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АНОТАЦІЯ 

Калінін М.В. Розвиток інструментів аутсорсингу в місцевих органах 

публічної влади. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування. – Національний 

університет «Одеська політехніка, МОН України, Одеса, 2022. 

Встановлено, що динамічні і глибокі зміни, що відбуваються в системі 

публічного управління України, обумовлюють необхідність систематичного і 

постійного вдосконалення організаційних структур і форм діяльності органів 

публічної влади на всіх рівнях врядування. Для досягнення суспільно 

значущих результатів і підвищення якості публічного управління органи 

публічної влади повинні не лише розробляти нові програми та послуги, але й 

активно використовувати сучасні методи і технології управління. Визначено, 

що в Україні, присутні різноманітні приватні підприємства та організації, які 

володіють спеціальними компетенціями та підходами і які можуть ефективно 

здійснювати ряд функцій, що покладені на органи публічної влади та 

відповідні бізнес-процеси. Залучати приватні та неурядові організації до 

вирішення окремих завдань, що стоять перед органами публічної влади, 

дозволяє аутсорсинг. Встановлено, що розширення участі приватних компаній 

в діяльності публічних структур передбачено на рівні кількох нормативно-

правових актів. Проте ефективному запровадженню аутсорсингу 

перешкоджає невизначення нормативних засад та методичних принципів 

використання аутсорсингу у діяльності органів публічної влади. 

Метою дисертаційного дослідження є визначення теоретичних засад та 

особливостей використання аутсорсингу в системі врядування та вироблення 

на цій основі підходів та методики його використання на рівні місцевих 

органів публічної влади. Відповідно до зазначеної мети в дисертації поставлені і 

розв’язані такі наукові завдання: 
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– проаналізувати сучасні тенденції врядування та теоретичні концепції 

публічного управління та адміністрування, які обумовлюють залучення 

приватного сектору до здійсненні публічних функцій та процесів; 

– здійснити аналіз аутсорсингу як інструменту сучасного публічного 

менеджменту та управлінського інституту, переваги та недоліки його 

використання у публічній сфері, а також відповідні підходи до його 

застосування; 

– розглянути моделі використання аутсорсингу у публічному секторі за 

кордоном та відповідні кращі практики; 

– визначити особливості нормативно-правового та договірного 

регулювання застосування аутсорсингу в діяльності публічних організацій; 

– визначити підходи та механізми щодо управління аутсорсингом 

функцій та процесів місцевих органів публічної влади, а також методичні 

засади визначення ефективності та поширення досвіду використання 

аутсорсингу у сфері публічних відносин; 

– розробити рекомендації щодо посилення ефективності застосування 

аутсорсингу в органах публічної влади, у т.ч. шляхом опрацювання концепту 

конкретного аутсорсинг-проєкту.  

Об’єкт дослідження – організаційні відносини з реалізації функцій та 

процесів в органах публічної влади та у публічних установах. 

Предмет дослідження – застосування аутсорсингу у публічному 

управлінні та адмініструванні на місцевому рівні. 

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена тим, що в 

дисертаційній роботі обґрунтовані концептуальні підходи та практичні 

методики щодо використання аутсорсингу в діяльності місцевих органів 

публічної влади. У результаті проведеного дослідження отримано нові наукові 

й практичні результати: 

вперше  

на рівні дисертаційних досліджень за спеціальністю 281 «публічне 

управління та адміністрування» обґрунтовано і систематично досліджено 
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концептуальні та прикладні засади використання аутсорсингу у 

функціонуванні органів публічної влади та публічних установах, що 

дозволило визначити чинники, переваги та недоліки використання 

аутсорсингу в урядовому секторі, а також відповідні ризики, альтернативні 

підходу до управління аутсорсингом та умови його запровадження, 

узагальнити різновиди аутсорсингових ініціатив та практик в органах 

публічної влади. 

удосконалено 

визначення аутсорсингу в публічному секторі, як передача окремої 

функції, процесу чи виду робіт через договір від органів публічної влади, 

державних та комунальних установ, підприємств, організацій на виконання 

зовнішнім приватним організаціям із збереженням загальної відповідальності 

за публічною інституцією, що дозволило визначити такі його характеристики 

як договірна природа, регулярність, конкурсність, підконтрольність, 

обмеженість застосування. 

змістовні характеристики договору аутсорсингу як угоди, в результаті 

якої одна сторона (публічна інституція) за винагороду передає свої функції або 

види діяльності (сервісні, інформаційні, кадрові тощо) або бізнес-процеси 

(організаційні, фінансово-економічні, технологічні тощо) іншій стороні 

(приватній організації), яка має у своєму розпорядженні необхідний для цього 

кваліфікований персонал та інші ресурси, що дозволило віднести його до 

змішаних цивільно-правових договорів, з елементами договорів підряду, 

надання послуг та трудових договорів. 

набули подальшого розвитку 

методичні засади визначення ефективності адміністративно-

управлінських процесів, що дозволило запропонувати систему показників 

ефективності аутсорсингу в органах публічної влади, яка включає до себе 

показники, що характеризують результати аутсорсингу; показники, що 

характеризують економічну ефективність аутсорсингу; показники, що 
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характеризують рівень управління аутсорсингом; показники, що 

характеризують рівень роботи залученої в якості аутсорсера організації;  

правове регулювання аутсорсингу у законодавстві України, що 

дозволило запропонувати внесення змін до законів України «Про державні 

закупівлі» та «Про адміністративну процедуру», які б визначили механізми 

передачі функцій та процесів органів публічної влади на аутсорсинг.  

Ключові слова: аутсорсинг, адміністративно-управлінський процес, 

багаторівневе управління, державно-приватне партнерство, децентралізація, 

договір аутсорсингу, ефективність врядування, інновації в управлінні, 

інструменти управління, процесний підхід, публічне управління та 

адміністрування, публічні закупівлі, реінжиніринг, соціальні проєкти, 

управління освітою. 
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ABSTRACT 

Kalinin M.V. Development of outsourcing tools in local public authorities. – 

Manuscript-based qualification research paper.  

The thesis for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in specialty 

number 281 «Public Management and Administration». – Odesа Polytechnic 

National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Оdesа, 2022. 

It has been revealed that dynamic and deep changes in the system of public 

administration in Ukraine necessitate the systematic and continuous improvement of 

organizational structures and forms of activity in public authorities at all levels of 

governance. In order to achieve socially significant results and improve the quality 

of public administration, public authorities should develop new programs and 

services, and also actively use modern management methods and technologies. It 

was determined that in Ukraine, there are various private enterprises and 

organizations that have special competencies and approaches and can effectively 

perform a number of functions assigned to public authorities and relevant business 

processes. Outsourcing allows private and non-governmental organizations to solve 

some separate tasks facing public authorities. It was revealed that the expansion of 

the participation of private companies in the activities of public structures is 

provided at the level of several regulative acts. However, the effective 

implementation of outsourcing is hindered by the lack of regulatory principles and 

methodical foundation for using outsourcing in the activities of public authorities. 
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The purpose of the dissertation research is to determine the theoretical 

principles and features while using outsourcing in the governance system and to 

develop, on this basis, the approaches and methods of its utilization at the level of 

local public authorities. In accordance with the specified goal, the following 

scientific objectives were defined and solved in the dissertation: 

– to analyze the current trends in governance and theoretical concepts of 

public management and administration, which determine the involvement of the 

private sector in the implementation of public functions and processes; 

- to provide the analysis of outsourcing as a tool of modern public 

management and managerial institute, the advantages and disadvantages of its use 

in the public sphere, and the appropriate approaches to its application; 

– to examine the foreign models of outsourcing in the public sector and 

relevant best practices; 

- to determine the specifics of the regulatory and contractual adjustment of 

outsourcing in the activities of public organizations; 

- to determine the approaches and mechanisms for managing the outsourcing 

of functions and processes of local public authorities, and methodological principles 

for identifying the effectiveness and dissemination of experience in using 

outsourcing in public relations; 

- to develop recommendations for increasing the effectiveness of outsourcing 

in public authorities, including the development of the concept of a specific 

outsourcing project. 

The object of the study is organizational relations for the implementation of 

functions and processes in public authorities and public institutions. 

The subject of the study is the use of outsourcing in public management and 

administration at the local level. 

The scientific novelty of the obtained results of the dissertation is in the 

revealing of conceptual approaches and practical methods regarding the use of 

outsourcing in the activities of local public authorities. As a result of the conducted 

research, new scientific and practical results were obtained: 
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for the first time 

at the level of dissertation research in the specialty 281 "public management 

and administration", the conceptual and applied principles of outsourcing in the 

functioning of public authorities and public institutions were revealed and 

systematically examined, which made it possible to determine the factors, 

advantages and disadvantages of outsourcing in the government sector, to define the 

corresponding risks, alternative approaches to outsourcing management and the 

conditions for its launching, to summarize the types of outsourcing initiatives and 

practices in public authorities. 

it is improved 

the definition of outsourcing in the public sector, as the transfer of a separate 

function, process or type of activities and actions through a contract between public 

authorities, state and communal institutions, enterprises, organizations for execution 

by external private organizations with the preservation of overall responsibility by 

the public institution, which made it possible to determine such characteristics of 

outsourcing as contractual nature, regularity, competitiveness, controllability, 

limited application. 

conceptual characteristics of an outsourcing contract as an agreement as a 

result of which one part (public institution) transfers its functions or activities 

(service, information, personnel, etc.) or business processes (organizational, 

financial, economic, technological, etc.) to another part (a private organization), 

which has the necessary qualified personnel and other resources, that allowed 

to consider outsourcing as mixed civil law contracts, with elements of the 

subcontracting agreement, provision of services and labor contracts. 

it has been further developed 

methodical principles for determining the effectiveness of administrative and 

management processes, which allowed to propose a system of indicators of the 

effectiveness of outsourcing in public authorities, which includes the indicators 

characterizing the results of outsourcing; indicators characterizing the economic 

efficiency of outsourcing; indicators characterizing the level of outsourcing 
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management; indicators characterizing the level of performance by the organization 

engaged as an outsourcer; 

legal regulation of outsourcing in the legislation of Ukraine, which made it 

possible to propose the amendments to the laws of Ukraine "On public procurement" 

and "On administrative procedure", which would determine the outsourcing 

mechanisms of functions and processes of public authorities. 

Keywords: outsourcing, administrative-management process, benchmarking, 

public-private partnership, governance decentralization, outsourcing contract, 

governance efficiency, management tools, process approach, public management 

and administration, reengineering, social projects, education management. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Динамічні і глибокі зміни, що 

відбуваються в системі публічного управління України, обумовлюють 

необхідність систематичного і постійного вдосконалення організаційних 

структур і форм діяльності органів публічної влади на всіх рівнях врядування. 

Актуалізація питання про якість та ефективність здійснення врядування багато 

в чому обумовлена проведенням в Україні низки адміністративних реформ у 

період 2014-2021 рр., а також обставинами російсько-української війни. Для 

досягнення суспільно значущих результатів і підвищення якості публічного 

управління органи публічної влади повинні не лише розробляти нові програми 

та послуги, але й активно використовувати сучасні методи і технології 

управління. Проте аналіз управлінських процесів в органах публічної влади 

дозволяє дійти висновку, що досить часто органи публічної влади одночасно 

виступають в кількох ролях – в ролі регуляторів, виконавців, споживачів і 

контролерів результатів здійснення окремих адміністративно-управлінських 

процесів. Подібне поєднання ролей може обумовлювати високі витрати при 

низькій якості результатів діяльності органів публічної влади.  

У межах функціонального обстеження, що час від часу здійснюється на 

рівні окремих органів публічної влади, неодноразово виявляються надлишкові 

та дублюючі види діяльності, а також, за оцінкою фахівців, бажані результати 

не завжди досягаються. Низку функцій та бізнес-процесів органи публічної 

влади продовжують виконувати неефективно і не завжди на високому 

якісному рівні. Маються на увазі не лише функції, що визначають місію 

діяльності органу публічної влади, але й супровідні та допоміжні функції, та 

другорядні бізнес-процеси.  

Під час інвестиційного форуму у м. Лугано 4-5 липня 2022 р. Урядом 

України була презентована концепція запровадження сучасних практик 

управління, які давно використовує приватний сектор. Ефективність роботи 

чиновників пропонується вимірювати за зрозумілими цілями і, 
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відштовхуючись від їх виконання, планувати бюджети тих чи інших 

державних органів. Завдяки цьому планується вдвічі скоротити чисельність 

державних службовців. Однак зазначене, при збереженні покладених на 

органи публічної влади функцій, може призвести до втрати інституційної 

спроможності державної служби й, як наслідок, до делегітимізації, як органів 

державної влади, так й органів місцевого самоврядування. 

Проте, у ринковому середовищі, що значною мірою сформовано в 

Україні, присутні різноманітні приватні підприємства та організації, які 

володіють спеціальними компетенціями та підходами, які могли б ефективно 

здійснювати низку функцій, що покладені на органи публічної влади та 

відповідні бізнес-процеси. Залучати приватні та неурядові організації до 

вирішення окремих завдань, які стоять перед органами публічної влади, 

дозволяє аутсорсинг. Аутсорсинг може стати відповіддю на питання, як 

забезпечити зниження витрат і підвищити ефективність діяльності органів 

публічної влади при збереженні високої якості їх роботи в умовах ліквідації 

організаційних структур та скороченні штатів. Приватні компанії більшим 

чином мотивовані на результат, часто краще пораються з адмініструванням, 

аніж чиновники, які далеко не завжди мають уявлення про те, що по-

справжньому є ефективним публічним управлінням, і що таке результат 

врядування.  

Розширення участі приватних компаній в діяльності публічних структур 

також передбачено на рівні окремих нормативно-правових актів. Вперше 

поняття аутсорсингу в публічному секторі України зустрічається у 2007 р. в 

межах щорічного Плану дій Україна НАТО, яким передбачалося надання 

послуг Збройним Силам України з використанням аутсорсингу. Аналогічні 

завдання передбачені Стратегією розвитку Державної прикордонної служби. 

Рівень залучення юридичних та фізичних осіб на засадах аутсорсингу є 

показником реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України та Стратегії кібербезпеки України. Відповідно до Стратегії розвитку 

системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки було 
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передбачене запровадження можливості використання аутсорсингу у 

конкурсних процедурах добору кандидатів на посаду судді, кар’єри судді та 

кваліфікаційного оцінювання суддів. Проте ефективному запровадженню 

аутсорсингу перешкоджає невизначення нормативних засад та методичних 

принципів використання аутсорсингу у діяльності органів публічної влади. 

Проблематика аутсорсингу має кілька важливих аспектів, без 

урахування яких неможливо зрозуміти сутність цього феномена. Теоретичне 

осмислення сучасних бізнес-процесів дано у роботах Майкла Хамера 

(M.Hammer), Джорджа Чампі (G.Champy), Августа Шеєра (A.Scheer) та ін. 

Завдяки їм сформувалося розуміння того, що на кінцеві результати роботи 

організації в основному впливають не матеріальні результати їх діяльності, а 

процеси їх створення. Безпосередньо методологією аутсорсингу у публічному 

секторі займаються багато зарубіжних вчених, зокрема серед останніх 

досліджень можна виокремити праці Андре та Наде Какабадзе (A.Kakabadse, 

N.Kakabadse), Пітера Екерслі та Лоуренса Феррі (P.Eckersley, L.Ferry), Чарза 

Лопеза, Салвадора Лінароса, Джозепа Вінаса (C.López, S.Linares, J.Vinas), 

Прасковії Свард (P.Svärd), Солино Санчеса (S.Sánchez), Аманди Гьорс, Аміра 

Хефедза, Джоселін Джонсон, Мілдреда Ворнера (A.Girth, A.Hefetz, J.Johnston, 

M.Warner), а також колективні праці за редакцією Фредріка Андерсона 

(F.Andersson), Міхаїла Шеба (M.Šeba), Tома Сассе (Т.Sasse) та ін. 

Проблематиці аутсорсингу у вітчизняних наукових дослідженнях також 

приділяється досить значна увага. Зокрема, за пошуковою системою 

Національної наукової бібліотеки ім. В. Вернадського станом на серпень 2022 

р. представлено близько 500 публікацій, у назві яких використане поняття 

«аутсорсинг». Це виглядає досить парадоксально на тлі явного відставання у 

його практичному застосуванні. Причина, на нашу думку, полягає в тому, що 

наукові дослідження здійснюються відповідно до загальносвітового тренду, а 

практика стикається з реаліями сучасного врядування та менеджменту 

України. Це має прояв у великій кількості різночитань у науковій та 

управлінській термінології, «відриві» теорії від практики, недостатній 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Kakabadse%2C+Andrew
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Kakabadse%2C+Nada
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апробації наукових рекомендацій та методик. Окрім цього, існуючі праці 

присвячені в основному загальнотеоретичним питанням використання 

аутсорсингу в економічній сфері або організаційно-технологічним проблемам 

в розрізі окремих промислових галузей.  

Вкрай недостатньо дослідженим залишається питання аутсорсингу у 

діяльності органів публічної влади. Серед небагатьох українських досліджень 

щодо використання аутсорсингу в органах публічної влади можна назвати 

праці Григорія Азаренкова; Аббаса Алієва; Марії Білоус, Олександра 

Шматенко та Ольги Галан; Ірини Ващенко та Аліма Сизова; Сергія Говоруна; 

Дениса Касьміна; Ірини Квеліашвілі; Ірини Котовської, Олени Сороківської та 

Іванни Луциків; Іллі Моргачова, Євгена Івченка та Дмитра Дрожжина; Аліни 

Мордовець; Наталії Піроженко; Олексія Проневича та Тетяни Коляди тощо. 

