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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АУТСОРСИНГУ УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ

У статті визначено, що успішна модель ефективного бізнесу дає змогу отримати конкурентні переваги, 
може включати аутсорсинг не тільки окремих не ключових бізнес-процесів, а й окремих управлінських функцій. 
Мотиви, що спонукають віддавати окремі функції на аутсорсинг – це витрати та якість продукту, а можливу 
втрату контролю над бізнесом іноді вважають фактором не першого порядку. В умовах кризових явищ сис-
темна оптимізація витрат розглядає проблему витрат, від яких можливо відмовитися, і варто відзначити, що 
показником, на який варто орієнтуватися споживачу аутсорсингових послуг, є економічний ефект. Кількісно 
здійснити оцінку ефективності бухгалтерського аутсорсингу можливо різними шляхами, серед яких є також 
витратний підхід. Найважливішою перевагою бухгалтерського аутсорсингу у стратегічному аспекті є можли-
вість розділити професійний ризик. Розділення процесу обліку на складники та передача тільки окремих склад-
ників на аутсорсинг є найбільш оптимальним рішенням.
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THE ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY  
OF MANAGEMENT FUNCTIONS OUTSOURCING
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The view of the outsourcing process differs significantly includes not only the classical view of outsourcing as the trans-
fer of traditional non-key functions of the organization to external contractors, but also long-term transfer of management 
functions and, if necessary, available resources to external contractors. A successful model of effective business, that allows 
to gain competitive advantage, may include outsourcing management functions. According to some economists, the motives 
for outsourcing certain functions are the cost and quality of the product, and the possible loss of control over the business 
is not a first-rate factor. Systemic cost optimization addresses the problem of costs that can be avoided. It should be noted 
that the indicator on which the consumer of outsourcing services should focus is the economic effect. The process of trans-
ferring accounting functions to another company is not suitable for the classical definition of outsourcing. In practice, the 
most common types of outsourcing of management functions are accounting and tax accounting, legal support, mainte-
nance of information systems. There are different ways to can quantify the efficiency of accounting outsourcing, including  
a cost approach. The most important advantage of accounting outsourcing in the strategic aspect is the ability to share risk. 
Financial or tax reporting outsourcing is primarily a matter of risk allocation, so the assessment of the efficiency of this 
type of outsourcing should be developed from this standpoint. A successful model of effective business can use outsorcing. 
It is important that especially during the busines development in the market, the company can not perform well on certain 
production processes and some management functions or sometimes lacks the means to ensure this process or function. 
When transferring non-key functions to external organizations, it is difficult to identify key processes that are strategically 
important for the company. Separating the accounting process into components and outsourcing only individual processes 
reduces the level of risk.

Keywords: outsourcing, accounting outsourcing, assessment of the efficiency, risk.

Постановка проблеми. Погляд на процес аутсор-
сингу суттєво різниться від класичного погляду на 
аутсорсинг як передавання традиційних неключових 
функцій організації зовнішнім виконавцям [8], до «пере-
давання на тривалий термін управлінських функцій і за 
необхідності наявних ресурсів зовнішнім виконавцям, 
які можуть виконати ці функції ефективніше» [3].

Окремі автори, описуючи цей процес, наголошують 
на стратегічному (довгостроковому) характері відно-
син між замовником і постачальником аутсорсинго-
вих послуг і вважають, що за певних умов аутсорсинг 

можна розглядати як складову частину моделі управ-
ління організацією. 

Процес передання функцій ведення бухгалтер-
ського обліку іншому підприємству не підходить до 
класичного визначення поняття аутсорсингу. 

Окрім питання визначення поняття аутсорсингу, 
потрібно звернути увагу на оцінку ефективності аут-
сорсингу окремих управлінських функцій, наприклад 
аутсорсингу бухгалтерських послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові 
та практичні проблеми, пов’язані з управлінням аут-



–65–

Інтелект ХХІ № 1 ‘2021 НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

сорсингом послуг для суб’єктів різних економічних 
рівнів, і шляхи їх вирішення відображено в роботах 
багатьох вітчизняних та зарубіжних учених: Г.І. Ляхо-
вич [4], О.І. Полотай, Б.А. Анікіна [2], І.Л. Рудої, 
Дж.Б. Хейвуда [8]. Окремо розглядаються мотиви, що 
спонукають віддавати окремі функції на аутсорсинг 
[4], та оцінка ефективності передання на аутсорсинг 
окремих процесів [5]. 

