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МІСЦЕ АУТСОРСИНГУ В ПРОЦЕСІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА

Проаналізовано процес аутсорсингу як напрям реорганізації підприємства і основні наукові підходи
до класифікації аутсорсингу. На базі комплексної багаторівневої класифікації аутсорсингових
відносин за сукупністю ознак визначено умови, за яких аутсорсинг переходить у зворотну форму –
інсорсинг.
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Постановка проблеми. В загальному вигляді реструктуризація
підприємства відбувається переважно на основі аналізу і групування функцій,
реалізованих на підприємстві, насамперед на основні, допоміжні та другорядні,
виокремленні стратегічних сегментів, що покриваються предметною сферою
діяльності. Реструктуризація полягає по-перше, в відмові від виконання певних
видів діяльності (ліквідації), по-друге, у передачі другорядної і допоміжної
діяльності для реалізації утворюваним або стороннім суб’єктам; і по-третє – в
раціоналізації організаційної форми частини підприємства, що реалізує функції
основної діяльності. Реструктуризація бізнес-процесів за допомогою
інструментів інтеграції та дезінтеграції підприємств досить широко
застосовується в Україні; одним з дезінтеграційних інструментів управління
бізнес-процесами є аутсорсинг – процес або відносини, що передбачають
відмову від власного виконання певної діяльності й передачу її іншим особам.
Різноманітність напрямів і форм аутсорсингу дозволяє використовувати його на
різних етапах реструктуризації і управління бізнес-системою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед зарубіжних авторів тема
аутсорсингу найбільш повно розкрита у роботах як Ж-Л. Бравара [1], і
Дж. Хейвуда [2] та інших. З російських авторів варто виокремити роботи
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Д.В.Хлебникова, Б.А. Аникина, Е.Л. Ермошиной. С. Календжяна [3-6]. Аналізу
процесів дезінтеграції та класифікації аутсорсингу присвячені роботи
вітчизняних авторів Заводовської І.І., .Колосова А.М. [7-8].

Невирішені раніше частини проблеми. Розрізнені класифікації цього
процесу значно звужують обсяг поняття аутсорсингу і не розкривають у повному
обсязі можливостей його застосування на різних етапах існування організації.
Метою статті є узагальнення класифікаційних ознак і видів аутсорсингу в
процесі реструктуризації підприємства.

Застосування аутсорсингу надає підприємствам низку переваг в залежності
від переслідуваних цілей. Реструктуризація за найбільш відомим принципом
аутсорсингу – «залишаю собі те, що можу робити краще інших, передаю
зовнішньому виконавцю те, що він робить краще інших» – означає, що
підприємство концентрується на основній діяльності, а допоміжну чи
другорядну передає на виконання зовнішньому постачальникові.

Визначення аутсорсингу як явища або стану дозволяє класифікувати ці
відносини за низкою якісних ознак. До якісних класифікаційних ознак
аутсорсингу варто віднести в першу чергу цільове призначення аутсорсингу,
масштаб застосування, використовуваний ресурс, джерело підвищення
конкурентоспроможності, область формування ланцюжка цінностей і т.п. [клас].
За масштабом застосування можна класифікувати аутсорсинг функціональних
серед; аутсорсинг бізнес-процесів, аутсорсинг окремих ланок ланцюга й навіть
окремих операцій.

За даними компанії «Аплік», яка проводить дослідження аутсорсингового
ринку в Україні, найбільш динамічно розвивається ІТ-аутсорсинг (динаміка
щорічного зростання становить – 30-50%) [9]. Також поширеними бізнес-
процесами для аутсорсингу є аутсорсинг в юриспруденції та фінансово-
бухгалтерській справі, ресурсне забезпечення та постачання на виробництві,
кадровий та логістичний аутсорсинг, інтернет-трейдинг, колекторські, клінінгові
послуги.

Прикладами застосування аутсорсингу у промисловості є ПАТ
«Нікопольський південнотрубний завод», який застосовує для розподілу бізнес-
процесів такі компанії: ЗАТ «Никот Тьюб Уборка» як аутсорсинг клінінгу, ПАТ
«Ювіс» в цілях ремонту обладнання, ДП «Автоцех» для автоперевезень та ДП
«Медсанчасть» для надання послуг медичного обслуговування працівникам
підприємства [10]. Аутстафінг полягає у наймі працівників через відповідні
агенції та за договорами, і активно почав застосовуватись в Україні протягом
останніх 6-7 років. Аутстафінг застосовують компанії ПАТ «Альфа-банк», Cisco
Україна та інші.
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Рис. 1 – Багаторівнева класифікація аутсорсингу [11]
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Крім непрофільних для промислових підприємств функцій, таких як
маркетинг і збут, логістика, бухгалтерський облік, підприємства мають
можливість передати на аутсорсинг частину виробничих функцій. Виробничий
аутсорсинг пов'язаний з передачею частини виробничого процесу чи процесу
створення цінності на виконання сторонній організації. Для промислових
підприємств виробництво є основним бізнес-процесом, і зазвичай стає об’єктом
аутсорсингу рідше. Втім на вітчизняних підприємствах одержав поширення
варіант передачі функцій, пов’язаних з виробництвом комплектуючих, і
залишення за собою лише складальної функції. Такий підхід дозволяє підвищити
якість комплектуючих; знизити загальні витрати за рахунок відсутності
заготівельного та допоміжного виробництва; зменшити адміністративні витрати;
вивільнити дефіцитне устаткування і висококваліфіковану робочу силу;
оптимізувати роботу відділу постачання і т. ін.

