implementation and the direction of its further development. Guidelines for deciding on 

IT outsourcing are proposed, the use of which is part of the decision-making process on the use of 

outsourcing in the enterprise and involves consistent implementation of measures to identify the business 

process for outsourcing to improve the quality and efficiency of delegated processes. A graphical 

comparative method for analyzing the effectiveness of decisions on the use of outsourcing by third-party 

companies and the practical implementation of the IT function by the company's own forces has been 

developed. The methodological approach to assessing the effectiveness of outsourcing management 

information systems in real business enterprises is sufficiently universal, as it takes into account the 

conceptual principles of outsourcing on the one hand and allows to adapt the structure of efficiency 

assessment depending on the complexity and cost of technologies used in business. enterprise, goals and 

scale of outsourcing. 

Conclusions and directions for further research. The proposed methodological approach 

allows to assess the economic efficiency of IT outsourcing to a greater extent in terms of economic 

justification of the management decision to accept services to IT outsourcers or perform them on their 

own. Graphoanalytical method for evaluating the effectiveness of outsourcing (Fig. 1) does not allow 

this. Its algorithm uses aggregated economic indicators (total costs, fixed costs, variable costs), the 

structure of which is not provided in the mechanism of using this method. Based on this, we consider as 

a direction of further development and research to develop guidelines for detailing these indicators in 

order to identify their components, to which the outsourcing company needs to pay special attention. 

Being based on the consideration of outsourcing as a process, the proposed approach has limitations 

that allow its application to assess the effectiveness of outsourcing only at a time when outsourcing is 

not yet implemented in practice. Additional research is needed to address this limitation. 

Key words: outsourcing, information technologies, economic efficiency, business processes, 

industrial enterprises 
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