Постановка завдання. Метою дослідження є роз-
гляд доцільності аутсорсингу управлінських функції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зазви-
чай на аутсорсинг передають функції, що забезпечують 
безперебійну працездатність окремих виробничих сис-
тем на основі тривалого контракту.

Мотиви, що спонукають віддавати окремі функ-
ції на аутсорсинг, на думку деяких економістів, – це 
витрати та якість продукту, можлива втрата контролю 
над бізнесом не є фактором першого порядку, тому 
що системна оптимізація витрат розглядає проблему 
витрат, від яких можливо відмовитися. Ці витрати 
частіше пов’язані з допоміжним виробництвом, тобто 
впливають на рівень деяких виробничих витрат, також 
можливо знизити прямі витрати праці та накладні 
витрати підприємства. 

Але навіть якщо аутсорсинг у процесі виробництва 
має підвищити якість продукту та оптимізувати рівень 
витрат, рішення щодо його використання потребує 
перш за все ретельного аналізу релевантної інформації 
щодо прийняття цього рішення.

На думку деяких експертів, централізація процесів біз-
несу спостерігається під час інсорсингу, підвищуючи тим 
самим контрольованість процесів виробництва. Згодом ця 
структура стає складною, а ефективність знижується. 

Під час накопичення досвіду взаємодії з аутсорсе-
рами, а також для уникнення виникнення залежності від 
одного постачальника компанії переходять до мультисор-
сингу (наявність декількох постачальників послуг) [4]. 

Але також за передачі непрофільних функцій 
зовнішнім організаціям складно виділити ключові про-
цеси, що є стратегічно важливими для компанії. 

Приймаючи до уваги, що ефективність управ-
ління – це економічна категорія, що відображає внесок 
управлінської діяльності в результативність керуючої 

системи і характеризується різними показниками, як 
об’єкта управління, так і власної управлінської діяль-
ності (суб’єкта управління) [5], необхідно підтверджу-
вати раціональність прийняття рішень щодо впрова-
дження аутсорсингу.

На практиці найбільш поширеними видами аут-
сорсингу управлінських функцій є бухгалтерський та 
податковий облік, юридичне забезпечення діяльності, 
обслуговування інформаційних систем, іноді – забез-
печення економічної та інформаційної безпеки.

Управління аутсорсингом, як і управління будь-
якою діяльністю, на підприємстві – комплексна діяль-
ність, спрямована на досягнення ефективного резуль-
тату з найменшими витратами ресурсів. 

Опитування, проведене кадровим холдингом 
«Анкор» [1] в Україні, показало, що 41,2% респонден-
тів уважають основною перевагою від використання 
аутсорсингових послуг економію власних ресурсів, 
37,6% респондентів зазначили оптимізацію і приско-
рення бізнес-процесів, 32,9% уважають, що їхній біз-
нес став більш ефективним, 14,1% відзначили поліп-
шення якості та контролю робочих процесів, 14,3% 
уважають, що, завдяки аутсорсинговим компаніям 
вони отримують можливість використовувати рішення, 
засновані на останніх досягненнях галузі, однак серед 
бізнес-процесів, що найчастіше передають на аутсор-
синг, бухгалтерський облік віддають тільки 13,5% тоді 
як IT-послуги займають 40,5%. 

Низка авторів у своїх публікаціях звертає увагу на 
те, що варто визначати доцільність аутсорсингу, орієн-
туючись на такі критерії [2; 6; 7]: 

– визначення співвідношення витрат на власне 
виробництво з витратами на аутсорсинг, оцінки дода-
ної вартості, врахування витрати часу на виконання 
бізнес-процесів; 

– розрахунок точки беззбитковості, економії коштів 
від виконання певних функцій, зміна їх рентабельності; 

– визначення взаємозв’язку профільних і допоміжних 
функцій підприємства, їх впливу на основну діяльність. 

Потрібно розрізняти ефект від аутсорсингу в так-
тичному та стратегічному аспектах [10].

У тактичному аспекті, дійсно, здійснення оцінки 
ефективності використання аутсорсингу може про-
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інформаційних технологій

Рис. 1. Переваги аутсорсингу
Джерело: розробка авторів з використанням [6]
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водитися шляхом розрахунку явної економії, яка 
пов’язана, перш за все, зі скороченням кількості 
об’єктів управління та контролю. 