Відтак, дотепер залишається недостатньо вивченим комплекс питань 

теоретико-методологічного та прикладного характеру, пов’язаний із 

застосуванням аутсорсингу в публічній адміністрації, у т.ч. на рівні місцевих 

органів публічної влади. Зазначене додатково актуалізує вибір теми та 

напрямів дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження було виконано в межах науково-дослідної роботи 

кафедри публічного управління та регіоналістики Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України «Реінжиніринг управлінських процесів 

та управлінські інновації в органах публічної влади на регіональному рівні в 

умовах децентралізації» (ДР № 0120U101245), а також кафедри публічного 

управління та регіоналістики Національного університету «Одеська політехніка» 

«Забезпечення сталого розвитку територіальних громад та регіонів в умовах 

політико-управлінських трансформацій» (ДР № 0122U002195), в яких автор як 

виконавець опрацьовував напрями, механізми, інструменти та технології 

застосування аутсорсингу в місцевих органах публічної влади. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

визначення теоретичних засад та особливостей застосування аутсорсингу в 

системі врядування та вироблення на цій основі підходів та методики його 

використання на рівні місцевих органів публічної влади. Відповідно до 

зазначеної мети в дисертації поставлені і розв’язані такі наукові завдання: 

– проаналізувати сучасні тенденції врядування та теоретичні концепції 

публічного управління та адміністрування, які обумовлюють залучення 

приватного сектору до здійснення публічних функцій та процесів; 

– здійснити аналіз аутсорсингу як інструменту сучасного публічного 

менеджменту та управлінського інституту, переваги та недоліки його 

використання у публічній сфері, а також відповідні підходи до його 

застосування; 

– розглянути моделі використання аутсорсингу у публічному секторі за 

кордоном та відповідні кращі практики; 

– визначити особливості нормативно-правового та договірного 

регулювання застосування аутсорсингу в діяльності публічних організацій; 

– визначити підходи та механізми щодо управління аутсорсингом 

функцій та процесів місцевих органів публічної влади, а також методичні 

засади визначення ефективності та поширення досвіду використання 

аутсорсингу у сфері публічних відносин; 

– розробити рекомендації щодо посилення ефективності застосування 

аутсорсингу в органах публічної влади, у т.ч. шляхом опрацювання концепту 

конкретного аутсорсинг-проєкту.  

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що дерегуляція та 

децентралізація відносин у сфері публічного управління, поєднане із 

прагненням оптимізації діяльності публічних організацій, призводить до 

необхідності розширення ринкових засад у врядуванні та залученні зовнішніх 

організацій до адміністративно-управлінського процесу. Якщо так, то 

аутсорсинг може стати дієвим інструментом підвищення ефективності 
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здійснення функцій та процесів в органах публічної влади й публічних установах 

на місцевому рівні. 

Об’єкт дослідження – організаційні відносини з реалізації функцій та 

процесів в органах публічної влади та у публічних установах. 

Предмет дослідження – застосування аутсорсингу у публічному 

управлінні та адмініструванні на місцевому рівні. 

Методи дослідження. В основу роботи покладені фундаментальні 

положення теорії публічного управління, наукові розробки з проблем 

публічного менеджменту, адміністрування, а також практика функціонування 

органів публічної влади. Дослідження спиралося також на здобутки суміжних 

наукових напрямів, насамперед права та економіки. У роботі окрім 

загальнонаукових використовувалися такі методи та підходи: 

– метод системно-функціонального та структурно-функціонального 

аналізу, що дозволив дослідити можливості використання аутсорсингу у 

діяльності публічних організацій, його складові та умови застосування у 

сполученні з іншими чинниками та механізмами управління; 

– процесний підхід, що дозволив визначити діяльність публічних 

організацій як серію безпосередніх взаємопов’язаних дій в межах реалізації 

певної функції, частина з яких може бути реалізована через інструмент 

аутсорсингу; 

– метод ситуаційного аналізу, що передбачав опис управлінської 

проблеми із реалізації публічної функції та визначення механізмів її 

вирішення через залучення зовнішніх приватних організацій; 

– метод моделювання, що дав можливість здійснити імітацію 

застосування аутсорсингу у системі врядування та спрогнозувати відповідні 

ризики; 

– метод документального аналізу, що надав змогу проаналізувати 

особливості нормативно-правового регулювання застосування аутсорсингу у 

діяльності публічних організацій; 
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– метод компаративного аналізу, що дозволив здійснити співставлення 

практики на напрямів використання аутсорсингу в Україні та за кордоном, 

виділити відповідні моделі та типи; 

– спостереження – для з’ясування чинників та умов ефективного 

використання аутсорсингу у функціонуванні місцевих органів публічної 

влади. 

Емпіричною основою дослідження стали документи, що регулюють 

здійснення адміністративно-управлінських процесів в органах публічної 

влади, результати реалізації проєктів та особисті спостереження автора під час 

роботи на відповідальних посадах в місцевих органах державної виконавчої 

влади. 

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена тим, що в 

дисертаційній роботі обґрунтовані концептуальні підходи та практичні 

методики щодо використання аутсорсингу в діяльності місцевих органів 

публічної влади. У результаті проведеного дослідження отримано нові наукові 

й практичні результати: 

вперше  

на рівні дисертаційних досліджень за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» обґрунтовано концептуальні та прикладні 

засади використання аутсорсингу у функціонуванні органів публічної влади та 

публічних установах, що дозволило визначити чинники, переваги та недоліки 

використання аутсорсингу в урядовому секторі, а також відповідні ризики, 

альтернативні підходи до управління аутсорсингом та умови його 

запровадження, узагальнити різновиди аутсорсингових ініціатив та практик в 

органах публічної влади. 

удосконалено 

визначення аутсорсингу в публічному секторі, як передачу окремої 

функції, процесу чи виду робіт через договір від органів публічної влади, 

державних та комунальних установ, підприємств, організацій на виконання 

зовнішнім приватним організаціям зі збереженням загальної відповідальності 
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за публічною інституцією, що дозволило визначити такі його характеристики 

як договірна природа, регулярність, конкурсність, підконтрольність, 

обмеженість застосування; 

змістовні характеристики договору аутсорсингу як угоди, в результаті 

якої одна сторона (публічна інституція) за винагороду передає свої функції або 

види діяльності (сервісні, інформаційні, кадрові тощо) або бізнес-процеси 

(організаційні, фінансово-економічні, технологічні тощо) іншій стороні 

(приватній організації), яка має у своєму розпорядженні необхідний для цього 

кваліфікований персонал та інші ресурси, що дозволило віднести його до 

змішаних цивільно-правових договорів, з елементами договорів підряду, 

надання послуг та трудових договорів. 

набули подальшого розвитку 

методичні засади визначення ефективності адміністративно-

управлінських процесів, що дозволило запропонувати систему показників 

ефективності аутсорсингу в органах публічної влади, яка включає в себе 

показники, що характеризують результати аутсорсингу; показники, що 

характеризують економічну ефективність аутсорсингу; показники, що 

характеризують рівень управління аутсорсингом; показники, що 

характеризують рівень роботи залученої в якості аутсорсера організації;  

правове регулювання аутсорсингу у законодавстві України, що 

дозволило запропонувати внесення змін до законів України «Про публічні 

закупівлі» та «Про адміністративну процедуру», які б визначили механізми 

передачі функцій та процесів органів публічної влади на аутсорсинг.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблено теоретичні та практичні положення, які в сукупності дають змогу 

підвищити ефективність використання аутсорсингу у діяльності місцевих 

органів публічної влади та публічних установах. Впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в практику діяльності органів публічної влади 

підтверджено: Полтавською обласною військовою адміністрацією (акт про 

впровадження від 15.07.2022), Полтавською обласною асоціацією органів 
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місцевого самоврядування (довідка про впровадження від 04.08.2022), 

Решетилівською міською радою (акт про впровадження від 15.07.2022).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана автором 

самостійно, всі наукові результати та науково-практичні рекомендації 

отримані на базі особистих досліджень, у т.ч. у складі тимчасових творчих 

колективів, авторських та робочих груп. У друкованій праці, опублікованій у 

співавторстві з А. Бабичем автором дисертації визначені загальні підходи та 

моделі до застосування аутсорсингу в діяльності органів місцевого 

самоврядування, а співавтором – практика його використання в умовах 

територіальної громади м. Гола Пристань. У друкованій праці, опублікованій 

у співавторстві з В. Робочим та С. Саханєнком, автором дисертації визначені 

можливості використання аутсорсингу в умовах особливих правових режимів, 

а співавторами – механізм залучення зовнішніх організацій до 

першочергового надання товарів першої необхідності. У друкованій праці, 

опублікованій у співавторстві з С. Саханєнком автором дисертації здійснена 

наукова класифікація аутсорсингу, а співатором - проблеми його 

використання. 

Апробація результатів дисертації. Дисертацію виконано на кафедрі 

публічного управління та регіоналістики Національного університету «Одеська 

політехніка» та обговорено на засіданні навчально-наукового інституту 

Публічної служби та управління (висновок від 18.08.2022). Основні положення 

дослідження висвітлено в доповідях на науково-практичних конференціях і 

семінарах, а саме: «Публічне управління та адміністрування в умовах нових 

викликів в інформаційно-комунікаційному просторі» (Вінниця, 2021), 

«Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди» (Одеса, 2019, 

2020), «Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та 

перспективи» (Одеса, 2020, 2021, 2022), «Нові підходи до публічного 

управління та адміністрування» (Одеса, 2020), «Державне управління в 

Україні: історія державотворення, виклики та перспективи» (Одеса, 2021). 

«Порівняльне публічне управління та адміністрування» (Одеса, 2021), 
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«Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України» 

(Дніпро, 2020). Розроблені методичні матеріали були також апробовані в 

процесі реалізації міжнародного проєкту USAID спрямованого на розвиток 

бізнес-середовища у Центрально-Азійському регіоні (2019). 

Публікації. За темою дослідження опубліковано 15 наукових праць, у 

тому числі 3 статті – у наукових фахових виданнях України, 2 статті за кордоном, 

9 – у матеріалах науково-комунікативних заходів, 1 свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Повний обсяг дисертаційної роботи становить 283 сторінки, з яких 234 

сторінки основного тексту. У роботі наведено 15 рисунків та 17 таблиць, 6 

формул, 4 додатки. Список використаних джерел містить 231 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АУТСОРСИНГУ 

 

Враховуючи вступний характер розділу, до його завдань належить 

визначення основних тенденцій розвитку сучасного управління, що 

обумовлюють посилення його «менеджералістської» складової. Визначаються 

особливості аутсорсингу як дієвого інструменту оптимізації корпоративного 

управління. Досліджені основні підходи до класифікації та типологізації форм 

та моделей сучасного аутсорсингу, що дозволило визначити якісні сторони 

цього управлінського інституту. 

 

1.1. Тенденції та теоретичні концепти розвитку процесів врядування 

в період постмодерну 

 

Термін аутсорсинг є одним із найбільш уживаних в управлінській 

лексиці останніх років. У дослівному перекладі (outsourcing – outer-source-

using) він означає використання зовнішнього джерела та ресурсу. На думку 

Стюарта Клементса (Stewart Clements) та Майкла Донелана (Michael 

Donnellan), аутсорсинг перетворився на феномен світового значення, 

зацікавленість яким підігрівається швидким нарощуванням функцій, що 

передаються на зовнішній підряд. «З невеличкого струмка, що з’явився у 1990-

ті роки цей процес перетворився на справжнє цунамі світу управління». [223, 

р. 10]. 

У наступному параграфі ми зупинимося на більш детальному визначенні 

аутсорсингу. Але для початку спробуємо обґрунтувати позицію, яка виходить 

з того, що аутсорсинг є інноваційною формою суспільного поділу праці, 

зумовленою новими чинниками управлінської та господарської практики, а 

також є наслідком практичного втілення кількох теорій врядування, що 

з’явилися на межі ХХ та ХХІ століть.  
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Цілком можна вважати, що інтегральною характеристикою сучасного 

суспільства є постмодернізм. За цією умовною назвою ховається спроба 

рефлексії з приводу глибоких трансформаційних процесів, що поступово 

заміщують традиційні цінності та підходи, на яких донедавна ґрунтувалася 

людська цивілізація. Безумовно, постмодерністська парадигма не могла також 

не вплинути на сферу публічного управління та адміністрування, яке повільно 

та непомітно набуває нових ознак та змісту.  

В епоху постмодерна багато-які моделі, алгоритми, що 

використовувалися раніше в системі публічного управління та 

адміністрування, втратили свою актуальність. Сфера публічного управління в 

глобальному масштабі (і Україна не є винятком) з її традиційною 

функціональною ієрархічною побудовою опинилася під подвійним тиском 

змін. З одного боку, це зміни, пов’язані з маркетизацією державного 

управління, з іншого – трансформація класичного менеджменту та розворот 

вертикальних управлінських структур на 90º, відмова від адміністративно-

командних методів на користь горизонтальних клієнтоорієнтованих 

процесних моделей. Як зазначає Олександр Громадецький «модерне та 

постмодерне державне управління відмінні у базових принципах і завданнях, 

різняться способом осягнення реальності та її конструювання. Перше націлене 

на уніфікацію громадян і процедур, друге – визнання унікальності кожної 

людини та необхідність розроблення індивідуальних способів публічного 

управління залежно від проблеми» [24, с. 14]. 

Не вимагає теоретичного та методологічного обґрунтування той факт, 

що в останні роки полем інноваційного прориву стають не тільки і не стільки 

процеси матеріального виробництва, як процеси управління та їхнє 

інформаційне забезпечення. Наслідком цього є спеціалізація та відокремлення 

окремих функцій, етапів та процедур, які ще кілька років тому розглядалися 

як щось цілісне та неподільне. Виявилося, що ці «атоми» більш складних 

систем мають свою структуру і специфіку, вимагають спеціального вивчення 

і мають великий потенціал для практичного використання. Ми вважаємо, що 
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до числа найважливіших чинників, що обумовили виникнення аутсорсингу, 

повинні бути віднесені у порядку їх пріоритетності наступні: 

По-перше, глобалізація та мережевий характер сучасного суспільства, 

що має прояв, насамперед, у глобалізації економіки, яка ув’язала всі центри 

економічної активності в усіх країнах, навіть якщо більшість видів діяльності, 

робочих місць і людей все ще залишаються національними й локальними. 

Економіка всіх країн залежить від глобальних фінансових ринків, 

міжнародних зв’язків у торгівлі, виробництві, управлінні та розподілі товарів 

та послуг. Нова економіка організована навколо інформаційних мереж, які не 

мають центру, і полягає в постійній взаємодії поміж вузлами цих мереж, 

незалежно від того, локальні вони чи глобальні [29, с. 20]. 

Глобалізація економіки, у свою чергу, створює передумови для 

кардинального зміни характеру праці. Якщо раніше процеси трудової 

діяльності мали колективний характер і локалізувалися на реальних 

підприємствах чи організаціях, то за наслідками посилення глобалізації 

неминуче відбувається їхня децентралізація та індивідуалізація. Насамперед 

це стосується нематеріальних сфер діяльності, хоча є підстави вважати, що 

через якийсь час також багато видів трудової діяльності у сфері матеріального 

виробництва не будуть вимагатимуть знаходження працівника-оператора 

безпосередньо «біля верстата». Принаймні ситуація 2020-2022 рр. у зв’язку із 

поширенням COVID про це свідчить. За таких умов аутсорсинг постає як одна 

з організаційних форм мережевої економіки. Можна стверджувати, що поза 

мережевими зв’язками аутсорсинг нічим не буде відрізнятиметься від 

традиційних форм поділу та кооперування праці, які широко застосовувалися 

в індустріальну епоху розвитку економіки. 

По-друге, дефіцит кваліфікованої робочої сили. В результаті гострих 

демографічний проблем, пов’язаних із зменшенням народжуваності та 

старінням населення у розвинених країнах, міграційних процесів в країнах, що 

розвиваються, створюються суттєві диспропорції на ринку праці, що не в змозі 

забезпечити існуючий попит на трудові ресурси. Підвищення вимог до 
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компетентнісному рівню працівників на фоні негативних демографічних 

тенденцій роблять зазначений чинник довготривалим. Зазначене стимулює 

технології використання навичок та знань без їхнього фізичного переміщення, 

чим багато в чому й є аутсорсинг. Створюється основа для переосмислення 

традиційного розуміння міграції, оскільки особи, що працюють в рамках 

аутсорсингу не є класичними трудовими мігрантами. Будучи віртуальною 

формою міграції робочих місць, аутсорсинг таким чином перетворюється у 

важливий чинник світової економіки, адже на відміну від реальної міграції він 

забезпечує «міграцію» переважно кваліфікованих трудових ресурсів [151].  

По-трете, випереджальний розвиток технологій, які є такими, що 

забезпечують управління у різних сферах – логістиці, доборі персоналу, 

інформатизації, комп’ютеризації та інших. Внаслідок цього внутрішні 

підрозділи організацій та установ, що виконують вищезгадані функції, 

виявляються неконкурентоспроможними у порівнянні із спеціалізованими 

організаціями, що викликає необхідність передачі відповідних функцій 

стороннім організаціям. 

По-четверте, посилення вимог до конкурентоспроможності організацій. 

Зазначене обумовлює необхідність підвищення конкурентоспроможності за 

рахунок спеціалізації на окремих видах бізнес-процесів, а не на 

розпорошеності поміж багатьма бізнес-процесами. Як наслідок – непрофільні 

бізнес-процеси передаються на аутсорсинг. 

По-п’яте, створення єдиної юрисдикції регулювання господарської 

діяльності в межах наднаціональних структур, тенденції до уніфікації 

законодавства у сфері праці, зайнятості, перехід до єдиної міжнародної 

системи стандартів якості товарів та послуг тощо. Ці заходи сприяють 

збереженню контролю над бізнес-процесами організаціями, які передають їх 

на аутсорсинг, знижують ризики неналежного виконання договорів 

аутсорсингу. 

По-шосте, розвиток малого та середнього бізнесу та його інституалізація 

як повноправного партнера великих організацій. Розвиток малого бізнесу, 
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його перетворення з «майстерні ремісника» на сучасне високотехнологічне 

виробництво, що має конкурентні переваги у певних сферах діяльності, стало, 

на нашу думку, одним із головних чинників, що вплинув на розвиток 

аутсорсингу. В особі малого та середнього бізнесу різноманітні економічні та 

управлінські суб’єкти отримали потенційного аутсорсера. 

Вищезгадані чинники мають загальний характер. Саме завдяки ним 

сформувалася сучасна концепція аутсорсингу та тренд розширення сфер його 

застосування, зокрема перенесення у публічну сферу. Однак в Україні 

вищезазначені тенденції мають свою специфіку й особливості застосування 

(таблиця 1.1.). 

