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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АУТСОРСИНГУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Аутсорсинг інформаційних технологій включає передачу іншому 

підприємству окремих інформаційних технологій, які не є для даного 

підприємства основними, склад  яких постійно змінюється за асортиментом, 

обсягом, структурою. З їх числа на аутсорсинг можуть бути передані 

управління персоналом, бухгалтерський облік, маркетинг, реклама, логістика. 

Аутсорсинг бізнес-процесів є динамічним видом, причому найбільше зростання 

проявляється в сфері фінансів та бухгалтерського обліку 

Проведене дослідження існуючих визначень ІТ-аутсорсингу дозволяє 

зробити висновок про те, що в цей час немає єдиного, усталеного визначення, 

яке знайшло підтримку в більшості науковців та дослідників.  

На наш погляд, ІТ-аутсорсер частіше всього є постачальником послуг та 

робіт  високої якості, як зазвичай є стандартизовані. Стандартизованість послуг 

дозволяє ІТ-аутсорсеру домогтися зниження витрат на їх створення та надання 

потенційним замовникам. Наявність цього фактору дозволяє ІТ-аутсорсеру 

вести, по-перше, ефективну конкурентну політику по відношенню до своїх 

конкурентів; по-друге, підвищувати привабливість своїх послуг для 

потенційних споживачів за рахунок більшої ефективності отримання 

споживачами їх послуг ІТ-аутсорсингу.  

Але з іншого боку стандартизований набір послуг аутсорсера має і 

негативні сторони, так як ігнорує інноваційні стратегій в діяльності 

аутсорсингового підприємства. Завдання аутсорсера може складатися лише в 

адаптації стандартизованої послуги до потреб і стратегії корпорації. Він 

спочатку може надавати лише ті послуги, до яких він завчасно готовий. Для 

розробки унікальних (інноваційних) послуг, що дозволяють вирішувати 

інноваційні проблеми бізнесу,  необхідно створення знанієві структури 

аутсорсингового підприємства, які б активно взаємодіяли з науковими, 

проектними та інноваційними організаціями. Таким чином, завдання 

удосконалення сутність аутсорсингу, на нашу думку,  полягає в подальшому 

розвитку теорії та методології аутсорсингу, а також зіставленні з іншими 

розвиненими формами інтеграції підприємницьких структур і визначенні 

напрямів зміцнення конкурентних переваг за рахунок розвитку людського, 

інтелектуального, соціального капіталів і їх подальшої трансформації в 

організаційний капітал аутсорсингового підприємства. 

Нами пропонується до широкого вжитку наступне визначення цього 

поняття. Аутсорсинг інформаційних технологій – це залучення 

підприємством на умовах довгострокової угоди інформаційних (виробничих) 

ресурсів інших підприємств з метою виконання непрофільних або 
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неефективних для даного виробництва функцій (робіт, послуг).  

Таке визначення дозволяє, по перше, виокремити основну задачу ІТ-

аутсорсингу (залучення інформаційних (виробничих) ресурсів інших 

підприємств); по-друге, акцентує увагу на непрофільних для даного 

підприємства функціях (значно якісніше ці функції виконає ІТ-аутсорсер); по 

третє, визначає неефективні сфери діяльності підприємства (відсутність 

відповідних фахівців, важливий але невеликий за обсягом вид робіт та ін.). 

Основний ефект ІТ-аутсорсингу досягається за рахунок того, що 

спеціалізоване підприємство забезпечує більш ефективне і якісне виконання 

переданих йому процесів або функцій. Незаперечною перевагою ІТ-

аутсорсингу є відсутність об'ємних довгострокових інвестицій, що є 

надзвичайно важливим для поточного стану українських підприємств. 

Аутсорсинг інформаційних технологій визначає, що підприємство віддає 

частину свого ланцюжка виробничих процесів або цілком весь цикл 

виробництва іншому підприємству. Крім того, можливий варіант продажу 

частини своїх підрозділів іншим підприємствам і подальшу взаємодію з ними 

вже в рамках аутсорсингу. Цей вид аутсорсингу дозволяє зосередитися  на  

розробці  нових  товарів  і  послуг  для  забезпечення конкурентних переваг 

підприємства, а також збільшити гнучкість виробництва, оперативність його 

адаптації до мінливих ринкових умов. 

Новою тенденцією в індустрії вважається аутсорсинг управління 

знаннями,  це наступний крок вгору по ланцюжку створення вартості 

аутсорсингу []. Аутсорсинг управління знанням дозволяє підприємствам 

передавати стороннім організаціям різні завдання, які потребують високого 

рівня знань, незалежно від їх географічного розташування, і залучати експертні 

знання та навички, які повністю або частково відсутні на даному підприємстві. 

Цей вид аутсорсингу входить в сферу основної бізнес-діяльності, що дозволяє 

підприємствам бути конкурентоспроможними або бути невід'ємною частиною 

ланцюжка створення вартості підприємства. Наші дослідження показали, що 

визначення аутсорсингу управління знаннями продовжує еволюціонувати, так 

як наукові дослідження в даній області ще тільки починаються і немає 

достатньої дослідницької бази. Цей вид аутсорсингу вважається третім 

поколінням аутсорсингової революції: IT-аутсорсинг це перше покоління, друге 

покоління - це аутсорсинг бізнес-процесів. Перші країни, які стали надавати 

подібні послуги, це Індія, США, Філіппіни та ін. В Україні поки ще немає 

тривалого досвіду його застосування, але попит незмінно зростає. 

Аутсорсинг інформаційних технологій (IT-аутсорсинг) - лідер 

нинішнього ринку послуг. IT-аутсорсинг - це практика найму ресурсів із іншої 

організації для обробки певних функцій інформаційних технологій. До 

найбільш часто використовуваних IT-послуг відносяться: передача 

спеціалізованому підприємству повністю або частково функцій, пов'язаних з 

інформаційними технологіями, тобто обслуговування мережевої 

інфраструктури; проектування і планування бізнес-систем з подальшим 
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постійним розвитком і супроводом; системна інтеграція; розміщення 

корпоративних баз даних на серверах спеціалізованих компаній; створення і 

підтримка публічних web-серверів; управління інформаційними системами; 

придбання в лізинг комп'ютерного обладнання; веб-розробка; хостинг; 

розробка програмного забезпечення і додатків; обслуговування або управління 

веб-сайтом; технічна підтримка інформаційних технологій; розробка та 

управління базами даних, зв'язок і інфраструктура та ін. Промислові 

підприємства часто здійснюють ІТ-аутсорсинг, тому що дешевше укласти 

контракт з третьою стороною, ніж купувати і підтримувати свої власні пристрої 

зберігання даних.  

Передача розробки та підтримки інформаційних систем на аутсорсинг 

останнім часом хвилює все більше українських підприємств. Для переважної 

більшості підприємств є непрофільним активом, тому можливість передати їх в 

управління професійному зовнішньому партнеру і вивільнити ресурси для 

пріоритетних напрямків бізнесу виглядає досить привабливо. 
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