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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІТ-АУТСОРСИНГУ 

 

Аутсорсинг (англ. Outsourcing (outer-source-using) використання іншого 

підприємства / ресурсу) – це передача підприємством (аутсорсі) на підставі 

угоди деяких бізнес-процесів, робіт, послуг на виконання іншому підприємству 

(аутсорсеру), яке має відповідну спеціалізацію у відповідній сфері діяльності. 

Основним джерелом економічного ефекту для аутсорсі при використанні ІТ-

аутсорсингу є збільшення рівня ефективності роботи промислового підприємства 

в цілому, а також наявність можливості вивільнення відповідних організаційних, 

фінансових та людських ресурсів, з метою розвитку нових напрямків або 

концентрації наявних зусиль на існуючих напрямках, які вимагають від даного 

підприємства підвищеної до себе уваги [1-14]. 

Ми в цілому підтримуємо багатокритеріальний метод до оцінки 

ефективності ІТ-аутсорсингу, який достатньо широко використовується в 

практиці інформаційних технологій, але рекомендуємо позбавитися від його 

недоліків шляхом визначення не загального економічного ефекту, а проводити 

розрахунки ефекту по кожному ефектостворюючому фактору. Це може бути як 

прямий економічний ефект (безпосередньо пов'язаний з виконанням конкретної 

функції або бізнес-процесу), так і непрямий (безпосередньо з цією функцією не 

пов'язаний) [8]. Можна сформулювати це твердження дещо інакше: прямий 

ефект відноситься безпосередньо до того процесу або функції (або їх 

сукупності), які передаються на аутсорсинг, тоді як непрямий відноситься до 

всього підприємству в цілому. Зрозуміло, цей поділ не завжди можна провести 

чітко, проте важливо мати його на увазі. У свою чергу прямий і непрямий ефекти 

можуть бути розкладені на окремі складові, що представлено нами в табл.1.   
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Таблиця 1 - Види економічного ефекту від використання ІТ-аутсорсингу 
Фактори 

економічного 

ефекту 

Склад витрат (доходів) при 

виконанні ІТ-функції власними 

силами замовника 

Склад витрат (доходів) при виконанні ІТ-

функції силами аутсорсера 

Дослідження факторів прямого економічного ефекту 

Трансакційні  

витрати 

Витрати на підготовку, 

організацію, управління і 

завершення виконання процесу 

власними силами 

- витрати на пошук і відбір аутсорсера, на 

укладення контракту, управління та 

контроль відносин з аутсорсером; 

- вивільнення надлишкового персоналу, 

організація продажу надлишкових активів; 

- можливі втрати, пов'язані з нездатністю 

аутсорсера виконувати свої функції 

Трансформаційні 

витрати 

Поточні витрати на виконання 

процесу своїми силами 

Плата за послуги аутсорсера 

Інвестиційні  

потоки 

Придбання активів, необхідних 

для виконання процесу власними 

силами 

- витрати на формування специфічних акти-

вів, необхідних для взаємодії з аутсорсером; 

- дохід від продажу активів, які є не 

потрібними в зв'язку з аутсорсингом 

Дохід від приросту 

якості і / або обсягу 

продажів продукції 

Виручка від продажів кінцевого 

продукту при виконанні процесу 

власними силами 

Дохід від продажу додаткового обсягу 

продукції і / або від приросту якості 

продукції, отриманий завдяки аутсорсингу 

Дослідження факторів непрямого економічного ефекту 

Податки Величина податків (на майно, на 

фонд заробітної плати і т.п.) та 

інших обов'язкових платежів 

Величина податків, виплачуваних 

замовником при виконанні процесу 

власними силами 

Приріст 

ефективності 

використання 

активів 

Виручка від активів при 

виконанні процесу своїми силами 

Приріст виручки від того ж обсягу активів 

при передачі функції на аутсорсинг 

(наприклад, завдяки здачі в оренду 

вивільнених приміщень) 

Зміна непрямих 

трансакційних 

витрат 

Витрати на управління 

компанією при виконанні 

процесу своїми силами 

Витрати на управління компанією при 

виконанні процесу силами аутсорсера 

Джерело: складено авторами на основі [1-4] 

 

Економічний ефект ІТ-аутсорсингу за цією методикою розраховується 

шляхом сумування ефекту за всіма чинниками (ефект по кожному фактору 

розраховується шляхом вирахування з колонки 3 колонки 2, якщо відповідний 

фактор є джерелом доходу, і вирахування з колонки 2 колонки 3, якщо фактор є 

джерелом витрат; потім результати кожного рядка підсумовуються). Прямий 

економічний ефект являє собою ефект, пов'язаний з безпосереднім виконанням 

ІТ-функції. Шляхом додавання до нього непрямого економічного ефекту можна 

розрахувати сумарний економічний ефект від використання ІТ-аутсорсингу для 

замовника (аутсорсі). Зрозуміло, в залежності від термінів застосування ІТ-

аутсорсингу відповідні значення можуть бути продисконтовані. При проведенні 

розрахунків необхідно враховувати ймовірність досягнення прогнозованих 

результатів (ні в якому разі не слід приймати їх як достовірні).  
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Таким чином, необхідність оптимізації стратегії управління як основного 

напрямку підвищення ефективності функціонування організації зумовлює 

високий ступінь актуальності ІТ-аутсорсингу і обумовлює необхідність 

подальшого всебічного наукового обґрунтування методів його реалізації. 
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