Таблиця 1.1. 

Чинники формування аутсорсингу як сучасної форми поділу праці  

Чинники аутсорсингу Значення чиннику та його 

вплив на концепцію 

аутсорсингу 

Особливості прояву 

чинника в умовах України 

Загальні чинники 

Зміна парадигми 

суспільного поділу праці 

Сучасний світ починає 

переходити від жорстких 

ієрархічних (вертикально 

інтегрованих) структур 

організації до гнучких 

(горизонтально інтегрованим). 

Відмова від парадигми 

«натурального господарства» 

дає потужний імпульс 

розвитку аутсорсингу 

Менеджмент більшості 

вітчизняних організацій 

(публічних, бізнесових, 

громадських) не володіє 

сучасними методиками 

управління. Прийняття 

рішень про передачу 

функцій на аутсорсинг 

приймаються на 

інтуїтивному рівні. 

Глобалізація та 

мережевий характер 

сучасного суспільства 

Кардинально змінюється 

взаємодія трьох інституційних 

секторів суспільства: держави, 

бізнесу та громадськості. 

Етатизм заміщується 

державно-приватним 

партнерством та системною 

колаборацією. Аутсорсинг 

виходить за межі окремих 

компаній і держав і 

перетворюється на один з 

інститутів глобальної 

економіки та управління. 

Зберігається система 

державного домінування в 

управлінні суспільними 

справами.  

 

Дефіцит кваліфікованої 

робочої сили 

Стимулює розвиток 

«віртуальної» міграції робочої 

сили, переважно 

Розвиток національної 

економіки носить 

переважно сировинний 
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висококваліфікованої характер. Дефіцит 

кваліфікованих кадрів 

відчувається не так гостро 

через повільний розвиток 

високотехнологічних 

галузей національної 

економіки 

Випереджальний 

розвиток технологій в 

інфраструктурних 

сферах 

Більшість транснаціональних 

компаній досягли гігантських 

розмірів, що негативно 

відбивається на їхньої 

ефективності. Альтернативою 

стало формування окремих 

видів бізнес-процесів 

самостійних спеціалізованих 

компаній з високим 

потенціалом 

конкурентоспроможності. Ці 

компанії самостійно 

займаються інноваційної та 

інвестиційної діяльністю, 

забезпечуючи, тим самим, 

ефективність передачі на 

аутсорсинг ряду функцій, що 

раніше виконувались 

великими компаніями. 

Більшість підприємств 

малого та середнього 

бізнесу в Україні не мають 

необхідного виробничо-

технологічного рівня. 

Передача на аутсорсинг 

бізнес-процесів, як правило, 

не обумовлена 

міркуваннями підвищення 

конкурентоспроможності 

продукції чи послуг. 

Посилення вимог до 

конкурентоспроможності 

організацій 

Активізує всі чинники 

підвищення 

конкурентоспроможності 

організацій, знімає межі та 

бар’єри конкуренції з 

локальних та національних 

ринків. 

Хоча Україна зіткнулася із 

глобалізацією конкуренції, 

проте аутсорсинг не 

розглядається як механізм 

підвищення 

конкурентоспроможності в 

умовах глобалізації 

Створення єдиної 

юрисдикції регулювання 

господарської діяльності 

в межах наднаціональних 

структур 

Підвищує відповідальність 

аутсорсерів за результати своєї 

діяльності, знижує ризики 

передачі бізнес-процесів на 

аутсорсинг 

Україна підписала Угоду 

про Асоціацію з ЄС та 

поступово переходить на 

стандарти регулювання ЄС. 

Розвиток малого та 

середнього бізнесу 

Великі національні та 

транснаціональні компанії 

стають основними 

замовниками послуг 

аутсорсингу, підвищуючи, тим 

самим, довіру до малого 

бізнесу як надійного 

аутсорсера. 

Розвиток малого бізнесу має 

переважно декларативний 

характер, та переважно 

зосереджений у кількох 

сферах діяльності. Малий 

бізнес в Україні поки що не 

готовий стати масовим 

донором аутсорсингових 

компаній. 

Специфічні чинники 

Прозорість економіки та 

рівень корупції 

«Тіньові» бізнес-процеси не 

передаються на аутсорсинг. 

Корупція підвищує витрати 

Найвищий рівень корупції 

серед країн Європи. 

Найбільш значні угоди про 
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аутсорсингу, знижує його 

конкурентоспроможність. 

Практика застосування 

аутсорсингу в умовах 

непрозорої та корупційної 

економіки призводить до його 

дискредитації 

передачу на аутсорсинг 

деяких видів діяльності 

дискредитовані через їхню 

корупційність. 

Збереження рутинних 

стереотипів 

господарської та 

управлінської поведінки 

В умовах постіндустріальної 

економіки та зміні парадигми 

економічного розвитку 

критерії рутинності 

господарської поведінки та 

управлінської діяльності 

також «модернізуються». 

Недовіра до партнерства та 

збереження прихильності 

до «натурального 

господарства» є 

особливістю вітчизняного 

бізнесу. 

Вартість кредитних 

ресурсів та умови 

кредитування малого 

бізнесу 

Сприяють підтримці 

конкурентоспроможності 

суб’єктів малого бізнесу як 

основних аутсорсерів, так і 

замовників аутсорсингу. 

Вітчизняний малий бізнес 

неспроможний здійснювати 

інноваційний розвиток 

власного виробництва, а 

отже, забезпечити високий 

рівень 

конкурентоспроможності 

аутсорсингу. 

Наявність методик 

розрахунку ефективності 

аутсорсингу у різних 

сферах діяльності 

Дозволяє достовірно 

обґрунтувати переваги 

передачі окремих бізнес-

процесів на аутсорсинг 

Відсутність методик, що 

адаптовані до умов 

вітчизняної економіки, не 

дозволяє достовірно 

порахувати собівартість 

продукції з урахуванням 

аутсорсингу, а також 

динаміку її зміни на 

середньостроковий та 

довгостроковий періоди. 

Кількість компаній, що 

спеціалізуються на 

послугах аутсорсингу 

Наявність великої кількості 

компаній із позитивним 

бекграундом 

Для більшості вітчизняних 

компаній, що пропонують 

послуги аутсорсингу, даний 

вид бізнесу є одним з 

стартапів. 

Наявність 

довгострокового 

прогнозу стабільного 

розвитку економіки та 

малого бізнесу зокрема 

Аутсорсинг успішно 

розвивається за умов 

стабільної економіки. Кризові 

явища, в окремих випадках, 

можуть збільшувати попит на 

послуги аутсорсингу 

Нестабільна ситуація з 

розвитком малого бізнесу, 

прийняття державою 

непослідовних та 

суперечливих рішень щодо 

його регулювання. 

 

 

Об’єктивні процеси розвитку суспільства, економіки та управління 

супроводжувалися також їх усвідомленням та узагальненням, що знайшло 

своє втілення у численних концепціях, підходах, теоріях та парадигмах й які 
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обґрунтовували застосування нових інструментів управління Оглянемо деякі 

з них, що на наш погляд зробили суттєвий вплив на легітимізацію аутсорсингу 

в управлінській свідомості та управлінській практиці. 

Процесний підхід. Підхід до управління – це спосіб (метод) делегування 

повноважень та відповідальності. У менеджменті існує два підходи до 

управління: функціональний та процесний [35]. Функціональний підхід до 

управління передбачає делегування повноважень та відповідальності через 

функції. Функція – підсистема організації, виділена за принципом схожості 

робіт, які виконуються співробітниками. Процесний підхід до управління 

передбачає делегування повноважень та відповідальності через бізнес-

процеси. Бізнес-процес – це діяльність, що багаторазово повторюється, 

перетворює ресурси (входи) у результати (виходи) [161].  

До початку 1980-х років найбільшого поширення в управлінні набув 

функціональний підхід, в межах якого вважається, що організація – це 

механізм, який має певний набір функцій. Ці функції розподіляються серед 

підрозділів, де їх виконують працівники. Функціональний підхід до 

управління має вертикальну структуру, побудовану відповідно до 

виконуваних функцій, і сувору ієрархічну підпорядкованість, спрямовану 

«згори донизу». Особливостями такого виду управління є: 

– сувора вертикальна ієрархія управління; 

– жорсткий поділ праці, згрупований відповідно до специфіки 

виконуваних дій; 

– управління, яке орієнтоване на виконання однорідних дій [159]. 

Власно, науковий підхід до управління, розроблений ще Фредеріком 

Тейлором (Frederick Taylor), можливо, є найкращим виразом цих ідей. Він 

стверджував, що робота може бути виконана найбільш продуктивно, якщо 

розбити її на прості елементи і якщо працівники спеціалізуються на 

конкретній простій частині роботи. Подібна система мала природні причини 

виникнення та існування, що дозволяли їй тривалий час забезпечувати 

відносно ефективний процес управління. Позитивними рисами 
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функціонального підходу є спеціалізація персоналу у вузьких сферах 

діяльності, що дозволяє виробляти професійні навички найвищого рівня; 

зниження витрат організації завдяки централізованому виконанню низки 

загальних для організації функцій; сувора ієрархічна структура організації, що 

виключає множинність підпорядкування окремих працівників.  

З іншого боку, негативними характеристиками функціонально-

орієнтованого підходу є неможливість швидкої реакції на зміни через 

вертикальну ієрархію; окремі функціональні підрозділи мають локальне, 

вузьке бачення проблем, що стоять перед організацією; немає орієнтації на 

клієнта, головний споживач – вищий керівник; зростання накладних витрат, 

адже спочатку існуючі de facto процеси поділяються на безліч операцій, а 

потім «склеюються» за допомогою управлінського апарату; кожен підрозділ – 

відокремлений острівець в організації; функціональний підрозділ 

«спирається» на невеликі ділянки загального процесу; процеси дуже 

фрагментовані, вони не описані та не документовані; занадто часто 

відбувається делегування повноважень, і ніхто не несе відповідальності за 

процес загалом [45]. Отже, основним недоліком функціональної організації і 

те, що процеси в організації відбуваються горизонтально, а управління ними 

здійснюється вертикально. Вертикально-ієрархічне управління виявляється 

перевантаженим, внаслідок чого організація не здатна швидко реагувати на 

зовнішні зміни, що в умовах високої конкуренції є неприпустимим. 

Однак висококонкурентне середовище загострило вимоги клієнтів до 

якості. Керівники організацій почали розуміти, що треба боротися за клієнта 

через якість та швидкість його обслуговування, а не покращення внутрішніх 

виробничих процесів як таких. Це відкрило шлях до широкого застосування 

починаючи з 80-х рр. ХХ ст. процесного підходу в організаціях різних типів, у 

т.ч. в публічних установах [62]. Відповідно до цієї концепції вся діяльність 

організації сприймається як набір певних процесів, а для того, щоб керувати 

ефективно, необхідно керувати процесами. Це стало одним із ключових 

елементів покращення якості.  
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Головне поняття, що використовує процесний підхід, – це поняття 

процесу, під яким здебільше розуміють «логічну послідовність дій, яка є 

протяжною у часі, що приводить до послідовної зміни проміжних станів 

системи, у якій цей процес відбувається; сукупність взаємозв’язаних і 

взаємодіючих видів діяльності, яка перетворює входи на виходи» [3, с. 208]. 

Важливою складовою процесу є систематичність, тобто дії процесу мають 

бути повторюваними, а не випадковими. 

У цілому, процесний підхід був розроблений і застосовується з метою 

створення горизонтальних зв’язків в організаціях. Підрозділи та 

співробітники, що задіяні в одному процесі, можуть самостійно координувати 

роботу в рамках процесу і вирішувати проблеми без участі вищого 

керівництва. Таким чином, процесний підхід до управління дозволяє більш 

оперативно вирішувати питання, що виникають, і впливати на результат. На 

відміну від функціонального підходу, управління процесами дозволяє 

концентруватися не на роботі кожного з підрозділів, а на результатах роботи 

організації в цілому. Внаслідок зазначеного, процесний підхід змінює поняття 

структури організації. Основним елементом стає процес, а від так організація 

складається не лише з підрозділів, але й з процесів. 

Процесний підхід ґрунтується на кількох принципах. Впровадження цих 

принципів дозволяє значно підвищити ефективність роботи, проте водночас 

вимагає й високого рівня організаційної культури. Перехід від 

функціонального управління до процесного вимагає від співробітників 

постійної спільної роботи, незважаючи на те, що вони можуть належати до 

різних підрозділів. До основних принципів процесного підходу належить: 

принцип взаємозв’язку процесів. Організація є мережею процесів. 

Процесом є будь-яка діяльність, де має місце виконання робіт. Усі процеси 

організації взаємопов’язані поміж собою; 

принцип затребуваності процесу. Кожен процес повинен мати свою 

мету, а його результати повинні бути затребувані. У результатів процесу має 

бути свій споживач – внутрішній чи зовнішній. 
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принцип документування процесів. Діяльність у процесі необхідно 

документувати. Це дозволяє стандартизувати процес та отримати базу для 

зміни та подальшого вдосконалення процесу; 

принцип контролю процесу. Кожен процес має початок та кінець, які 

визначають межі процесу. Для кожного процесу в рамках заданих меж мають 

бути визначені показники, що характеризують процес та його результати; 

принцип відповідальності за процес. У виконанні процесу можуть бути 

задіяні різні фахівці та співробітники, але відповідати за процес та його 

результати має одна людина [60]. 

За рахунок того, що процесний підхід створює горизонтальні зв’язки у 

роботі організації, він дозволяє отримати низку переваг у порівнянні з 

функціональним підходом. Основними перевагами процесного підходу є: 

 координація дій різних підрозділів у рамках процесу; 

 орієнтація на результат процесу; 

 підвищення результативності та ефективності роботи організації; 

 прозорість дій щодо досягнення результату; 

 підвищення передбачуваності результатів; 

 виявлення можливостей для цілеспрямованого покращення 

процесів; 

 усунення бар’єрів між функціональними підрозділами; 

 скорочення зайвих вертикальних взаємодій; 

 виключення незатребуваних процесів; 

 скорочення тимчасових та матеріальних витрат [45]. 

Вміння розглядати будь-яку діяльність на рівні процесів дозволяє 

організації виділити фактори, що впливають на управління системою, тому 

застосування процесного підходу призводить до: 

систематичного визначення видів діяльності, необхідних для 

досягнення бажаного результату; 
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встановлення чіткої відповідальності та підзвітності щодо управління 

ключовими видами діяльності; 

аналізу та виміру здатності ключових видів діяльності; 

ідентифікації взаємозв’язків між ключовими видами діяльності 

всередині та між підрозділами організації; 

концентрації уваги на тих факторах, які покращуватимуть ключові види 

діяльності організації – таких, як ресурси, методи та матеріали [171]. 

Процесний підхід передбачає особливу увагу до структурування 

процесів. В основі структурування процесів лежить принцип розподілу їх на 

основні, допоміжні та процеси управління. Основні бізнес-процеси організації 

орієнтовані на виробництво товару чи надання послуги. Це процеси, операції 

яких мають безпосереднє відношення до виробленого продукту, впливають на 

фінансовий результат і таким чином створюють цінність для зовнішнього 

споживача. Процеси управління охоплюють весь комплекс функцій 

управління організації на рівні кожного бізнес-процесу та системи у цілому. 

Ці процеси безпосередньо не додають цінності продукту чи послузі, але 

спрямовані на забезпечення довгострокової конкурентоспроможності. 

Допоміжні (забезпечуючи) процеси призначені для забезпечення основних 

процесів та орієнтовані на підтримку їх специфічних характеристик. 

Допоміжний процес – це процес, операції якого не мають безпосередніх точок 

зіткнення продуктами або послугами, що виробляються, але є необхідними для 

виконання основних процесів. Допоміжні процеси також безпосередньо не 

додають цінності продукту чи послузі, але збільшують його вартість [100]. Як 

зазначає Володимир Редько, багато які допоміжні процеси й можуть бути 

передані на аутсорсинг, адже досить часто ці процеси значно вигідніше купити 

у аутсорсера, а ніж виконувати власними силами [142]. 

Процесний підхід покладений в основу кількох популярних і досить 

ефективних концепцій з удосконалення роботи організацій. На сьогоднішній 

день можна виділити чотири напрямки, які використовують процесний підхід 

як головний підхід щодо підвищення ефективності діяльності: 
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тотальний менеджмент якості. Це концепція передбачає безперервне 

підвищення якості продукції, процесів та системи управління організацією. В 

основу роботи організації ставиться задоволення споживача [39]; 

постійне покращення процесів. Ця концепція передбачає незначні, але 

постійні покращення процесу за всіма його складовими [162]; 

удосконалення бізнес-процесів або управління бізнес-процесами. Цей 

підхід, спрямований на те, щоб допомогти організаціям оптимізувати бізнес-

процеси з метою підвищення їх ефективності. Зміни процесів здійснюються 

поступово, але обов’язково на систематичній основі [30]; 

реінжиніринг бізнес-процесів. Цей підхід виник на початку 90-х років 

ХХ століття. В його основі лежить переосмислення існуючих процесів та їх 

радикальна зміна (перепроектування) [36]. На відміну від трьох попередніх 

концепцій реінжиніринг передбачає швидку зміну процесів. Також у цьому 

підході значний акцент робиться на застосування інформаційних технологій 

та аутсорсингу. 

Процесний підхід багато в чому сприяв появі ряду концепцій врядування 

у публічній сфері, які виникли у 70-90-х рр. ХХ ст. й які охоплюються 

поняттям менеджералізм. Державний менеджмент привернув увагу до 

непослідовності та суперечливості доктрин, на основі яких будується сучасна 

держава. Перехід від державного управління до державного менеджменту 

означає уникнення традиційного інституційного підходу у бік вивчення 

реально діючих процедур управління з використанням сучасних засобів 

аналізу управлінських рішень та практики їх реалізації через конкретні 

програми (як державні, так і у сфері бізнесу).  