Одним з факторів, що обмежує застосування аутсорсингу, є побоювання
втрати контролю над переданим процесом, тому в процесі реструктуризації
особливої уваги набуває організація відносин аутсорсингу. Організаційні
ознаки характеризують аутсорсинг як процес, тобто за яких принципів
відбувається передача діяльності. Характер відносин з аутсорсером може
розрізнятися за формою, періодом, фактом передачі майна, ступенем контролю.
Форми взаємин між сторонами можуть залишати за кожною з них господарську
самостійність, або призвести до зміни організаційних форм через участь у
капіталі. Узагальнена класифікація відносин аутсорсингу за якісними і
організаційними ознаками представлена на рис. 1.

Поняття „договір аутсорсингу” в чинній правовій доктрині відсутнє, але
за принципом свободи договору відносини можуть бути описані типовими
господарськими угодами: поставки, підряду, управління майном, комерційного
посередництва і навіть оренди.

Зміна організаційних форм через участь в капіталі реалізується
найчастіше у вигляді створення головним підприємством дочірніх підприємств,
що спеціалізуються на виконанні певних допоміжних до основного процесах.
Власне, створення низки дочірніх підприємств представляє собою
дезінтеграцію у чистому вигляді, або повний аутсорсинг. Частковим або
сумісним аутсорсингом є участь замовника у капіталі аутсорсера, тобто
вкладення коштів в інше підприємство, що спеціалізується на провадженні
даного процесу. Успішне виконання цього процесу спільним підприємством
може призвести до злиття або поглинання замовником аутсорсера, тобто до
процесу, зворотного до аутсорсингу, а саме інтеграції. Трансформаційний
аутсорсинг – навпаки – передбачає участь аутсорсера в капіталі замовника.
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Останній випадок призводить до змін у складі учасників основного
підприємства, що супроводжується укрупненням підприємства, збільшенням
його капіталу, і також є, по суті, зворотним до аутсорсингу процесом, а саме
інсорсингом, або інтеграцією замовника з постачальником (аутсорсером).
Модель реструктуризації підприємств на принципах аутсорсингу наведена на
рис. 2.

Виводи. Таким чином, взаємно протилежні на перший погляд процеси
інтеграції і аутсорсингу знаходяться у взаємозв’язку, де один є наслідком
іншого. Організація є рухливою бізнес-системою, склад якої змінюється за
допомогою цих процесів. Відмова від самостійного провадження певного
процесу в залежності від організаційної форми відносин з постачальником
може призвести до певних організаційних змін, за якими підприємство
одержить всі переваги аутсорсингу, не втрачаючи при цьому контролю.

В результаті проведених досліджень уточнено поняття аутсорсингу і
дістали подальшого розвитку методичні принципи класифікації цих відносин.

Рис. 2. – Модель реструктуризації підприємства на принципах аутсорсингу

Запропонована класифікація дозволяє більш детально дослідити і
проаналізувати процес аутсорсингу, встановити зв’язок між класифікаційними
признаками і обрати найбільш прийнятний вид аутсорсингу, що дозволить
підвищити ефективність господарської діяльності підприємства.
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СУЧАСНА СТРУКТУРА ЗОВНІШНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ, ЩО
ФОРМУЮТЬ БОРГИ

У статті розглядаються методологічні аспекти визначення зовнішніх запозичень і зовнішнього боргу.
Автор представляє різнобічні точки зору з цього питання, викладені у вітчизняній, російській та
західній економічних школах. Розглядаючи конкретні визначення, дається їх гносеологічна сутність
та критичний аналіз. Окремим питанням дослідження є визначення зовнішнього державного боргу
законодавством України, причини його формування. Аналізуються види боргових інструментів
держави, представляється класифікація зовнішнього боргу, критерії цілей залучення фінансових
ресурсів, класифікація зовнішнього боргу. Представлена динаміка зовнішнього державного боргу за
окремими регіонами світу.

Ключові слова: зовнішні запозичення, зовнішній борг, сума заборгованості, види
зовнішнього боргу, ринок капіталів.

Постановка проблеми. В кінці XX – на початку нового століття у
світовому господарському житті відбувається ряд важливих процесів, які
істотно змінюють його вигляд і характер економічних стосунків між його
головними учасниками. До найбільш помітним серед цих процесів відносяться:
економічна і фінансова глобалізація; посилення світових інтеграційних
процесів; зростання ролі країн, що розвиваються, як суб'єктів світової
економіки; розпад світової соціалістичної системи і перехід колишніх
соціалістичних країн до ринкової економіки, що утворили групу, країн з
перехідною економікою.

18 © Д. І. Тюпа, 2014


