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АУТСОРСИНГЯК МЕТОД ВИРОБНИЧОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВ

Діяльність промислових підприємств у сучасних умовах вимагає досить
кардинальних змін, пов’язаних із значним впливом зовнішніх та внутрішніх чинників,
таких як посилення конкуренції, стрімкий розвиток науково-технічного прогресу,
зростання виробничих витрат, фізичне та моральне зношення устаткування, зниження
рівня кваліфікації працівників тощо. Досягнення поставлених завдань потребує
використання сучасного інструменту, який би поєднував в собі принципи
обґрунтованості, своєчасності, збалансованості, комплексності та інноваційності, в ході
перетворень на підприємстві, прикладом якого є виробнича реструктуризація. На думку
багатьох вчених саме виробнича реструктуризація є дієвим комплексом виробничо-
технологічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва, шляхом
заміни устаткування, використання нових технологій, покращення системи управління
виробничим персоналом і як наслідок – збільшення випуску конкурентоспроможної
продукції та можливість адаптування до умов зовнішнього середовища.

Однак, ефективне проведення виробничої реструктуризації повинно
здійснюватись за допомогою сучасних методів. Досвід промислових підприємств, а
також дослідження багатьох вчених дає підстави стверджувати, що аутсорсинг є досить
популярним методом на сьогодні. Саме аутсорсинг дозволяє підприємству в ході
аналізування його діяльності залишити виробництво того, що воно виробляє краще за
інших і передати сторонньому підприємству частину виробництва того, що воно
виробляє краще за інші. У процесі використання аутсорсингу виділяють такі його види
як аутсорсинг бізнес-процесів, виробничий аутсорсинг та аутстафінг (аутсорсинг
персоналу) [1, с.87-97].

У ході здійснення виробничої реструктуризації найефективнішим є використання
саме виробничого аутсорсингу та аутстафінгу. Виробничий аутсорсинг включає в себе
передачу сторонній організації повної функції виробництва або ж частини завдань,
пов’язаних із виробництвом продукції. Виробничий аутсорсинг можна поділити на
науково-технологічний та виробничо-технологічний аутсорсинг, який в свою чергу
поділяється на аутсорсинг основного та допоміжного виробництв [2, с.365-368].

Науково-технологічний аутсорсинг включає в себе розроблення ідей для
створення нових видів продукції з використанням НДДКР, збір і аналізування
інформації із різних джерел для визначення оптимальних шляхів вирішення
поставлених завдань, послуги з втілення інновацій у виробничий процес.

Аутсорсинг основного виробництва передбачає визначення повного чи
часткового виконання робіт, придбання основних комплектуючих, планову і
періодичну заміну зношених чи зламаних деталей виробничого обладнання. На відміну
від основного, аутсорсинг допоміжного виробництва включає підготовку до
безпосереднього виробничого процесу, обслуговування і ремонт виробничого
обладнання, логістику складування, транспортування готової продукції, сервісне
обслуговування тощо.

Оскільки виробнича реструктуризація передбачає також і покращення системи
управління виробничим персоналом, то безперечно дієвим буде і використання методу
аутстафінгу. Використання аутстафінгу передбачає переведення частини працівників з
штату підприємства в штат спеціального кадрового агентства. При цьому працівники
продовжують працювати на своєму попередньому підприємстві, але не перебувають з
ним у прямих цивільно-правових відносинах, оскільки, кадрове агентство є



безпосереднім працедавцем для працівників. Аутстафінг дає можливість підприємству
вирішити завдання, пов’язані із чисельністю працівників, необхідних для виробництва,
не збільшуючи штатний розпис, зниженням витрат на роботу працівників, пов’язаних із
відкриттям нових підрозділів, реалізуванням тимчасових потреб підприємства у
висококваліфікованих працівниках із специфічними навиками, заміщенням іншими
працівниками тих, які перебувають у відпустці.

Використання тих чи інших методів виробничої реструктуризації має як і
позитивні, так і негативні наслідки їх застосування, однак, інформація про недоліки та
переваги дає можливість приймати рішення про використання аутсорсингу залежно від
їх переваг [3]. Серед переваг аутсорсингу виділяють:

· зниження і контроль над витратами (це зумовлене тим, що вартість послуг
аутсорсера менша, ніж підприємства-замовника на виконання однакових
функцій);

· економія на сплаті відрахувань та податків на заробітну плату працівників;
· скорочення штатного персоналу;
· вивільнення внутрішніх ресурсів підприємства-замовника для вирішення

інших завдань;
· сконцентрування уваги на основній діяльності підприємства-замовника;
· залучення спеціального обладнання, знань та технологій підприємства-

аутсорсера;
· мінімізація власних ризиків підприємства-замовника при замовленні послуг;
· використання конкурентних переваг при виборі аутсорсера.

До найбільш поширених недоліків використання аутсорсингу відносять:
· відмінність між очікуваною і явною якістю наданих послуг;
· недостатня можливість впливу на аутсорсера, що може призвести до

грошових та часових втрат;
· можливість додаткових ризиків втрати конфіденційної інформації

підприємства-замовника через доступ до неї працівників аутсорсера;
· додаткові затрати часу для вирішення непередбачуваних проблем при

аварійних ситуаціях;
· неефективність аутсорсингу через неформалізовані процеси в підприємства-

замовника.
Також, слід зазначити, що до аутсорсингу частіше схильні великі паливно-

енергетичні, металургійні, машинобудівні та хімічні підприємства. Таким чином,
використання методу аутсорсингу в ході виробничої реструктуризації є досить дієвим в
більшості випадків при зваженому підході до його впровадження. Найбільшими
стимулами застосування аутсорсингу підприємством є можливість виробляти найкращу
продукцію, сконцентрувавшись лише на основній діяльності, а для використання
допоміжних робіт використати найякісніші послуги підприємства-аутсорсера,
витрачаючи меншу кількість фінансових ресурсів та часу, що дає змогу збільшувати
свої конкурентні переваги на ринку та швидше адаптовуватись до зовнішніх змін.
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