Організована за менеджерською моделлю держава, виконує такі 

функції:  

1. Розвиток конкуренції між постачальниками публічних послуг (як між 

державними підприємствами, так і між державним підприємством та 

приватними компаніями);  
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2. Розширення прав громадян, у вигляді передачі функції контролю від 

структур бюрократії до структур громадського самоврядування.  

3. Оцінка роботи установ не за виконанням бюджету, а за результатами.  

4. Здійснення діяльності з орієнтацією на місію, а не на інструкції.  

5. Перетворення платників податків у споживачів послуг держави, 

надання їм широкого вибору в отриманні послуг.  

6. Приватизація державних підприємств, тобто передача державних 

функцій приватним компаніям, зазвичай, за контрактом.  

7. Основна мета – «заробляння» грошей, а не їхне традиційне 

витрачання.  

8. Децентралізація управління з урахуванням принципу кооперації.  

9. Використання ринкових механізмів управління, а не бюрократичних.  

10. Орієнтація не на надання послуг, а на стимулювання вирішення 

проблем, що виникають як у державному, тай й приватному секторах. 

В межах менеджералістського підходу сформувалася теорія нового 

публічного менеджменту (New Public Management – NPM) цільова настанова 

якого полягає у переході від бюрократичної до підприємницької поведінки у 

державних організаціях, що включає, насамперед, зміну мотивації керівників 

та співробітників державних організацій, а також виборних посадових осіб. 

Модель NPM ставить під сумнів ефективність традиційної моделі державного 

управління, якій властива ієрархічна підпорядкованість і централізація 

управлінських рішень. Більш того, дана модель проголошує перехід до 

постбюрократичного світу. При цьому, як справедливо зазначає Оксана 

Воробйова не існує певної стандартної моделі NPM. «Зазвичай це загальні 

підходи та положення, а кожна країна шукає свої способи їх реалізації, 

відповідно до власних викликів. Мета NPM полягає у мінімізації державного 

втручання у економіку та збереженні його у сферах, де суспільством визнано 

доцільність його присутності» [17]. 

Основні постулати «нового менеджменту» можна звести до наступних 

п’яти основних положень: 
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• орієнтація на клієнта, включаючи розширення зони відповідальності 

державних установ за рахунок нових сфер потреб громадян, які раніше не 

входили до зони відповідальності держави; 

• ринкова оцінка діяльності державних структур, коли вони 

відповідають не за виконання правил, а й за досягнення результатів; 

• приватизація багатьох напрямів діяльності державних установ, коли 

державні функції передаються приватним організаціям, зазвичай, за 

контрактом; 

• децентралізація управління, що має прояв у активізації діяльності 

місцевих органів, а також у підвищенні масштабів використання потенціалу 

недержавних інститутів для забезпечення виконання цілей державної 

політики; 

• розширення спектру методів, які можуть застосовуватися для 

ефективного управління, завдяки цій концепції у практиці державного 

управління з’явився такий інструмент управління як стратегічне планування 

та аутсорсинг [153]. 

Управлінська модель NPM характеризується кардинальним переглядом 

традиційного місця держави у суспільному житті, тому що пріоритетним 

вважає підхід до держави як до службовця, основним завданням якого є 

виробництво суспільно значущих послуг. Прихильники цієї моделі Девід 

Осборн (David Osborne) і Тед Геблер (Ted Gaebler) писали, що основною 

продукцією будь-яких державних установ є різноманітні цивільні послуги 

населенню, починаючи від побутових до захисту життя громадян [211, р. 12]. 

Вважається, що при даному підході держава стає більш чутливою та чуйною 

до потреб населення, прагне надавати послуги якісніше і краще дбає про 

суспільні блага. 

У моделі «клієнтоорієнтованої» держави закладено нове значення 

терміну «ефективність». У традиційній моделі управління ефективним 

визнаються рішення, які прийняті за раціоналізованою процедурою. У 

менеджеріальній моделі закладається наступне трактування «ефективність – 
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це те, що відрізняє державний менеджмент як набір принципів та практики від 

більш традиційного «державного управління». Прибічники нового 

державного менеджменту визнавали, що діяльність державних органів 

неможливо оцінити за допомогою одного критерію, але вважали, що пошук 

таких критеріїв може сприятливо позначитися на стані державного 

управління. 

Отже, основна мета NPM полягає у формуванні процесів ринку 

всередині державного сектора та запозиченні технологій управління, які 

розроблені для приватних компаній. Насамперед, це виявляється у скороченні 

масштабів та ресурсів управління, а також в удосконаленні інструментів 

управління фінансами та бюджетом держави (таблиця 1.2). 

Таблиця 1.2 

Основні інструменти реалізації моделі New Public Management  

Напрям Інструменти 

Скорочення масштабів та ресурсів 

державного управління 
 приватизація;  

 реструктуризація;  

 дерегулювання;  

 передача низки повноважень 

держави ринковим структурам;  

 скорочення витрат на утримання 

державного апарату;  

 перегляд обов’язків держави та 

делегування тих з них, які пов’язані із 

соціальним забезпеченням населення. 

Удосконалення інструментів управління 

державними фінансами 
 конкурсний тендер;  

 контрактна система всередині 

державного апарату; 

 передача на підряд;  

 запровадження режиму платності за 

деякі послуги для споживачів. 

 

Як бачимо, застосування аутсорсингу повною мірою відповідає 

менеджералістському підходу до публічного управління та адміністрування та 

багато в чому є його операційним втіленням. 

Менеджералістський підхід багато в чому знайшов своє втілення у 

концепціях «Ощадливого виробництва» й «Ощадливого уряду» (від англ. 
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«Lean» - худий), що у загальних рисах були розроблені у 90-х рр. ХХ ст. 

Джеймсом Вомаком (James Womack) та Деніелом Джонсом (Daniel Jones) 

[228]. Їхній підхід ґрунтується на такій орієнтації системи управління, яка 

намагається усунути зайві втрати.  

Відправною точкою концепції є оцінка цінності товару та послуги для 

кінцевого споживача на кожному етапі їх створення. Як основне завдання 

передбачається створення процесу безперервного усунення втрат, тобто 

усунення будь-яких дій, які споживають ресурси, але не створюють цінності 

(не є важливими) для кінцевого споживача. Наприклад, споживачеві не 

потрібно, щоб готовий продукт чи його деталі зберігалися тривалий час на 

складі. Тим не менш, при традиційній системі управління складські витрати, а 

також всі витрати, пов’язані з переробкою, браком та інші непрямі витрати 

перекладаються на споживача. 

Відповідно до концепції ощадливості, вся діяльність організації 

поділяється на операції та процеси, що додають цінність для споживача, та 

операції та процеси, що не додають цінності для споживача. За існуючими 

оцінками, якщо проаналізувати роботу типової організації з цієї точки зору, то 

виходить, що дії, які додають цінність продукту на всіх стадіях, складають 

всього лише 5-10%, а 90-95% – не додають цінності, тобто є втратами [71, с. 

61]. Зокрема, у державних адміністративних та сервісних процесах широко 

поширені кілька видів діяльності без доданої вартості або втрат: 

1. Дефекти – помилки даних, відсутність інформації. 

2. Перевиробництво – непотрібні звіти, виконання зайвої роботи. 

Виробництво занадто великої кількості інформації та завалювання нею 

одержувача. 

3. Очікування – очікування завершення попереднього етапу процесу. 

4. Невикористані таланти – наявність працівників, які недостатньо 

ефективно залучені до процесу. 

5. Транспортування – переміщення предметів або інформації, які не 

потрібні для виконання процесу, з одного місця до іншого. 
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6. Інвентаризація – завал у роботі, надлишкові матеріали або інформація, 

що не обробляється. 

7. Рух – люди, інформація або обладнання роблять непотрібні рухи через 

розташування робочого простору, ергономічні проблеми або пошук предметів, 

що знаходяться не на своєму місці. 

8. Додаткова обробка – виконання будь-якої діяльності, яка не є 

необхідною для створення робочого документа, звіту чи послуги. 

На думку Тетяни Маматової та Елли Сергієнко, застосування концепції 

«Lean» «сприятиме підвищенню якості надання публічних послуг та 

зростанню ефективності діяльності публічних інституцій, перетворенню їх на 

«ощадливі установи» [71]. Підходи «ощадливого уряду» мають такі 

характеристики: 

 дотримуватися підходу до обслуговування клієнтів, який 

спрямований на оптимізацію цінності, що постачаються суспільству, спільноті 

та/або іншим зацікавленим сторонам; 

 залучати співробітників та зовнішні зацікавлені сторони до 

постійного покращення та іншу діяльність з вирішення проблем; 

 розгортати систему швидкого безперервного вдосконалення, яка 

робить наголос на впровадженні, а не на тривалому плануванні; 

 прагнути знизити складність процесів та варіативність їх 

результатів; 

 використовувати показники продуктивності та візуальні засоби 

управління для забезпечення швидкого зворотного зв’язку задля покращення 

процесу прийняття рішень та вирішення проблем у реальному часі; 

 використовувати під час удосконалення діяльності системне 

мислення. 

Концепція ощадливості передбачає широке застосування аутсорсингу, 

адже саме він дозволяє передати зовнішнім структурам ті операції та процеси, 

що не додають цінності для споживача. 
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Незважаючи на широке поширення ідей NPM багато які дослідники 

висловлювали сумніви щодо застосування інструментів управління в 

приватному секторі до державної сфери. Критики такої конвергенції 

зазначали, що на відміну від ринку, держава спрямована на задоволення 

інтересів суспільства і мета діяльності держави визначаються досить нечітко, 

наприклад, служити суспільству, зберігати законність, дотримуватися 

порядку, підвищувати добробут населення тощо. Таким чином, держава є 

обслуговуючою системою й не орієнтована виключно на заробляння грошей, 

тобто їй більш властива кооперація, а ніж конкуренція. Противники NPM 

переконані, що дана модель управління суперечить принципам демократії, 

оскільки, по-перше, модель розглядає громадян як клієнтів, які споживають 

державні послуги, а не як джерело політичної влади; по-друге, в даній моделі 

на першому місці стоїть економічна ефективність, а такі поняття як мораль, 

етика і справедливість набувають другорядного значення. 

Недоліки менеджеріального підходу до державного управління 

призвели до виникнення нової управлінської моделі, яка отримала назву 

належного врядування (Good Governance). Як самостійна управлінська модель 

«good governance» була сформована в 1997 р. у зв’язку із прийняттям 

Програми сталого розвитку ООН.  

Своєрідним гаслом моделі став вислів «від адміністрування до 

врядування» (from Government to Governance), який означав перехід до 

децентралізованого управління спільно з спільнотою, у якій держава, бізнес та 

суспільство на рівних правах беруть участь у розподілі повноважень влади. 

Якщо адміністрування (government) – це диференціація між державними 

службовцями та політичним керівництвом, то «good governance» – це діалог 

між державою та суспільством. 

Як зазначає Тетяна Сьомова, належне врядування характеризується 

багатьма підходами до його змісту [158]. Одні автори описують його як 

повернення до концепції держави загального добробуту, інші – як один з 

необхідних циклів реформ, у яких відбувається зміна розподілу і реінтеграція 
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державних суб’єктів. Ця модель не замінює собою попередні моделі 

публічного управління, а включає до процесу управління рівноправні 

партнерські відносини. Структура моделі досить гнучка та орієнтована на 

людину, спрямовану на інтеграцію можливостей суспільства під час 

вирішення соціальних проблем. 

Аналіз праць різних авторів (див., напр. [5;10; 17; 47; 59]) дозволяє 

визначити базові принципи належного врядування. Перш за все, це участь як 

можливість права голосу всіх громадян у прийнятті політичних та 

управлінських рішень, а також верховенство права та прозорість, що 

передбачає вільний доступ до достовірної інформації. Не менш важливими є 

чутливість як показник ступеня чуйності реакції політико-управлінських 

інститутів щодо потреб громадян, справедливість, за якої всі громадяни мають 

рівні можливості покращити свій добробут, результативність та дієвість, а 

також підзвітність, коли результати роботи політико-управлінських інститутів 

у доступному вигляді представлені для їх оцінці громадськості. Додатковою 

особливістю виступає стратегічне бачення, коли політичні діячі у злагоді із 

суспільством орієнтуються на довгострокові перспективи управління та 

розвиток особистості та ясно представляють заходи, що необхідні для їх 

реалізації. В результаті, можна говорити про те, що концепція «good 

governance», з одного боку, відрізняється від класичного адміністрування, 

оскільки джерелом політичних рішень перестає бути виключно держава, а з 

іншого боку, не схожа також і на ринкову модель, в якій кожен намагається. 

максимізувати виключно власну користь. 

При цьому важливо розуміти, що в концепції «good governance» роль 

держави не применшується, державні структури, як і раніше, залишаються 

важливим суб’єктом управління, більш того, акцент робиться саме на ролі 

держави, проте відбувається начебто розмиття меж її діяльності. «Good 

governance» передбачає невидимість кордонів для державної діяльності, тобто 

коли вже неможливо розрізнити, де закінчується держава і починається 

громадянське суспільство. Подібна ситуація є наслідком того, що держава 
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гостро відчуває потребу в приватному секторі, однак для того, щоб спонукати 

його до дії, зробити соціально відповідальним, важливо запропонувати вигідні 

умови співпраці. 

В результаті основною формою взаємодії держави, бізнес-структур та 

суспільства стає співпраця, за якої немає жорсткого розмежування функцій, а 

існує спрямованість на вироблення єдиної платформи із загальними ризиками 

та відповідальністю за результати. При цьому прихильники підходу 

«належного врядування» відзначають, що в ході співпраці першочергове 

значення відіграє процес комунікації, в ході якого актори колективно 

встановлюють цілі, пріоритети управління, обирають відповідні для цього 

способи та механізми. В результаті ефективно організованого процесу 

комунікації у держави з’являється можливість не лише знизити рівень 

трансакційних витрат, що робить державні послуги доступними більшій 

кількості громадян, а й почути потреби громадянського суспільства. Більш 

того, відмінною особливістю управління за принципами «good governance» є 

той факт, що основою для прийняття рішень стає прагнення досягнення 

загального добробуту у поєднанні зі стратегічною оцінкою не лише з 

урахуванням ступеню ефективності, а й політико-моральних критеріїв. У 

рамках цієї моделі змінюється ставлення до надання послуг державою, 

одержувачами яких стають дві зацікавлені сторони політики держави: 

громадянин та користувач.  

На відміну від NPM, у моделі «good governance» державі надається 

значно більша роль. І якщо в першій моделі держава розглядається як «кермо» 

політичного процесу, то «good governance» надає державі роль рівноправного 

партнера у прийнятті та реалізації управлінських рішень. Прибічники цієї 

концепції вважають, що у будь-яких взаємодіях держава не може бути усунена 

від участі в управлінні: навіть у разі взаємодії громадян і бізнесу держава має 

володіти повною інформацією з метою виконання регулюючої та 

моніторингової функцій. 
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Як можна побачити, серед принципів моделі є також базові елементи 

NPM, тобто стратегічне бачення, зворотний зв’язок, ефективність та 

відповідальність, а такі принципи як участь, консенсус, рівноправність та 

верховенство є відмінними принципами моделі «good governance», що 

засновані на правах людини та громадській участі. Наслідком цього є також 

використання інструментів аутсорсингу в практичній реалізації моделі «good 

governance». 

Окрім моделі «good governance» альтернативною NPM концепцією 

державного управління є мережевий підхід або мережеве врядування (network 

governance). Мережа розглядається як механізм координації, в межах якого 

увага акцентується на активній та свідомій діяльності учасників політичного 

та управлінського процесу. Як зазначає Світлана Ситник, «мережеве 

управління швидше відповідає принципам «good governance». Мережеві 

структури найкраще адаптуються у суспільствах з достатнім рівнем 

політичної культури та розвинутими ринковими відносини, де визрівають 

об’єктивні потреби у такій трансформації, а саме: необхідність доповнення 

бюрократичних процедур гнучкою системою управління; необхідність 

формування бюрократичних програм на основі соціальних ініціатив; 

необхідність переходу від бюрократичних рішень до формування ринку 

рішень» [152]. 

Насамперед зазначена концепція розглядає державу лише як одного з 

акторів управлінського процесу, тобто інститути держави розуміються як 

елементи складної системи взаємодій та взаємовідносин з іншими учасниками 

управлінського процесу. Відтак, держава не розуміється як незалежне ціле. 

Зрештою, мова йде не стільки про управління з боку органів державної влади, 

як про керівництво. З’явилося навіть поняття «управління без уряду». На 

погляд Артура Єгіозар’яна, «рух від простого адміністрування та ієрархії 

(бюрократична модель) до ринкових механізмів координації (новий публічний 

менеджмент), а потім й до мережевого врядування, свідчать про пошук 

керованості не за рахунок спрощення та простого виконання рішень, а через 
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включення у цей процес більш широкого спектру акторів, умов та ресурсів» 

[42, с. 123].  

Концепція мережевого врядування припускає наявність різних типів 

мереж, що виникають у процесі функціонування політичного співтовариства. 

Найбільш операційною є типологія, що заснована на трьох критеріях: кількість 

елементів мережі, рівень внутрішньої інтеграції та характер розподілу 

ресурсів між елементами. Наприклад, політичні спільноти породжують мережі 

зі стабільними взаємовідносинами учасників, стійким та обмеженим за 

чисельністю членством, та спільною відповідальністю учасників за виконання 

своїх функцій. А для виробничих мереж є характерним переважання 

економічних інтересів, динамічне членство та обмежена взаємозалежність 

учасників. Ізольовані від інших мереж професійні мережі віддзеркалюють 

інтереси окремої професійної групи. У той час як міжурядові мережі, що 

об’єднують різноманітні органи місцевої влади, характеризуються 

горизонтальною структурою та здатністю взаємодіяти з іншими мережами. І 

нарешті, проблемні мережі, незважаючи на їх мультисуб’єктність і розмитість, 

зазвичай є досить стабільними. 