На нашу думку, найважливішим у стратегічному 
аспекті є можливість розділити ризик між декількома 
підприємствами. Дійсно, важливо, що особливо у період 
становлення підприємства на ринку, окремі виробничі 
процеси та деякі управлінські функції підприємство 
не може якісно виконувати самостійно й іноді відсутні 
кошти для забезпечення цього процесу або функції. 
Однак питання розділу ризику дуже важливо на будь-
якому етапі життєвого циклу підприємства. 

Механізм прийняття рішення щодо аутсорсингу має 
включати такі етапи: 

– аналіз бізнес-процесів та окремих функцій, що 
може бути віддано на аутсорсинг; 

– аналіз підстав щодо використання аутсорсингу; 
– аналіз ризиків, оцінка ефективності; 
– оцінка потенційного постачальника послуг.
Аналіз ризиків суттєво впливає на успішне при-

йняття рішення про впровадження аутсорсингу. 
Незважаючи на наявність переваг аутсорсингу, 

необхідно враховувати, що у разі його використання 
з’являється ризик витоку конфіденційної інформації. 
Якщо ризик за класичного аутсорсингу більш пов'язаний 
з утратою конкурентної переваги (у результаті може 
виникнути прямий конкурент, який володіє таким 
досвідом), аутсорсинг бухгалтерського або податкового 
обліку збільшує ризики втрати контролю над бізнесом. 

На нашу думку, визначення рівня ризику та враху-
вання його під час оцінки ефективності аутсорсингу 
всіх функцій, пов’язаних із роботою внутрішніх сис-
тем підприємства, обов’язкове.

Оцінити ефективність управління можна шляхом 
порівняння отриманого прибутку і витрат на управління. 
Але така спрощена оцінка не завжди коректна, тому що:

1) результат управління не завжди полягає у прибутку;
2) така оцінка призводить до безпосереднього й 

опосередкованого результату, що ховає роль управ-
ління в його досягненні. Прибуток часто виступає як 
опосередкований результат;

3) результат управління може бути не лише еконо-
мічним, а й соціальним, соціально-економічним;

4) витрати на управління не завжди можна досить 
чітко виділити.

Найбільш популярними є бюджетний та проєктний 
підходи до оцінки ефективності аутсорсингу.

У межах дослідження зосередимо увагу на еконо-
мічному ефекті від упровадження бухгалтерського 
аутсорсингу. Деякі авторі вважають, що його метою 
є економія ресурсів підприємства через зменшення 
трансакційних витрат. 

На етапі прийняття рішення про перехід на аутсор-
синг у бухгалтерському обліку управлінському персо-
налу доступні лише наявні на момент прийняття такого 
рішення дані. Із часом ефект від аутсорсингу може змі-
нюватися, перш за все за рахунок зміни позиції підпри-
ємства на ринку.

На думку деяких авторів, оцінка ефективності бух-
галтерського аутсорсингу включає врахування склад-
ників витрат за елементами, які забезпечують вико-
нання бізнес-процесу, що передається на аутсорсинг, 
тобто витрат для забезпечення ведення бухгалтер-
ського обліку.

Деякі спеціалісти вважають, що варто використо-
вувати й якісні методи оцінки ефективності бухгалтер-
ського аутсорсингу, наприклад показник своєчасності 
виконання робіт та надання послуг згідно з умовами 
договору про аутсорсинг, повноту виконання робіт та 
надання послуг згідно з умовами договору про аутсор-
синг та ін., та, можливо, наприкінці склавши інтеграль-
ний показник. 

Розгляд бухгалтерського аутсорсингу деякі автори 
починають із визначення окремих процесів, пов’язаних 
із бухгалтерською діяльністю [10]. На нашу думку, 
обов’язково розрізняти окремі процеси, наприклад 
інвентаризацію, складання фінансової звітності, подат-
кову звітність та ін.

Неможливо розглядати аутсорсинг бухгалтерського 
обліку, не враховуючі специфіку окремих видів бухгал-
терської діяльності, та надавати оцінку ефективності бух-
галтерському аутсорсингу у цілому. Це можливо тільки 
якщо підприємство відноситься до малих підприємств.

Більшість підприємств, які сьогодні використову-
ють програмне забезпечення для ведення обліку, част-
ково використовують аутсорсинг, якщо впровадження 
та обслуговування ІТ-технологій здійснюється іншою 
компанією, яка також допомагає, наприклад, наладити 
управлінський облік. 

