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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА АУТСОРСИНГУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Для оцінювання ефективності інформаційного аутсорсингу 

використовуються різного роду методичні підходи [1-5].  Тому доцільно 

визначити конкретні показники ефективності застосування аутсорсингу 

інформаційних технологій, які фахівці підприємства повинні розрахувати для її 

оцінки. На наш погляд, при оцінці ефективності аутсорсингу інформаційних 

технологій підприємству слід бере до уваги і кількісні і якісні показники. 

Виходячи з цього, важливим є розрахунок потенційного економічного ефекту 

від впровадження аутсорсингу. У міжнародній практиці сформувалося декілька 

підходів до оцінки ефективності аутсорсингу Застосування кожного з методів 

залежить від наявних ресурсів на підприємстві.  

Найбільш популярними є бюджетний та проектний підходи [2, 3]. 

Бюджетний підхід застосовується найчастіше для оцінки проектів з 

впровадження ІТ-технологій у компанію. За формою він є таблицею складеного 

ІТ-портфеля підприємства. У ньому містяться повні описи бізнес процесів 

підприємства, а також певні настанови з оптимізації коштів. Згідно з сучасною 

фінансовою теорією існує чотири способи підрахунку ефективності певного 

проекту для компанії: повернення інвестицій, термін окупності, чистий 

прибуток проекту, внутрішня рентабельність. 

Для розрахунку чистої теперішньої вартості (NPV) або внутрішньої 

рентабельності потрібно вести облік багатьох параметрів (вартість капіталу, 

податковий ефект, залишкова вартість), які часто складно отримати на 

підприємстві. 

В самому загальному випадку рекомендуємо для використання 

загальновідому формулу  розрахунку економічної ефективності [1]. 

 

Еаут =  (∑Ввр) / (∑Ваут), 

 

де Еаут - ефективність аутсорсингу; Евр - сума витрат на виконання 

функцій інформаційних технологій за допомогою внутрішніх ресурсів; Ваут - 

сума витрат на виконання функцій інформаційних технологій за допомогою 

аутсорсингу. 

Якщо ефективність аутсорсингу Еаут > 1, то економічний ефект 

позитивний, його варто впроваджувати. Якщо ефективність Еаут < 1, то ефект 

негативний, а отже, віддавати частину функцій на аутсорсинг є економічно не 

виправдано. Даний підхід до оцінки ефективності є базовим, допомагає тим 

самим на логічному рівні визначити ефект від впровадження. За необхідністю 

можна провести подальші детальні розрахунки NPV, внутрішньої норми 
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доходності (ROI) та ін. 

Таким чином, від впровадження аутсорсингу очікується економія 

ресурсів, відповідне зменшення витрат та, що, на нашу думку, є найбільш 

важливим,  підвищення рівня якості інформаційного забезпечення 

підприємства. Для економічного оцінювання і отримання більш обґрунтованих 

оцінок аутсорсингових послуг необхідно використовувати інформацію, яка 

відтворює досвід практичного використання рекомендованого методу 

дослідження ефективності на протязі певного періоду часу. Перед тим, як 

провести впровадження інформаційного аутсорсингу на промисловому 

підприємстві топ-менеджменту слід здійснити ретельний аналіз економічної 

ефективності та оцінку ризиків. Для спрощення цих процедур можна залучити 

до співпраці незалежних консультантів з аутсорсингу бізнес-процесів. 

Застосування практичного досвіду управління аутсорсингом підвищить 

ймовірність його успішної реалізації і, як наслідок, виведе підприємство на 

новий рівень конкурентоспроможності в умовах глобальної економіки. Отже, 

впровадження аутсорсингу інформаційних технологій є складним та 

комплексним процесом, для успішного виконання якого необхідно проводити 

ретельний аналіз ризиків, оцінку економічної ефективності, контроль та 

правильно вибрати методику його реалізації. 

Необхідно зазначити, що розвиток управлінських та інформаційних 

технологій останніми десятиріччями привів до появи усе більш масштабних і 

дорогих корпоративних інформаційних систем, що вимагають особливих 

підходів до оцінки їх продуктивності та ефективності. Багато авторів, до яких 

відносять Р. Дж. Клеппер, Б. Квеку-Муата та ін. [4, 5], підвищення 

ефективності інформаційних систем пов’язують саме з комерційним 

використанням IT-аутсорсингу. Активний розвиток інформаційних технологій 

на підприємствах та в організаціях, поява в їх діяльності інноваційних 

технологій у сфері використання інформаційно-комунікаційних послуг 

нагально потребують подальшого удосконалення та розвитку нових методів 

прийняття управлінських рішень щодо економічного обґрунтування передачі 

деяких інформаційно-технологічних сервісів підприємства на  аутсорсинг та 

вибору постачальників такого роду сервісів із за меж підприємства.  

IT-аутсорсинг як система надання інформаційно-технологічних послуг 

організаціям іншими фірмами  показує значний розвиток за останні 

десятиріччя, особливо надання можливості використовувати програмні додатки 

на умовах оренди (APS, Application Service Providing). Зростання ролі 

інформаційних систем, з одного боку, та збільшення витрат на них – з іншого, 

потребують розроблення нових підходів до підвищення їх ефективності. 

Розглядаючи варіанти IT-аутсорсингу стосовно використання складних 

інформаційних систем, неможливо обійти такі їх різновиди, як хмарні 

технології. У сучасному розумінні вони являють собою засоби обробки даних 

через Інтернет. Серед них, як правило, розрізняють: надання послуг 

використання програмного забезпечення (Software-as-aService, Saas), надання 
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можливості використання програмно-технічної платформи (Platform-as-a-

Service, PaaS), надання послуг використання інфраструктури, що реалізується 

зазвичай як оренда віртуальних серверів (Infrastructure-as-a-Servise, IaaS) [1, 2]. 

Також активно розвивається останніми роками хмарні сервіси, які 

дозволяють використовувати на умовах оренди корпоративні додатки. При 

цьому ефект досягається як за рахунок економії матеріальних витрат на 

утримання власних серверів, ліцензування програмних додатків, заробітної 

плати IT-персоналу, так і за рахунок переваг, що виникають при більшій 

мобільності корпоративних додатків, а також більш високого ступеня 

інтегрованості їх у системи електронної комерції.  

Методика вибору сервісів для передачі на аутсорсинг, на нашу думку, 

супроводжується виконанням системної процедури багатокритеріального 

економічного оцінювання з метою вибору постачальника (аутсорсера) 

інформаційних послуг, які повинні враховувати не тільки критерії 

інформаційних витрат, але і забезпечувати відповідну якість інформаційних послуг, 

яка забезпечується гнучкістю інформаційних сервісів, підтримкою аутсорсера, 

легкістю необхідних комунікацій з обраним постачальником ІТ-послуг, 

сумісність інформаційних технологій та інші важливі критерії, що можуть бути 

оціненими експертами до початку процесу співробітництва. 
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