В літературі зазначається, що мережеве врядування як форма управління 

є «комплексом неієрархічних взаємозв’язків різнорідних колективних 

акторів», які переслідують загальну мету, «обмінюючись для цього 

ресурсами» [18]. Причому це не виключає наявність у мережі відносин із 

приводу влади. Незважаючи на зростання популярності цієї концепції, 

питання про порівняльну ефективність мережевого управління як форми 

організації управлінського процесу на державному рівні залишається 

невирішеним. Оскільки мережа багато в чому є неформальною структурою, 

що функціонує без певної регламентації, це створює ризики для можливості 

здійснення стабільної державної політики. 

Але у будь-якому випадку, можна погодитися із Світланою Ситник, що 

«досить часто управління через мережі переслідує також мету скорочення 

бюджетних витрат та перекладення надання деяких послуг на інших акторів. 
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Перехід від системи розподілу державних ресурсів, до системи обміну 

ресурсами між учасниками мережі робить дану модель управління досить 

привабливою» [152]. Звідси випливає, що аутсорсинг, який, власне, й 

передбачає наявність сторонніх акторів, є одним із інструментів 

функціонування мережевого управління. 

Розвиток моделі «good governance» призвело до появи кількох концепцій 

та підходів публічного управління послідовне впровадження яких неминуче 

призводить до використання інструменту аутсорсингу – «відкритого уряду» 

(Open Government), «багаторівневого врядування» (Multilevel Governance), 

інтерактивного підходу. 

Відкритий уряд – це доктрина публічного управління, яка підтримує 

право громадян на доступ до документів та дій органів публічної влади з 

метою можливості ефективного громадського контролю за державним 

регулюванням як основи для розвитку діалогу між суспільством та владою. 

Формування цієї концепції на погляд Антона Дідікіна пов’язано з тим, що 

«традиційна модель держави, заснована на розділення суспільства по 

«вертикалі» (на «керуючих» і «керованих», на державно-владні і громадські 

структури), застаріла, і державний апарат, побудований за ієрархічним 

принципом, не в змозі в умовах зростаючих обсягів інформації вчасно її 

переробляти і приймати ефективні рішення» [26, с. 348-349]. Відкритий уряд 

передбачає: 

інфраструктуру відкритих даних, що охоплює всі гілки та рівні влади; 

вільний доступ до інформації, відкритий діалог між державою та 

громадянами; 

затверджені стандарти та нормативні документи, що встановлюють 

порядок розкриття інформації; 

впровадження краудсорсингу (вирішення суспільно значущих завдань 

силами добровольців, що координують свою діяльність за допомогою 

інформаційних технологій) та краудфандингу (народного фінансування) [227]. 
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Багаторівневе управління – концепт, що використовується для опису 

способу вертикального розподілу влади поміж багатьма рівнями управління та 

у мережі взаємодій урядових, квазіурядових, неурядових організаціях та 

суб’єктах. Пилип Шміттер (Philippe Schmitter) дає таке визначення поняттю 

багаторівневого врядування: це «угода щодо прийняття зобов’язуючих 

рішень, до якої залучаються безліч політично незалежних або взаємозалежних 

акторів – приватних і урядових – на різних рівнях територіальної агрегації 

щодо більш-менш безперервного обговорення/усвідомлення/застосування й 

де не закріплюється виключна політична компетенція за будь-яким з цих 

рівнів і де не встановлюється сувора ієрархія політичної влади» [220, р. 72]. У 

цьому визначенні фіксується центральне для багаторівневого управління 

уявлення про множинність рівнів територіальної агрегації, на просторі яких 

відбуваються неієрархізовані рівні обміни поміж суб’єктами публічного 

управління. 

Як цілком точно зазначає Ельвіра Зейтуллаєва «багаторівневе 

врядування є надзвичайно динамічною системою, що характеризується 

гнучкістю й диверсифікацією взаємодій управлінських суб’єктів у 

кростериторіальному та кроссекторальному вимірах, коли, складаються різні 

комбінації акторів за характером і формою, ступенем формалізації та 

уніфікації взаємодії у різних галузях публічної політики [51, с. 19]. Таким 

чином, організації бізнес-сектору, до яких передається виконання низки 

функцій з боку урядових структур через інструмент аутсорсингу, цілком 

можуть бути включені до моделі багаторівневого управління. 

На межі XX-XXI ст. голландський дослідник Ян Кооіман (Jan Kooiman) 

сформулював основні засади інтерактивного підходу до публічного 

управління. Він визначає публічне управління як всю повноту урядових та 

громадських взаємодій не лише щодо вирішення різних суспільних проблем, 

а й створення суспільних можливостей. Найважливішим елементом підходу є 

поняття інтеракцій, які розуміються як специфічна форма дії, здійснювана 

різними суб’єктами з метою вирішення певних проблем, і навіть 
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вибудовування нових напрямів розвитку. Також важливу роль відіграють 

інститути, які пропонують структуру, порядок та можливість передбачити 

поведінку акторів, які, у свою чергу, знають, чого очікується від них та що 

очікують від інших. Те саме відноситься і до принципів, без яких неможливе 

існування будь-яких інтеракцій, оскільки вони ґрунтуються на певних 

світоглядних категоріях та моральних цінностях. 

У концепції інтерактивного управління наголошується, що а ні держава 

сама по собі, а ні суспільство у відриві від держави не здатні створити дієвий 

механізм для вирішення суспільних проблем. Поділ обов’язків між урядовими 

та неурядовими структурами – питання відкритих переговорів. Тобто 

концепція наголошує на розкритті потенціалу взаємодії, пошуку процедур, 

технологій та практик, здатних цей потенціал реалізувати. Саме визначення 

публічного управління як системи комунікацій надає йому форми 

інтерактивної політики. В результаті державна влада на всіх рівнях 

розчиняється через безліч акторів, відносини поміж якими постійно 

змінюються. Але йдеться не про девальвацію ролі держави, а скоріше про її 

роль, що змінюється й де уряд і органи влади постають як активні учасники та 

партнери різних політичних, соціальних, управлінських процесів.  

Концепція інтерактивного управління передбачає тип влади, який не 

лише реалізує політичні рішення та займається регулюванням, але також 

взаємодіє із зовнішнім середовищем у діалоговому режимі. «Ці нові форми 

розробляються, щоб вирішувати проблеми, які виникають, або 

використовувати нові можливості для управління. Це – експерименти із 

співробітництвом, спів-регулюванням, спів-виробництвом та спів-

управлінням представників урядових та приватних організацій на 

національному, регіональному та місцевому рівнях. Вони демонструють 

конкретні, іноді виключно нові, способи управління, що реалізуються спільно 

урядовими установами, комерційними та громадськими організаціями. Всі 

вони засновані на незвичайному переплетінні державного та приватного 

секторів. У цілому можна сказати, що судячи за багатьма ознаками, політико-
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адміністративна система наблизилася до такого стану, за якому принцип 

мінімального втручання держави поступається іншому. Гасло «чим менше 

централізованого управління – тим краще й нехай проблеми вирішуються самі 

по собі», у відповідності до якого раніше намагалися діяти деякі представники 

як державного, так й приватного секторів, зараз заміщуються новим – «давайте 

співробітничати». Ці зміни відбуваються не у вакуумі, вони віддзеркалюють 

зміни та вподобання тих чи інших способів правління у цілому» [203, р. 69].  

Слід зазначити, що в основі доктрини governance лежить принцип 

субсидіарності. Відповідно за найбільш поширеними визначеннями 

субсидіарності (див., напр.: [12; 27; 74; 78]) цей принцип полягає у тому, що 

завдання мають виконуватися на тому рівні, на якому вони вирішуватися 

найбільш ефективно. «Субсидіарність, - зазначає Олена Мошак, - 

організаційний і правовий принцип, згідно з яким завдання повинні 

вирішуватися на найнижчому, малому або віддаленому від центру рівні, на 

якому їх вирішення можливе й ефективне» [82, c. 37]. 

Однак принцип субсидіарності, на наш погляд, окрім вертикального 

виміру містить в себе ще й горизонтальну складову. Тобто виконання 

повноважень мають передаватися також до того сектору (урядового, 

громадського, бізнесового), якій найбільш ефективно може забезпечити 

виконання відповідних функцій. Зазначене відкриває також простір щодо 

передачі виконання деяких публічних функцій бізнес-структурам, чим, 

власно, й є аутсорсинг. 

Підсумовуючи викладене, можна виокремити основні особливості 

сучасного розуміння публічного управління, що передбачає використання 

інструменту аутсорсингу:  

– відхід від принципів ієрархічного управління;  

– розмивання меж між державою та громадянським суспільством, 

національним та міжнародним рівнями управління;  

– інкорпорація до процесу публічного управління управлінських мереж;  

– використання «дистанційного» публічного управління;  
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– створення партнерських зв’язків із недержавними суб’єктами;  

– відкриття ширшого доступу суспільству (у тому числі інституційного) 

до процесу прийняття рішень.  

На сучасному етапі наголос також робиться на відповідності державної 

політики та управління критеріям якості: інноваційності, ефективності та 

результативності, оперативності та комплексності і, найголовніше, довірі 

населення до влади. 

 

1.2. Аутсорсинг: від управлінського інструменту до управлінського 

інституту 

 

У попередньому параграфі дисертації ми навели загальноприйняте 

визначення аутсорсингу, не вдаючись до аналізу різних визначень цього 

основного для проблематики нашого дослідження поняття. Як зазначалося, 

аутсорсинг (від outer-source-using) буквально перекладається як 

«використання ресурсу із зовнішнього джерела». Денис Дюкарєв дослідив, що 

термін «outsourcing» для визначення нової концепції управління був введений 

в 1989 р., коли компанія Eastman Kodak найняла сторонні організації для 

придбання, запуску і супроводу своїх систем обробки інформації [40]. 

Необхідно відзначити, що аутсорсингу, як штучного терміну майже до 

початку 90-х рр. ХХ в. взагалі не було в жодній мові світу. Зокрема, він 

відсутній не лише в Великому тлумачному словнику української мови [16], але 

й у багатотомній Енциклопедії державного управління [41]. Лише у 2012 р. 

аутсорсинг увійшов до академічного словника англійської мови Webster, який 

дає наступне визначення: «оutsource – to procure (something, such as some 

goods or services needed by a business or organization) from outside sources and 

especially from foreign or nonunion suppliers: to contract for work, jobs, etc., to 

be done by outside or foreign workers». (Закуповувати (щось, наприклад, деякі 

товари чи послуги, необхідні підприємству чи організації) із зовнішніх 

джерел, особливо від іноземних постачальників або постачальників, які 
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перебувають поза межами організації: укладати робочі контракти, які мають 

виконувати сторонні чи іноземні працівники) [212]. 

Сучасне розуміння аутсорсингу у науковій літературі є досить 

розмитими, наявні визначення даного поняття не розкривають всієї його 

сутності і не дозволяють розглядати особливості його застосування як у 

бізнес-середовищі, так й у системі врядування. Крім того, як зазначає 

Н.Піроженко [231] термін «аутсорсинг» сформував навколо себе поле 

споріднених (однокореневих) та поєднаних понять. У зв’язку із цим, 

проведемо невеличкий огляд семантики терміну аутсорсинг та підходів до 

його визначення. 

У зв’язку із зазначеним, досить цікавою є визначена Денисом Дюкаревим 

хронологія формування поняття «аутсорсинг» у сучасному менеджменті [40] 

(табл. 1.3.) 

Таблиця 1.3. 

Хронологія трактування поняття «аутсорсинг» 

Рік Автор Визначення 

1985 К.Р. Харіган Сукупність виробничих рішень з метою отримання 

необхідних товаро-матеріальних цінностей та послуг для 

виробництва товарів, на яких спеціалізується компанія 

1992 Н. Венкатраман Зовнішнє забезпечення постачальниками матеріальних або 

людських ресурсів, пов’язаних з інформаційно-технічною 

інфраструктурою організації-користувача 

1994 Дж. Кінн та Ф. 

Гілмер 

Зовнішня купівля послуги, виконання певних робіт, у тому 

числі тих, які традиційно вважаються невід’ємною частиною 

внутрішніх функцій компанії, за умови, що вони не є 

частиною основних її функцій 

1995 Ж. Вентура Відносини обміну між декількома незалежними компаніями, 

з якими можуть бути підписані довготривалі угоди 

1995 Д. Лей та М. 

Хітт 

Акт довіри до можливості і навичок зовнішнього 

виготовлення певних компонентів виробництва і різних 

капіталомістких видів діяльності 

1996 Б. Ротері та Я. 

Роберсон 

Акт звернення до зовнішньої організації для виконання 

функції, що раніше виконувалися всередині компанії, що 

тягне за собою передачу планування, управління і розвитку 

діяльності незалежній третій стороні 

1996 Дж. Касані Довгострокові зв’язки, пов’язані з розвитком або 

виконанням функцій (які не є ключовими для підприємства) 

спеціалізованими професіоналами ззовні, які з часом стають 

стратегічними партнерами 
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1998 Д. Блумберг Процес укладання договорів із третьою стороною для 

обробки та виконання частини завдань бізнесу 

підприємства-клієнта 

1999 К. Сакрістан Угода про співпрацю між різними підприємствами, в яких 

одне є фахівцем у сфері технологій і робить значний внесок 

у розвиток іншого шляхом надання матеріальних або 

людських ресурсів протягом певного періоду для того, щоб 

досягти певної мети 

1999 М. Гріавер Періодична передача внутрішньої діяльності і повноважень 

прийняття рішень іншим компаніям за договором 

2000 К. Гіллі та А. 

Рашид 

Заміщення суб’єкта виконання певної діяльності через його 

послуги ззовні, незважаючи на те, що підприємство має 

необхідні управлінські і фінансові можливості для їх 

розвитку самостійно всередині компанії. Або утримання від 

здійснення певних видів діяльності всередині компанії 

2004 Я. МакКарті та 

А. Анагностоу 

Не лише придбання товарів або послуг із зовнішніх джерел, 

а й передача відповідальності за бізнес-функції і часто 

пов’язаних із ними знань до зовнішньої організації 

2011 Р. Дафт Передача відповідним посередникам певних внутрішніх 

операцій, що дає змогу миттєво отримувати значну 

економію і підвищити якість продукції 

 

У вітчизняних наукових публікаціях існує безліч трактувань 

аутсорсингу. Зокрема, Тетяна Васильківська розглядає аутсорсинг як один із 

методів організаційного проектування, спрямований на передачу ведення 

функціонально необхідних, але не основних напрямів у діяльності організації 

компаніям, що спеціалізуються у цьому конкретному роді діяльності, що 

допомагає визволити ресурси та зосередитись на основній сфері діяльності 

організації [14, с. 90].  

У свою чергу, Олександра Микало під аутсорсингом розуміє 

«інструмент посилення конкурентоспроможності підприємства за рахунок 

концентрації на ключових, виходячи з ринкових умов, для підприємства 

компетенціях, функціях та/або бізнеспроцесах» [76, с. 114]. 

На погляд Кіри Спірідонової аутсорсинг – це «відповідь на вимоги 

максимальної гнучкості, адаптивності до мінливої ринкової кон'юнктури і 

сучасний елемент ефективного менеджменту, за умови застосування якого 

відбувається оптимізація всіх видів ресурсів та бізнес-процесів і концентрація 

зусиль на тих, що приносять найбільшу віддачу» [154, c. 155]. 
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Визначаючи поняття аутсорсингу в сучасних умовах глобалізації та 

віртуалізації економіки Ксенія Горова зазначає, що аутсорсинг – це «сучасна 

форма організації бізнесу, що сприяє глобалізації світової економіки та 

створенню потужних віртуальних організацій навколо головного 

підприємства, що володіє торгівельною маркою або брендом та надає усі інші 

бізнес-процеси, включаючи виробництво, стороннім виконавцям, що 

зацікавлені в успіху спільної справи нарівні з замовником, на довгостроковій, 

платній основі з метою забезпечення ефективності діяльності, підвищення 

конкурентоспроможності та стійкості підприємства, а також його гнучкості 

відповідно до поточних зовнішніх умов» [21, c. 67]. 

Орест Полотай у визначенні аутсорсингу робить акцент на передачі 

неосновних функцій підприємства і всіх пов’язаних з ними активів в 

управління професійному підряднику (аутсорсеру)» [163, с. 234]. 

Досліджуючи роль аутсорсингу у фінансових показниках діяльності 

організацій Анатолій Загородній та Галина Партин під ним розуміють 

«передавання частини функцій з обслуговування діяльності підприємства 

стороннім підрядникам чи постачальникам за умови гарантування ними 

відповідного рівня якості та ефективності їх виконання на основі 

трансформації чи оновлення бізнес-процесів і технологій та з можливістю 

переходу частини персоналу підприємства до постачальника (аутсорсера)» 

[48, с. 89]. 

Як зазначає Олена Дикань «аутсорсинг – це частина управлінської 

стратегії компанії при передачі робіт і послуг сторонньому виконавцю, 

заснована на фундаментальному принципі поділу праці, організована у 

вигляді стійкого бізнес - процесу і спрямована на підвищення ефективності 

компанії та зниження витрат» [34, с. 26]. 

Софія Сухоняк робить акцент на ролі аутсорсингу як механізму 

реінжинірингу організацій та визначає, що це вид підприємницької діяльності, 

який полягає в реорганізації бізнес-процесів підприємства за допомогою 
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залучення стейкхолдерів до виконання вторинних і неефективних функцій та 

концентрації на ключових продуктах [157, с. 75]. 

Як вбачає Неллі Проскуріна аутсорсинг – це «організаційне рішення, 

пов’язане з передачею сторонньому підряднику деяких бізнесфункцій або 

частин бізнес-процесу підприємства. Сутність аутсорсингу полягає в розподілі 

функцій бізнес-системи відповідно до принципу «залишаю собі тільки те, що 

можу робити краще інших, передаю зовнішньому виконавцеві те, що він 

робить краще за інших» [140, с. 251]. 

Андрій Бутов під аутсорсингом розуміє «передачу неосновних 

(другорядних) бізнес-процесів (виробничих, сервісних, інформаційних, 

фінансових, управлінських тощо) іншій організації (аутсорсеру) для їх 

реалізації та функціонування» [13, c. 103]. У цьому є підході Ігор Матвій та 

Катерина Процак вбачають в аутсорсингу «передачу реалізації завдань, 

функцій, сфер і процесів зовнішній фірмі (або фірмам), що спеціалізується в 

даній області» [75, с. 197]. 