Як аутсорсингові компанії для формування фінансо-
вої звітності та проведення інвентаризації частіше вико-
ристовують аудиторські або консалтингові компанії. 

Аутсорсинг формування фінансової або податкової 
звітності перш за все – це питання розподілу ризику, 
тому оцінку доцільності цього виду аутсорсингу 
потрібно розробляти із цієї позиції. 

Розроблення підходу доцільності аутсорсингу зале-
жить від сторони, яка розглядає цей процес.

Потрібно зауважити, що оцінка ефективності аут-
сорсингу бухгалтерського обліку проводиться підпри-
ємством, а не аутсорсинговою компанією, підходи якої 
дійсно повинні враховувати складність бізнес-діяль-
ності підприємства, прикладом чого є оцінка ауди-
торського ризику в процесі підтвердження фінансової 
звітності.

Наявність окремих складних для обліку операцій у 
бухгалтерському обліку підприємства враховується у 
витратах на оплату праці кваліфікованого працівника. 
Тобто витратний підхід можливо взяти за основу. 

Тобто оцінка ефективності бухгалтерського аутсор-
сингу повинна передусім визначити, які функції або 
процеси бухгалтерської діяльності підприємство бажає 
віддати на аутсорсинг, і тільки потім визначити підхід 
до оцінки ефективності цього процесу.

Ефективною діяльністю є та, що забезпечує досяг-
нення потрібного ефекту. Розглядаючи питання бухгал-
терського аутсорсингу, також необхідно розуміти, що 
ефективність такого аутсорсингу має розглядатися у 
двох аспектах. 

Перший аспект пов’язаний з економічною ефектив-
ністю, тобто економією внутрішніх ресурсів підпри-
ємства за рахунок передачі бізнес-процесів із ведення 
бухгалтерського обліку на аутсорсинг. 

Другий аспект пов’язаний із ризиком, який, з одного 
боку, розподіляється між підприємством та аутсорсин-
говою компанією (якісний складник, наприклад ризик, 
пов’язаний зі складанням достовірної звітності), з іншого – 
рівень ефективності роботи аутсорсингової компанії впли-
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ває на зростання ризику порушення роботи підприємства 
внаслідок невідповідних дій компанії-аутсорсера.

На нашу думку, кожен підхід має окремі переваги, 
але системність у прийнятті такого рішення, як бухгал-
терський аутсорсинг, повинна проявитися у врахуванні 
як оптимізації витрат, так і в урахуванні рівнів ризику. 
Дуже складно уявити підприємство, що вважає за 
доцільне повністю віддати таку важливу управлінську 
функцію, як облік, на аутсорсинг, за винятком роботи 
компанії-нерезидента або досить маленького за обся-
гом виробництва підприємства.

Витратний підхід до оцінки доцільності передання 
бухгалтерського обліку на аутсорсинг дуже зрозумі-
лий, але другий складник дуже суперечливий. Перш за 
все вибір компанії для аутсорсингу за наявністю діло-
вої репутації не потребує розрахунку додаткових кое-
фіцієнтів, якщо також є контракт. 

Щоб пом’якшити можливі негативні наслідки, 
зменшити ризики, має сенс: 

1) у розрізі окремих функцій бухгалтерського 
обліку виконувати ключові процеси самостійно; 

2) якщо мотивом є оптимізація витрат, провести 
ретельну оцінку вартості окремих процесів; 

3) у стратегічному аспекті поглянути на викорис-
тання аутсорсингу; 

4) інвестувати проєкти з підвищення кваліфікації 
кадрів або використання більш сучасного програмного 
забезпечення; 

6) ретельно відібрати і стежити за ринком аутсорсерів; 
7) розробити короткострокові контракти з жор-

сткими умовами.
Висновки з проведеного дослідження. Управління 

аутсорсингом на підприємстві – комплексна діяльність, 
спрямована на досягнення ефективного результату 
з найменшими витратами ресурсів. Але у стратегіч-
ному аспекті аутсорсинг управлінських функцій може 
бути не доцільним. Прийняття цього рішення потребує 
оцінки ефективності, яка, наприклад, для бухгалтер-
ського аутсорсингу має враховувати специфіку окремих 
видів бухгалтерської діяльності. Тому єдиний підхід до 
оцінки ефективності аутсорсингу всієї бухгалтерської 
діяльності, на нашу думку, не є ефективним. 
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