Здійснюючи морфологічний аналіз поняття «аутсорсинг» Олена 

Пархоменко дійшла до висновку, що в основі 36% всіх визначень аутсорсингу 

ключовим словом є «передача», у 30% – «договір», «контракт», «угода», 10% 

– «організаційне рішення», 7% – «стратегія», 7% – «інструмент», 7% – 

«конкуренція», 3% – «залучення» [141]. 

Враховуючи велику кількість визначень аутсорсингу у закордонних та 

вітчизняних дослідженнях, на наш погляд, більш конструктивним є їх 

систематизація на основі певних підходів. Так, Кіра Спірідонова виокремлює 

три підходи, щодо аутсорсингу: 

функціональний (передання окремих функцій або бізнес-процесів для їх 

виконання зовнішньою організацією, що володіє необхідними для цього 

ресурсами); 

вартісно-орієнтований (забезпечення або підвищення ефективності 

діяльності підприємства на основі передання необхідних організації 
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традиційних та органічно притаманних функцій або бізнес-процесів та при 

необхідності відповідних ресурсів зовнішнім виконавцям); 

комплексний (забезпечення підвищення конкурентоспроможності та 

ефективності підприємства, мінімізація витрат, підвищення якості виконання 

робіт на основі передання виконання деяких функцій зовнішньому 

підряднику, що спеціалізується на їх виконанні) [154, c. 155]. 

У свою чергу, Ксенія Горова виділяє вже дев’ять підходів до визначення 

аутсорсингу:  

- функціональний (аутсорсинг – процес передачі окремих функцій або 

бізнеспроцесів підприємства зовнішнім виконавцям на довгостроковій, 

платній основі);  

- коопераційний (аутсорсинг – форма господарських взаємин, заснована 

на партнерських відносинах, коли виконавець виконує та розвиває в інтересах 

замовника певні аспекти його діяльності, при цьому обидва учасники в рівній 

мірі зацікавлені в успіху спільної справи);  

- ресурсний (аутсорсинг – використання трудових, матеріальних, 

інтелектуальних, технічних ресурсів сторонньої організації);  

- організаційний (аутсорсинг – форма організації бізнесу, впровадження 

якої супроводжується реорганізацією підприємства, що може 

характеризуватися оптимізацією організаційної структури або виділенням 

підрозділу підприємства в окремий господарюючий суб’єкт або виведенням 

його і всіх пов’язаних з ним активів до організації постачальника послуг);  

- стратегічний (аутсорсинг – стратегія управління підприємством, що 

дозволяє зосередитися на ключових компетенціях діяльності);  

- цільовий (аутсорсинг – метод оптимізації та підвищення ефективності 

діяльності підприємства, підвищення конкурентоспроможності, підвищення 

економічної безпеки та стійкості підприємства, антикризового управління, 

збільшення вартості підприємства і т.п. за рахунок концентрації зусиль на 

основному виді діяльності);  
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- глобалізаційний (аутсорсинг – інструмент глобалізації світової 

економіки, спосіб включення всіх суб’єктів світових господарських зв’язків у 

систему глобальної кооперації, що передбачає поглиблення спеціалізації 

окремих регіонів на виконанні певних бізнеспроцесів для міжнародних 

замовників). 

- мобільний (аутсорсинг – спосіб забезпечення гнучкості та мобільності 

діяльності підприємства та його зовнішніх взаємозв’язків завдяки мінімізації 

власних виробничих потужностей та капіталу за рахунок відмови 

відвиконання більшості бізнес-процесів власними силами);  

- віртуалізаційний (аутсорсинг – інструмент віртуалізації економічних 

відносин, що дозволяє створити розгалужену мережеву організацію навколо 

головного підприємства, що володіє торгівельною маркою або брендом та 

надає усі інші бізнес-процеси, включаючи виробництво, стороннім 

виконавцям) [21, c. 66-67].  

На погляд Софії Сухоняк усі сформовані на сьогодні визначення можна 

чітко поділити за такими домінуючими аспектами:  

 цільовий – описує спектр основних цілей та завдань, які досягаються 

за допомогою використання аутсорсингу в діяльності підприємств. Серед 

найбільш поширених цілей – пошук відповідних ресурсів, зниження 

собівартості, досягнення вищого рівня гнучкості.  

 процесний – передавання певних (зазвичай, вторинних) функцій, 

окремих завдань або етапів виробничо-господарської діяльності, які не цікаві 

для підприємства, ураховуючи його основні цілі, постачальникам товарів і 

послуг. 

 стратегічний – полягає в удосконаленні наявної корпоративної або 

ділової стратегії, окремих функціональних або операційних стратегій, або 

вироблення на основі аутсорсингу абсолютно нової стратегії для отримання 

конкурентних переваг та досягнення вищого рівня конкурентоспроможності 

на ринку.  
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 стейкхолдерський – знаходження за допомогою аутсорсингу нового 

балансу інтересів між зацікавленими групами (стейкхолдерами) у діяльності 

підприємства за допомогою залучення постачальників, конкурентів, 

споживачів або інших стейкхолдерів до побудови спільних бізнес-процесів 

[157]. 

Узагальнюючи існуючі концептуальні засади аутсорсингу Олена 

Нишенко виокремлює наступні підходи його визначення: 

з позиції визначення аутсорсингу як фактору підвищення 

конкурентоспроможності; 

з позиції визначення аутсорсингу як складової частини стратегічного 

управління підприємством; 

з позиції визначення аутсорсингу як юридичного факту; 

з позиції визначення аутсорсингу як бізнес-формату партнерських 

відносин; 

з позиції визначення аутсорсингу як процесу передачі непрофільних 

бізнес-процесів з метою економії коштів [87] 

Нарешті, Людмила Поливана використовуючи ситуаційний метод 

виокремлює наступні підходи: 

функціональноорієнтований (процес передачі другорядних функцій для 

зменшення витрат компанії); 

коопераційний (спосіб взаємодії між господарськими суб’єктами на 

основі спеціалістів та кооперацій); 

управлінський (процес передачі бізнес-процесів назовні, стратегічний 

довгостроковий характер відносин між замовником і постачальником послуг); 

інструментальний (досягнення конкурентних переваг, пов’язаних не 

лише зі зниженням собівартості продукції, а, насамперед, з необхідністю 

сконцентрувати увагу на основній діяльності – ядрі бізнесу) [99]. 

В аутсорсингу прийнято виділяти двох учасників: замовника (аутсорсі), 

що передає якусь функцію на виконання сторонньою організацією, та 
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аутсорсера (підрядника, оператора, провайдера) – організацію, що бере на себе 

виконання цієї функції, при цьому участь в угоді залишається незмінною: 

замовник завжди є замовником, а аутсорсер – аутсорсером. 

Слід зазначити, що поряд із поняттям «аутсорсинг» в практиці 

управління використовується також багато інших визначень, які є досить 

близькими до аутсорсингу або конкретизують його окремі сторони. Іноді 

можна зустріти визначення аут-технології (напр.: [19]), до якого зведені всі 

різновиди аутсорсингу. Тому, для повноти характеристики інституту 

аутсорсингу, визначимо деякі з них та їх співвідношення із аутсорсингом. 

Ауттаскінг (англ. оuttasking) – це передача конкретних завдань на 

субпідряд. На відміну від аутсорсингу, коли зовнішнім структурам 

передається досить великий обсяг завдань, ауттаскінг передбачає передачу 

невеликих завдань, які, з одного боку, досить просто виконати підряднику або, 

навіть, фрілансеру, а з іншого – проконтролювати як процес виконання 

завдання, так й кінцевий результат. Ауттаскінг, безумовно, є різновидом 

аутсорсингу, але, на відміну від нього, це часткова передача на зовні окремих 

завдань організації-замовника. Якщо при аутсорсингу організації-виконавцю 

передаються великі обсяги завдань, то при ауттаскінзі передається лише 

окрема частина послуг, що покладалася раніше на певний відділ організації-

замовника або співробітника. Дана модель зазвичай застосовується з тією 

метою, щоб покласти на чужі плечі навантаження з виконання завдань, які є 

для організації-замовника важкими або новими. Також прикметно, що 

організація, на яку перекладається відповідальність за виконання завдань за 

таких умов може розглядатися як частину штату організації-замовника. Це 

означитиме, зокрема, що аутсорсер повинен бути готовим у будь-який момент 

в залежності від потреб організації-замовника зменшити або збільшити число 

співробітників, які займаються вирішенням відповідних завдань. Це 

означитиме також, що відносини з аутсорсером не повинні полягати у боротьбі 

за фіксовану плату або гарантування рівня обслуговування протягом певного 

періоду, навантаження треба визначати таким чином, як би аутсорсер був 
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частиною організації-замовника. Як зазначає Соломія Ганущин «перевага 

ауттаскінгу полягає у відносній дешевизні послуги, короткому терміні 

виконання і простоті контролю за процесом виконання» [19, с. 49]. 

Інсорсинг (англ. insoursing). Тут передбачається реалізація внутрішніх 

функцій організації без притягнення стороннього провайдера, виділення 

окремого підрозділу зі структури організації. Внаслідок зазначеного 

відбувається централізація непрофільних функцій організації. На погляд 

Лариси Першко, якщо аутсорсинг дозволяє витратам бути гнучкими при зміні 

обсягу виробництва і послуг, то – інсорсинг зберігає витрати постійними, але 

продає при цьому на зовнішній ринок невикористовувану потужність. 

«Інсорсинг – це розширення діяльності підприємства або підрозділу для 

додаткового завантаження наявних потужностей або активів» [95, с. 451]. 

Косорсинг (англ. cosoursing) – це одночасне виконання функцій як 

внутрішнім персоналом організації, так й зовнішніми структурами. Косорсинг 

є певним чином гібридом, «золотою серединою» поміж класичним 

автосорсингом та інсорсингом, що дозволяє певною мірою нівелювати їх 

недоліки та загрози і поєднати в собі позитивні риси. Даний варіант надає 

наступні переваги: з одного боку співробітники підприємства добре знайомі з 

внутрішньою організацією та галузевими особливостями бізнесу, а з іншого – 

є можливість використовувати послуги експертів в різних областях; мати 

доступ до високопрофесійних кадрів, до передових технологій і методик 

виконання певних завдань. Окрім того, косорсинг дозволяє зберегти гнучкість 

у виконанні внутрішніх функцій та дозволяє створити усі необхідні умови для 

незалежності та об’єктивності під час реалізації певної функції [6]. 

Краудсорсинг (англ. crowd – натовп, група людей). Сутність 

краудсорсингу полягає у наданні через мережу Інтернет певного завдання 

невизначеному колу осіб, що можуть зацікавитися його виконанням. Після 

виконання завдання, у встановлені терміни краудсорсери пропонують свої 

варіанти його виконання замовнику, який розглядає їх та обирає найбільш 

оптимальний, впроваджуючи у поділі у свою діяльність. При чому, якщо 
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аутсорсинг передбачає використовувати ресурси компетентних осіб за 

відповідну плату, то краудсорсинг зводить цю плату до мінімуму або взагалі її 

не передбачає. На думку Олега Кравцова краудсорсинг схожий з 

аутсорсингом, оскільки обидва стосуються залучення сторонніх людських 

ресурсів. Але якщо аутсорсинг передбачає укладання офіційного договору, то 

у випадку краудсорсингу людей залучають на підставі публічної оферти, тобто 

пропозиції укласти угоду невизначеному колу осіб [66, с. 18].  

Певним різновідом краудсорсінгу є ноосорсинг (noos – розум і sourcing 

– використання ресурсів), пов’язаний із передачею функцій, пов’язаних з 

виробництвом знань (зокрема, проведення експертизи), мережевим 

спільнотам, що об’єднують професіоналів та експертів. На відміну від 

краудсорсингу, ноосорсинг передбачає, що мережне співтовариство, яке 

залучається для вирішення певного завдання, організоване так, що його члени 

мають відповідні підтверджені компетенції та зобов’язання, хоча і не такі 

формальні, як у випадку аутсорсингу. Якщо краудсорсинг базується на 

соціальних мережах, то ноосорсинг – на експертних мережах. 

Аутстаффінг (англ. оutstaffing – вивід персоналу за штат). Зазначений 

інструмент є способом управління персоналом, що передбачає надання послуг 

у формі переведення у користування замовника певної кількості працівників, 

які не вступають з ним у будь-які правові відносини (цивільно-правові, 

трудові) безпосередньо, але надають від імені виконавця певні послуги 

(роботи) за місцем знаходження замовника. При аутстаффінзі немає 

необхідності вести кадрову документацію, заповнювати табелі обліку 

робочого дня та багато інших документів, а також здійснювати процедури, 

пов’язані із кадровим діловодством. Органи контролю не зможуть 

оштрафувати компанію за порушення, пов’язані з кадровими, міграційними та 

податковими питаннями щодо персоналу. До додаткових переваг також 

належать відсутність тимчасових та фінансових витрат на підбір персоналу – 

цю функцію забезпечує компанія-провайдер послуг аутстафінгу. На відміну 

від аутсорсингу аутстаффінг передбачає передачу не функцій, а конкретних 
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працівників організації. При цьому ці співробітники оформляються до штату 

сторонньої організації, а фактично працюють на місці і виконують колишні 

функції [170]. 

В основу аутсорсингу може бути покладений й географічний чинник. 

Зокрема, оншоринг (onshoring) – це здебільше аутсорсинг до іншого місця 

країни. Ніаршоринг (nearshoring) – це аутсорсинг бізнес-процесів в організації, 

які розташовані в сусідніх країнах щодо замовника. Офшоринг (offshoring) 

відомий як найбюджетніший підхід до аутсорсингу та полягає у передачі 

виконання певних функцій у відалені країни, де існують кваліфіковані кадри, 

але їх вартість є доволі низькою [156]. 

Перспективним напрямом аутсорсингу є мультисорсинг (англ. 

multysoursing), який набуває все більшого поширення. У широкому сенсі, 

мультисорсинг – це виконання будь-якої діяльності з одночасним 

використанням кількох зовнішніх інструментів. У рамках мультисорсингу 

відбувається фактична комбінація кількох окремих провайдерів у межах 

одного проекту. Й навпаки, якщо ж організація користується послугами 

кількох аутсорсерів, які ніколи не перетинаються, це вже буде класичним 

аутсорсингом, а не мультисорсингом. 

Виходячи із всього зазначеного аутсорсинг у цілому можна визначити 

як спосіб кооперування. Але на відміну від інших способів кооперації – 

підряду, субпідряду, сервісного обслуговування – аутсорсинг – не просто вид 

партнерської взаємодії, оскільки він передбачає реінжиніринг організації та її 

зв’язків. Субпідряд, як правило, належить до спільної роботи з якогось 

конкретного замовлення або групи замовлень, будь то на тимчасовій або на 

постійній основі, тоді як «класичний» аутсорсинг пов’язаний із «життєвим 

циклом» організації як такої. Аутсорсинг, таким чином, має на увазі дуже тісні 

взаємини між сторонами, інтеграцію на основі більш глибокої «вартісної 

спеціалізації» [154, с. 155]. 

Аутсорсинг передбачає залучення до створення нових цінностей 

ресурсів, що належать зовнішнім організаціям-постачальникам (аутсорсерам). 
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Основна причина практики використання зовнішніх ресурсів зазвичай полягає 

в тому, що жодна компанія не має повного набору знань, навичок та 

внутрішніх можливостей для підтримки конкурентоспроможності у всіх видах 

своєї основної та допоміжної діяльності. 

Основну мету аутсорсингу можна сформулювати як створення для будь-

якої організації можливостей для фокусування всіх своїх зусиль на вирішенні 

основних завдань – зростанні конкурентоспроможності, просуванні свого 

профільного товару (послуги) на ринки країни та світу. При цьому за рахунок 

передачі окремих функцій досягається підвищення ефективності діяльності 

організації-замовника (виникає так званий синергетичний ефект). Як цілком 

справедливо зазначає Андрій Бутов, мета застосування аутсорсингу – 

використання передових бізнес-технологій і ноу-хау для завоювання та 

утримання конкурентних переваг в умовах загострення конкурентної 

боротьби [13, c. 104]. 

Однією з найважливіших проблем у дослідженні аутсорсингу є розробка 

критеріїв його відмінностей від інших форм міжорганізаційної кооперації, які 

на сьогодні відсутні. За відсутності таких критеріїв виділення аутсорсингу як 

самостійного організаційного та економічного не має сенсу. Це відбивається у 

поглядах як низки науковців, так і багатьох керівників організацій різного 

плану, які або схильні відмовляти аутсорсингу в статусі окремого явища і 

інституту та вважають за краще трактувати його як синонім підряду (можливо, 

з більшою адаптацією кінцевого продукту під вимоги замовника), або 

вкладають у нього розширювальний сенс і ототожнюють його з будь-якою 

формою поділу праці та залучення організацією зовнішніх ресурсів. 

Вочевидь, що така ситуація незручна як з теоретичної, так і з практичної 

точок зору (оскільки відсутнє явне та недвозначне розуміння прав та 

обов’язків учасників аутсорсингової угоди), що робить актуальним завдання 

пошуку критеріїв, які б дозволили відокремити аутсорсинг від інших форм 

міжорганізаційної співпраці (якщо ж такі критерії виявити не вдасться, то це 

означитиме, що аутсорсинг як самостійний вид співробітництва не існує і 
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може бути зведений до якогось іншого виду кооперації) і сформулювати його 

внутрішньо несуперечливе визначення. 

У табл. 1.4 зроблено спробу формалізувати характеристики, що 

відрізняють аутсорсинг від інших форм міжорганізаційної співпраці.  

 

Таблиця 1.4 

Відмінності між аутсорсингом та іншими формами співробітництва 

організацій 

Закупівля товарів 

(послуг) 

Замовлення товарів 

(послуг) 

Підряд 

(субконтрактинг) 

Аутсорсинг бізнес-

процесів 

Сутність діяльності постачальника (оператора) 

Постачальник за 

власною 

ініціативою 

виготовляє товар 

для продажу на 

відкритому ринку 

Постачальник 

виробляє товар 

(надає послугу) 

лише після 

отримання 

замовлення 

Постачальник 

виробляє товар 

(надає послугу) 

лише після 

отримання 

замовлення 

Оператор виробляє 

продукт (надає 

послугу) за 

наявності 

замовлення від 

аудсорсі 

Гарантії отримання виручки постачальником (оператором) 

Гарантія продажу 

товару та отримання 

виручки відсутня 

(залежить від 

кон’юнктури ринку) 

Замовник гарантує 

викуп виробленого 

товару (надання 

послуг) та їх 

своєчасну оплату 

Замовник гарантує 

викуп виробленого 

товару (наданих 

послуг) та їх 

своєчасну оплату 

Аутсорсі гарантує 

викуп виробленого 

товару (надання 

послуг) та їх 

своєчасну оплату 

Призначення товару (послуги) 

Товар (послуга) 

може бути 

використаний для 

задоволення 

особистих потреб 

або у комерційних 

цілях 

Товар (послуга) 

може бути 

використаний для 

задоволення 

особистих потреб 

або у комерційних 

цілях 

Товар буде 

використаний 

замовником у 

комерційних цілях 

Товар (послуга) 

призначений для 

використання 

аутсорсі у 

комерційних цілях 

Учасники угоди 

Учасники угоди 

можуть бути 

фізичними або 

юридичними 

особами 

Учасники угоди 

можуть бути 

фізичними або 

юридичними 

особами 

Учасники угоди 

можуть бути лише 

юридичними 

особами 

Учасники угоди 

можуть бути лише 

юридичними 

особами 

Характеристики товару (послуги) 

Товар (послуга) 

виготовляються 

відповідно до 

власної 

специфікації 

постачальника та є 

Постачальник 

отримує від 

покупця лише 

специфікацію 

товару 

Постачальник 

отримує від 

покупця докладні 

специфікації 

виконуваних робіт 

та рекомендації 

щодо їх виконання 

Товар (послуга) 

виробляються 

відповідно до вимог 

замовника. Ці 

вимоги включають 

до себе розгорнуті 

технічні 



68 

 
стандартизованими 

для всіх покупців 

характеристики 

товару, технологію 

виробництва та 

організацію системи 

контролю якості 

Механізм ціноутворення 

Продавець 

самостійно 

встановлює ціну на 

свій товар (послугу) 

і у разі потреби 

надає покупцеві 

знижку 

Ціна визначається 

замовником та 

виконавцем шляхом 

переговорів 

Замовник 

встановлює 

підряднику 

кошторис робіт 

Оператор розкриває 

замовнику 

структуру та розмір 

своїх витрат, після 

чого замовник та 

оператор 

встановлюють 

нормативний розмір 

націнки на товари 

(послуги) оператора 

Характер виробничих потужностей постачальника (оператора) 

Виробник 

(постачальник) 

самостійно формує 

свої виробничі 

потужності 

виходячи зі 

специфіки 

виробленого 

(поставленого) їм 

товару 

Виробник 

(постачальник) 

самостійно формує 

свої виробничі 

потужності 

виходячи з 

усереднених 

характеристик того 

товару, який він має 

намір виробити на 

замовлення. 

Виробництво товару 

з характеристики, 

що істотно 

відрізняються від 

усереднених є, як 

правило, 

неможливим 

Виробник 

(постачальник) 

самостійно формує 

основну частину 

своїх виробничих 

потужностей 

виходячи з 

усереднених 

характеристик того 

виду робіт, які він 

буде виконувати. 

При складних 

замовленнях 

можливо залучення 

додаткових 

потужностей 

(наприклад, оренда) 

Оператор формує 

свої виробничі 

потужності 

(кількість, 

структура, 

номенклатура, 

географічне 

розташування) з 

урахуванням вимог 

замовника 

Механізм роботи покупця (замовника) 

Покупець 

самостійно 

використовує 

придбаний товар 

(послугу) за 

встановленим ним 

внутрішнім 

регламентом 

Покупець 

самостійно 

використовує 

придбаний товар 

(послугу) за 

встановленим ним 

внутрішнім 

регламентом 

Покупець 

самостійно 

використовує 

придбаний товар 

(послугу) за 

встановленим ним 

внутрішнім 

регламентом 

З метою 

забезпечення 

оптимальної  якості 

надання послуг 

аутсорсер вносить 

зміни до тих 

внутрішніх 

процедур роботи 

замовника, які 

пов’язані з 

процесом, що 

переданий йому на 

виконання 

Отримання компетенцій від замовника 
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Ні (постачальник 

пропонує покупцю 

стандартний товар 

без адаптації під 

його вимоги і має 

всі необхідні 

компетенції для 

його виробництва) 

Постачальник 

отримує від 

покупця 

специфікації товару 

Постачальник 

отримує від 

покупця докладні 

специфікації 

виконуваних робіт 

та рекомендації 

щодо їх виконання 

У разі потреби 

аутсорсі передає 

оператору власні 

ключові 

компетенції, 

необхідні для 

виконання процесу 

або завдання 

(технології, 

обладнання та т. д.) 

 

Аналіз таблиці 1.4 дозволяє зробити висновок про те, що поміж 

аутсорсингом та підрядом багато спільного. Тим не менш, також є і ознаки, що 

відрізняють ці форми кооперації одну від одної. Зазначимо, що не всі виділені 

умови можуть виконуватися в межах кожної конкретної аутсорсингової угоди 

– має дотримуватися хоча б одна з них. Чим більше умов виконується, тим про 

більшу інтеграцію організацій в межах процедур аутсорсингу йдеться (або, по 

іншому, тим сильніше ієрархічна складова у такій взаємодії). 

Важливо розуміти, що при аутсорсингу, як й при підряді, мова йде про 

співробітництво поміж організаціями. Якщо організація передає якесь 

завдання фізичній особі, то йдеться не про аутсорсинг, а про трудові 

відносини. Це дозволяє уникнути розширювального тлумачення аутсорсингу 

як (зокрема) залучення тимчасових позаштатних співробітників. 

Аутсорсер має право вносити зміни до тих чи інших технологічних 

процесів аутсорсі, якщо це необхідно для більш якісного виконання переданої 

йому функції. Наприклад, оператор може рекомендувати замовнику докупити 

додаткове обладнання або програмне забезпечення, реорганізувати внутрішню 

мережу тощо. 

Непоодинокі ситуації, коли аутсорсі передає аутсорсеру свої підрозділи, 

що ліквідуються (функції, що віддаються аутсорсеру), певні технології та інші 

компетенції. Саме ця ситуація відзначена в нижньому правому сегменті 

таблиці 1.4. Загалом характеристики, що наведені у правій колонці табл. 1.4 є 

формалізацією вимог, яким має відповідати зовнішній підрозділ (тобто 

незалежна організація, що фактично входить до структури аутсорсі). 
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Особливу зацікавленість викликає механізм оплати послуг з 

аутсорсингу, який є абсолютно прозорим – аутсорсер встановлює ціну на свої 

послуги виходячи з очікуваної рентабельності діяльності, причому рівень 

рентабельності визначається в деяких випадках не самим аутсорсером в 

односторонньому порядку, а разом із замовником шляхом переговорів. Не 

виключено, що впливовий замовник вимагатиме від аутсорсера розкрити 

структуру собівартості його діяльності, а потім визначить прийнятний для 

нього рівень націнки. Замовник також може поставити аутсорсеру 

максимальний рівень ціни його послуги. 

Виходячи з комплексного компаративного аналізу сучасних уявлень, що 

характеризують аутсорсинг та споріднені явища, можна стверджувати, що 

аутсорсинг – це частина управлінської стратегії організації при передачі робіт 

і послуг сторонньому виконавцю, заснована на фундаментальному принципі 

поділу праці, організована як стійкий бізнес-процес та спрямована на 

підвищення ефективності організації та зниження витрат. При цьому, 

принципова відмінність аутсорсингу від інших форм контрактного 

співробітництва, на нашу думку, полягає, по-перше, у гарантії 

відповідальності зі сторони виконавця за виконання переданих зовнішньому 

виконавцю робіт та послуг, а по-друге, у наявності постійної (довгострокової) 

основи для взаємодії. 

Аутсорсинг дозволяє підвищити ефективність організації шляхом 

скорочення витрат, прискорення адаптації до умов зовнішнього середовища, 

покращення якості продукції, робіт (послуг), зменшення ризиків. 

Використання ресурсів, що вивільняються, сприяє створенню умов для 

успішної конкуренції з іншими організаціями. Крім того, аутсорсинг може 

бути корисним і для споживачів товарів та послуг, тому що він підвищує 

конкуренцію серед компаній, що його використовують, але це у свою чергу 

веде до підвищення якості обслуговування. 

Технологія аутсорсингу, заснована на простому принципі «визнач 

найкращого виконавця і делегуй йому повноваження», що ідеально вписується 
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не лише у такі сучасні концепції управління, що нами визначалися у першому 

параграфі як lean government та NPM, але й технологію реінжинірингу бізнес-

процесів організації, що найкраще гармонує із новими уявленнями управління, 

ставлячи ставку не лише на фінансовий, але й якісний результат діяльності. 

«Сутність поняття «реінжиніринг», - зазначають Людмила Приходченко та 

Олена Лесик, - полягає у радикальному переосмисленні процесів 

адміністрування, що супроводжується як розумінням необхідності змін 

(креативність та ініціатива) задля досягнення поставлених цілей, так і 

потребою удосконалення інструментів і технологій в процесі здійснення 

покладених функцій» [105, с. 140]. 

Отже, об’єктом реінжинірингу є процеси, під якими розуміється 

впорядкований у часі та просторі набір операцій, які, взяті разом, дають 

певний результат. Концентрація на процесах, а не на окремих елементах, 

дозволяє якнайкраще виконати дії із досягнення кінцевого результату. Тим 

самим реінжиніринг означає зміну базових принципів функціонування 

організації, у т.ч. на засадах аутсорсингу. 

Удосконалення існуючих в організації процесів передбачає 

застосування певного інструментарію. В існуючій літературі (див., напр.: [63; 

79; 94; 144]) до них відносять:  

1. Залучення до процесу якомога менше ресурсів. У кожному завданні, 

що становить процес, потрібно скоротити якнайбільше ресурсів, наприклад, 

шляхом поєднання завдань таким чином, щоб працівник виконував найбільшу 

їх кількість. Ключовим завданням є вивільнення працівників та суміщення 

різних функцій, внаслідок чого цілі підрозділи виводяться за межі процесу. 

2. Створення безлічі версій складних процесів. Традиційні процеси 

зазвичай виключають роботу із широким спектром ситуацій. Процеси повинні 

мати багато варіантів, тобто бути диференційованими. Багатоваріантний 

процес є простим, оскільки кожен варіант призначений лише для певних видів 

ситуацій. Необхідний варіант процесу визначається шляхом попереднього 

сортування, що базується на заздалегідь встановлених процедурах. За такого 
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підходу немає місця ані особливим ситуаціям, ані виняткам. Це дозволяє 

відмовитися від контролю за одними процесами і зберегти контроль за 

іншими. При реінжинірингу необхідно визначити, за яких умов є доцільним 

контроль, і створити одні процеси з вбудованими механізмами контролю, а 

інші –  без них. 

3. Зменшення тривалості циклу. Зменшити тривалість циклу, зберігаючи 

при цьому тривалість кожного етапу на попередньому рівні, можна шляхом 

збільшення частки корисного часу. Наприклад, можна об’єднати виконання 

всіх етапів в одному місці одночасно, скоротивши цим логістичні затримки. 

Поряд із цим проміжки часу поміж виконанням різних етапів процесу можна 

зменшити за допомогою ретельного планування та проектування. Наприклад, 

можна скоротити час бездіяльності, змінити час транспортування матеріалів 

тощо. 

4. Об’єднання кількох робіт в одну. Основною властивістю процесів, що 

підпали під реінжиніринг є інтеграція багатьох раніше розрізнених робіт в 

одну. При цьому розрізнені роботи можуть поєднуватися в одну. 

Співробітники, які раніше працювали в різних територіально віддалених один 

від одного підрозділах, можуть бути зібрані разом до єдиного підрозділу та 

отримати повну відповідальність за конкретний процес. Вигоди від 

використання інтегрованих процесів можуть бути величезними, у тому числі, 

наприклад, за рахунок істотного зниження накладних витрат. Проте не завжди 

процес можна інтегрувати, у деяких ситуаціях різні етапи процесу мають 

здійснюватися в різних місцях. Іноді також потрібно кілька працівників, кожен 

із яких виконував б окремі елементи процесу. В інших ситуаціях може 

виявитися недоцільним навчати одного співробітника всім навичкам, які 

знадобляться йому для виконання всього процесу у цілому. 

5. Спрощення робіт. Традиційно в організації працівники мають 

нечисленні навички і невелику кількість часу або можливостей для навчання, 

а їхні трудові завдання є досить спрощеними. Організації треба витратити 

багато зусиль для того, щоб звести спрощені процеси докупи. Організації 
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змушені миритися з незручностями, неефективністю та витратами, 

пов’язаними зі складними процесами заради використання переваг спрощених 

завдань. При реінжинірингу для задоволення вимог щодо якості продукції, 

рівню обслуговування, гнучкості і низькому рівню витрат процеси мають 

залишатися простими, а прості трудові завдання перетворюються на складні. 

6. Усунення зайвих чи довгих потоків. Реінжиніринг усуває непотрібну 

роботу, адже більшість дій щодо перевірки, погодження, очікування, 

моніторингу, відстежування, тобто непродуктивна робота, що має місце 

внаслідок фрагментації процесів у результаті реінжинірингу усувається. 

7. Виконання процесу зовнішніми організаціями. Ключові частини 

процесу, які раніше виконувались усередині організації, можуть передаватися 

у відання іншій організації наслідком чого є радикальна зміна процесу. 

Наприклад, процес, що складається з чотирьох субпроцесів, можна за 

допомогою реінжинірингу звести до одного, тоді як інші субпроцеси будуть 

виконувати зовнішні структури. 

Таким чином, можна вважати, що аутсорсинг багато в чому є 

інструментальним втіленням реінжинірингу.  

Враховуючи все визначене вище, в межах нашого дослідження ми 

будемо виходити з функціонально-управлінського підходу до аутсорсингу та 

розуміти під ним управлінський інститут, що характеризується особливим 

характером взаємовідносин між організацією та суб’єктами, які не 

перебувають під її організаційно-розпорядчим впливом та спрямованих на 

оптимізацію діяльності організації шляхом передачі на договірних засадах 

непрофільних та спеціальних функцій зовнішнім структурам.  

 

1.3. Підходи до класифікації та типологізації форм та моделей 

сучасного аутсорсингу 

 

При вивченні таких складних явищ як аутсорсинг досить велике 

методологічне значення відіграють методи класифікації та типологізації. За 
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великим рахунком вони є втіленням порівняльного підходу у публічному 

управлінні та адмініструванні, адже дозволяють здійснити сходження від 

одиничного до особливого і далі до абстрактного та загального. 

Класифікація (від лат. сlassis «розряд» і facere «робити») – поняття в 

науці, що позначає розподіл об’єктів, що вивчаються за певною ознакою 

завдяки чому вони поділяються на певні класи, види тощо. Якби наукове 

пізнання відбувалося шляхом вивчення кожного окремого явища поокремо, 

воно не могло б охопити собою всі явища й водночас було б надзвичайно 

громіздкою і складною справою, причому дуже обмеженою за своїм 

значенням. Однак через те, що у світі існує не лише одиничне, а й особливе та 

загальне, то немає абсолютної необхідності вивчати кожну окрему річ та 

кожне окреме явище. Навпаки, є можливість, вивчаючи на вибір лише деякі 

окремі явища, тим самим охоплювати і пізнавати більш-менш повно, хоча 

далеко не вичерпно, безліч інших подібних до них явищ. Це, власно, й 

досягається шляхом виявлення видів, родів, типів існуючих явищ та 

відображення їх у формі наукових класифікацій. 

Наукові класифікації мають величезне значення. По-перше, через 

встановлення видів, родів, класів, типів предметів і явищ, приведення їх у 

певний логічний порядок можливо охопити таким чином усі предмети та 

явища та мати загальне уявлення про них у всьому їх розмаїтті. По-друге, вони 

дозволяють швидко визначати та характеризувати те чи інше окреме явище. 

По-третє, вони дозволяють ясно побачити співвідношення окремих видів та 

родів явищ і на основі цього розкривати деякі закономірності цього 

співвідношення. По-четверте, вони дозволяють робити передбачення щодо 

існування ще невідомих рис певного явища. 

Розрізняють два методи класифікації: ієрархічний та фасетний методи. 

Ієрархічний метод встановлює відношення підпорядкування між різними 

угрупованнями – тут послідовно деталізуються якісні властивості об’єктів 

певних множин: клас, підклас, група, підгрупа, вид тощо. Всі об’єкти та явища, 

що класифікується, розподіляються на підмножини за деяким критерієм. 
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Фасетний метод класифікації передбачає, що об’єкти або явища розбиваються 

на підмножини угруповань за незалежними між собою ознаками класифікації 

– фасет). Фасет – набір значень окремої ознаки класифікації й всі фасети є 

взаємно незалежними. 

Відмінність типології від класифікації полягає в тому, що тут головну 

увагу приділяється не наявності окремих подібностей і відмінностей, а 

встановлення закономірностей розвитку явищ.  

Завдання типологізації виходять за межі розподілу предметів по 

взаємозалежним класам та видам тобто. за межі класифікації. При 

типологізації у першу чергу беруться до уваги комплексність, системність 

аналізу ознак. Будь-яка типологізація передбачає узагальнене вираження 

ознак об’єктів, що вивчаються і побудову на цій основі моделей об’єкту – 

«типу», який реконструює найбільш суттєві, базисні його характеристики. У 

ролі «типу» може бути як ідеальна модель об’єкту, так й деякий реально 

існуючий предмет, який за рядом критеріїв можна розглядати як представника 

типових властивостей певної безлічі об’єктів – еталон. Встановивши 

типологічну подібність, а отже спільність внутрішньої структури та виходячи 

з відмінностей об’єктів, отримуємо можливість для пояснення цих 

властивостей. 

Найбільш відомою у світі організацією, що об’єднує дослідників 

аутсорсингу, є Інститут аутсорсингу. Серед багатьох аспектів аутсорсингу 

його дослідниками визначено досить багато його моделей та форм, що повною 

мірою розкривають зміст та спрямованість аутсорсингу. Також слід зазначити, 

що й у вітчизняній науці розроблено достатньо багато підходів щодо 

класифікації та типологізації аутсорсингу. 

Так, Ірина Майорова розподіляє аутсорсинг за наступними критеріями:  

за відношенням до профільної діяльності підприємства (аутсорсинг 

основних та допоміжних процесів); 
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за видами діяльності (ІТ-аутсорсинг, виробничий аутсорсинг, 

логістичний аутсорсинг, аутсорсинг персоналу, бухгалтерський аутсорсинг 

тощо); 

за змістом функцій, що передаються; 

за критерієм факторів виробництва [69, с. 235-236]. 

Проаналізувавши різні прояви аутсорсингу Оксана Рижак класифікує їх 

за наступним: 

за комплексністю завдань та їх характером;  

за кількістю функцій, що передають на виконання одному аутсорсеру 

(моноаутсорсинг, що становить відчуження однієї функції та поліаутсорсинг, 

за якого відбувається відчуження декількох функцій) 

за видом діяльності, який підприємство готове віддати на виконання 

(аутсорсинг обслуговування корпоративних комп’ютерних мереж; аутсорсинг 

нарахування заробітної плати; аутсорсинг фінансових операцій та транзакцій; 

аутсорсинг бухгалтерського обліку; адміністративний аутсорсинг; 

логістичний аутсорсинг; рекрутинговий аутсорсинг; аутсорсинг 

маркетингових функцій); 

за кількістю провайдерів, які залучені для роботи над одним об’єктом;  

за типом управління аутсорсингом (конкретизований аутсорсинг, де 

виконавцем замовлення виступає підприємство будь-якої форми, 

краудсорсинг, за якого відбувається передача завдань на виконання 

замовлення натовпу, групі потенційних чи реальних споживачів, які 

зацікавлені у розвитку підприємства, що проводиться на безкоштовній основі 

та фріланс – виконання замовлення спеціалістом, який не є представником 

будь-якого підприємства та працює за власною ініціативою та бажанням; 

за формою представлення виконавця; 

за методами керування;  

за варіантом побудови відносин з виконавцями [145, с. 61-63]. 

Здійснивши аналіз теоретичних та прикладних аспектів аутсорсингу 

Євген Куцин розполіляє їх за ступенем передання повноважень (повний 
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аутсорсинг, за якого підприємство передає своїм підрядникам виконання 

деяких операцій; частковий аутсорсинг, який характеризується тим, що 

підприємство передає тільки частину визначених завдань, а розробка стратегії, 

втілення її в життя залишаються внутрішньою справою підприємства; та 

удосконалений аутсорсинг, який може використовувати підприємство, що 

відоме на ринку, яке передає стороннім організаціям низку функцій та залишає 

за собою роль диспетчера) [67, с. 214]. 

Досліджуючи сутність та переваги рівнів аутсорсингу Зоряна Двуліт та 

Марина Матвійчук розрізняють його: 

за відношенням до профільної діяльності підприємства;  

за виром діяльності;  

за змістом функцій, які передаються (односторонній, перехресний та 

взаємний аутсорсинг). При односторонньому аутсорсингу аутсорсер 

залучається в господарську діяльність свого замовника, проте сам замовник у 

господарській діяльності аутсорсера участі не бере. При перехресному 

аутсорсингу компанії, взаємодіючі одна з одною, почергово виконують роль 

замовника та оператора. У цьому випадку виникають два аутсорсингових 

контракти та передаються допоміжні процеси, не пов’язані безпосередньо з 

виробництвом кінцевого продукту кожного з підприємств. При взаємному 

аутсорсингу кожна з компаній передає на аутсорсинг профільну для неї 

функцію, яка є невід’ємною частиною процесу виробництва готового 

продукту; в межах такої моделі партнери можуть ефективно працювати тільки 

разом, оскільки вони розподіляють між собою не забезпечувальні функції, а 

елементи одного і того ж профільного для них обох процесу; 

за місцем здійснення бізнес-процесів, які передаються – внутрішніх 

бізнес-процесів (відбуваються у внутрішньому середовищі підприємства – 

виробництво), аутсорсинг зовнішніх бізнес-процесів (забезпечують звязок 

підприємства із зовнішнім середовищем – обслуговування клієнтів) та 

змішаних бізнес-процесів (як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі 

– аутсорсинг бухгалтерського обліку); 
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за змістом діяльності аутсорсера;  

за повнотою передачі бізнес-процесу (завдання) аутсорсеру;  

за залученістю учасників аутсорсингової угоди в господарську 

діяльність [28, с. 303-305].  

Досить розгорнуту класифікацію аутсорсингу розробив Олександр 

Манойленко. Зокрема він розподіляє його:  

стосовно до зовнішнього середовища функціонування компанії – 

горизонтальний (передача додаткових замовлень на сторону), вертикальний 

(передача окремих виробничих або управлінських переділів у межах 

ланцюжка створення вартості на сторону) та сферичний (передача 

обслуговуючих функцій) аутсорсинг); 

за сферою застосування;  

за географічним критерієм;  

за масштабом і формою застосування (аутсорсинг окремих операцій, 

бізнес-процесів, функцій, переділів, підсистем управління, окремих систем); 

з погляду формування ланцюжка створення вартості;  

залежно від основного ресурсу аутсорсера – професійний (надання 

більш кваліфікованих трудових ресурсів), виробничо-технологічний (надання 

передової техніки та технологій, володіння необхідними виробничими 

можливостями й потужностями), фінансово-адміністративний (більш висока 

ефективність управлінських технологій, реалізації проектів аутсорсера і 

здійснення трансакцій щодо параметрів часу й вартості), географічний 

(переваги та вартість використовуваних ресурсів відповідно до місця 

розташування аутсорсера); 

залежно від ефективності виконання окремої фази трансформації 

бізнесу;  

залежно від частоти виконання – дискретний (здійснюється одноразове 

надання послуг у межах аутсорсинг-проекту), періодично повторюваний 

(аутсорсинг залучається у діяльність підприємства за необхідністю через 
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невизначені проміжки часу) та постійний (надання послуг здійснюється на 

постійній основі в межах підписаної угоди) аутсорсинг) [72, с. 218-220]. 

Вдалу спробу узагальнення видів аутсорсингу здійснила Ксенія Горова 

[21] (див. табл. 1.5.) 

Таблиця 1.5. 

Класифікація видів аутсорсингу  

Класифікаційна ознака Види аутсорсингу 

за видами діяльності, на яких 

спеціалізується аутсорсер 

виробництва, обслуговування, 

інформаційних технологій, наукової 

діяльності, управління, корпоративного 

навчання 

залежно від ступеня передачі повноважень повний, частковий, удосконалений 

за відношенням до професійної діяльності 

підприємства 

основних процесів, допоміжних процесів 

за місцем здійснення бізнес-процесів, які 

передаються 

внутрішній, зовнішній, змішаний 

за кількістю переданих функцій моноаутсорсинг, поліаутсорсинг 

за кількістю виконавців аутсорсинг із залученням одного 

постачальника послуг, спільний аутсорсинг 

за обсягом переданих функцій окремих переділів, окремих підсистем 

управління, окремих систем, окремих 

задач, бізнес-процесів 

за змінами в організаційній структурі традиційний, проміжний, 

трансформаційний, реструктуризаційний, 

спільних підприємств, з елементами 

реорганізації мережі бізнес-процесів 

за залученням учасників аутсорсингової 

угоди в господарську діяльність один 

одного 

односторонній, перехресний, взаємний 

за основним ресурсом аутсорсера професійний, виробничо-технологічний, 

фінансово-адміністративний, географічний 

за змістом діяльності аутсорсера функціональний, операційний, ресурсний 

за країною базування компанії 

постачальника послуг 

локальний, ніашорний, офшорний 

за періодичністю надання послуг дискретний, періодично повторюваний, 

постійний 

з погляду формування ланцюжка створення 

вартості 

горизонтальний, вертикальний, сферичний 

за інноваційністю аутсорсингу традиційний, інноваційний 

за причинами, які спонукають 

підприємство використовувати аутсорсинг 

необхідний, альтернативний 

за формою представлення виконавця краудсорсинг, фріланс, конкретизований 

аутсорсинг 

за кількістю учасників у ланцюгу надання 

послуг 

прямий, опосередкований 
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за афілійованістю аутсорсера та 

підприємства-замовника 

незалежний, з виокремленням підрозділу 

підприємства, з метою подальшого 

об’єднання 

*Джерело [21] 

Присвятивши окреме дослідження класифікації аутсорсингових явищ 

Олександра Микало розрізняє аутсорсинг: 

за ціллю запровадження аутсорсингу;  

за ступенем залучення ресурсів компанії-замовника;  

за характером співвідношення функцій, що передаються на аутсорсинг, 

що містить традиційний, проміжний, трансформаційний, 

реструктуризаційний аутсорсинг, аутсорсинг спільних підприємств, 

аутсорсинг з елементами реорганізації мережі бізнес-процесів. Олександра 

Микало визначає традиційний аутсорсинг як передачу функцій спеціалізованій 

компанії на довгостроковій основі для досягнення конкурентних переваг. А 

при трансформаційному аутсорсингу у повноваження аутсорсера входить 

здійснення функцій підрозділу, а також розробка і впровадження проектів з 

його реорганізації для найбільш повної відповідності вимогам ринку з 

наступним поверненням оновленого підрозділу замовникові; 

за кількістю виконавців (аутсорсинг із залученням одного виконавця для 

реалізації функції або бізнес-процесу та сумісний, за якого залучається 

декілька виконавців для виконання однакових функцій); 

за країною базування компанії-постачальника послуг;  

за строком надання послуг [76, с. 221].  

Наталія Пирець та Ганна Дугінець виокремлюють види аутсорсингу 

залежно від обсягу переданих сторонньому виконавцеві функцій, а також 

поділу відповідальності й ризиків – проміжний аутсорсинг, що 

використовується, коли організація передає керування своїми другорядними 

функціями третій стороні, а власні фахівці розробляють основні інноваційні 

напрямки; реструктуризаційний аутсорсинг пов’язаний із реструктуризацією 

активів, вивільненням майна й капіталу або повною ліквідацією підрозділу, що 
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нераціонально здійснює самостійне виконання функцій або бізнес-процесів) 

[97, с. 205-206]. 

Продовжуючи попередній підхід Сергій Дубінський в основу своєї 

класифікаційної системи покладає наступне: 

за функціями, що передаються – функціональний (передача управління), 

операційний (передача виробничих функцій), ресурсний (придбання 

зовнішніх ресурсів замість використання внутрішніх) 

за обсягом переданих зовнішньому виконавцю функцій  

за використанням зовнішніх працівників [38, с. 46-47]. 

Нарешті, Анатолій Загородній та Галина Партин в основу власної 

класифікаційної системи поклали: 

за особливостями об’єктів аутсорсингу;  

за обсягом охоплення аутсорсингом бізнес-процесу чи певної функції 

(виокремлюють традиційний аутсорсинг, що передбачає стандартне для 

підприємства виконання бізнес-процесів і, як правило, певне зниження витрат, 

та інноваційний, за якого підвищується не тільки ефективність, але й якість 

виконання бізнес-процесів та функцій, а отже, і споживча цінність продукції 

підприємства); 

за результатами використання аутсорсингу;  

за причинами, які спонукають підприємство використовувати 

аутсорсинг (необхідний аутсорсинг, який підприємство змушене 

використовувати тоді, коли для реалізації певної діяльності воно не має 

власних потужностей та належного досвіду виконання бізнес-процесів; 

альтернативний, зумовлений відмовою підприємства від виконання певних 

функцій власними силами через їх низьку ефективність чи збитковість) [48, с. 

89-90]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в основі тієї чи іншої 

класифікації аутсорсингу найчастіше лежить уявлення про аутсорсинг як про 

певні відносини (тобто як про інститут), або як про спосіб оптимізації. 

Відповідно, якщо під аутсорсингом розуміється перше, тобто відносини, що 
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засновані на договорі, його класифікація здійснюється авторами в залежності 

від умов договору, від об’єктів та суб’єктів договору, за видами 

відповідальності, предмету договору (мається на увазі акцентація того чи 

іншого договору аутсорсингу до послуг, підряду або передачі персоналу). 

Якщо під аутсорсингом розуміється друге, тобто спосіб оптимізації діяльності, 

класифікація здійснюється стосовно тієї чи іншої схеми його організації, виду 

та (або) обсягу діяльності, що передається, за методами контролю, за 

суб’єктами, за метою аутсорсингу, за місцем знаходження аутсорсера тощо. 

Через опрацювання зазначених вище та інших наукових джерел (див., 

напр.: 52; 88; 102) нами була здійснена спроба скласти узагальнену 

класифікацію аутсорсингу, при чому були виділені ознаки, що кореспондують 

з метою та завданнями нашого дослідження, тобто аутсорсингу в органах 

публічної влади (табл. 1.6.) 

Таблиця 1.6. 

Класифікація аутсорсингу 

1. Види аутсорсингу: 

1.1. Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТА), у т.ч.: 

1.1.1. Традиційний 

1.1.2. Мережевий 

1.2. Аутсорсинг бізнес-процесів (АБП), зокрема: 

1.2.1. Аутсорсинг фінансів 

1.2.2. Аутсорсинг трудових ресурсів 

1.2.3. Аутсорсинг послуг 

1.3. Виробничий аутсорсинг, в т.ч. 

1.3.1. Основного виробництва 

1.3.2. Допоміжного виробництва 

1.3.3. Управління технологіями 

1.3.4. Науково-технічний 

2. Зміст функцій, що передаються на аутсорсинг: 

2.1. Аутсорсинг завдань (ауттаскінг) 

2.2. Аутсорсинг бізнес-процесів 

3. Типологія аутсорсерів: 

3.1. Створена як аутсорсингова компанія 

3.2. Компанія, що називає себе аутсорсером, але на практиці надає платні 

послуги в одному або кількох функціоналах 
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3.3. Компанія, що раніше спеціалізувалася на відповідному виді бізнесу й 

яка надалі почала називати себе аутсорсинговою 

4. За місцем здійснення: 

4.1. Щодо країни замовника 

4.1.1. В іншій країні 

4.1.2. У своїй країні, у своєму регіоні 

4.1.3. У своїй країні, іншому регіоні 

4.2. Щодо підприємства замовника 

4.2.1. Внутрішні (у внутрішньому середовищі) 

4.2.2. Зовнішні 

4.2.3. Змішані 

5. За повнотою передачі бізнес-процесу (завдання) аутсорсеру 

5.1. Повний 

5.2. Частковий 

5.3. Доповнюючий 

6. Цілі аутсорсингу 

6.1. Підвищення якості 

6.2. Здешевлення 

6.3. Прискорення 

6.4. Розробка нових продуктів 

6.5. Підвищення мобільності 

7. Статус замовника 

7.1. Організація операційна (здійснює діяльність в одній сфері/ галузі та 

провадить ринкову продукцію) 

7.2. Організація допоміжна (надають внутрішньофірмові послуги іншим 

закладам цієї ж компанії) 

7.3. Організація (складається з кількох закладів, що перебувають у спільній 

власності та під загальним контролем) 

8. Статус аутсорсера 

8.1. ФОП 

8.2. Суб’єкт малого (середнього) бізнесу 

8.3. Велика національна компанія 

8.4. Транснаціональна компанія 

9. За структурою зв’язків 

9.1. Внутрішньоорганізаційні 

9.2. Міжорганізаційні 

9.3. Внутрішньогалузеві 

9.4. Міжгалузеві 

 

Залежно від виду функції, що передається на аутсорсинг, виділяємо 

наступні види аутсорсингу як способу оптимізації здійснення функцій 

публічної влади: 
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1) аутсорсинг основної функції (її частини); 

2) аутсорсинг допоміжної функції, яка є необхідною для виконання 

основної функції; 

3) аутсорсинг допоміжної функції, яка не є необхідною, але створює 

більш сприятливі умови для виконання основної функції. 

Практична користь даної класифікації полягає в тому, що за правильної 

кваліфікації тієї чи іншої функції, що передається на аутсорсинг відповідно до 

наведених видів можна прогнозувати позитивні та негативні ефекти 

аутсорсингу, їх вплив на виконання основної функції органу публічної влади. 

Відповідно, можна буде виробити належні засоби для мінімізації можливих 

ризиків. Наприклад, орган публічної влади через аутсорсинг може передати 

частину своїх повноважень сторонній організації. У цьому випадку якість 

виконання залежатиме вже від аутсорсера, орган публічної влади повинен 

буде здійснювати лише контроль та забезпечувати потрібні умови. Тут 

необхідно враховувати, що договір аутсорсингу буде укладатися на користь 

третіх осіб. З іншого боку, орган публічної влади за допомогою аутсорсингу 

може передати аутсорсеру функцію виконання так званого адміністративно-

управлінського процесу, тобто діяльності, що не є проявом зовнішньої функції 

органу публічної влади, але необхідної для її здійснення (інформаційне 

забезпечення, діловодство, охорона, утримання будівель та приміщень тощо). 

У цьому випадку можна говорити лише про скорочення витрат органу 

публічної влади та про можливість його зосередження на своїй основній 

діяльності, якість якої залежатиме від органу публічної влади. Більше того, у 

першому випадку аутсорсинг здійснюється у публічних (загальних) інтересах, 

тоді як у другому – у сфері органу публічної влади – замовника. З зору 

співвідношення між приватизацією та децентралізацією передача допоміжної 

діяльності на виконання аутсорсеру виглядає як «розрив» між публічною 

функцією та власністю на майно, за допомогою якого вона здійснюється. 

Залежно від масштабів аутсорсинг у сфері публічного управління може 

бути: 
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простим («міжфірмовим») аутсорсингом – здійснюється щодо 

допоміжних функцій або тих публічних послуг, які надаються відповідно до 

цивільно-правового договору; як правило, він не спрямований на задоволення 

спільних інтересів; 

в масштабах територіальної громади – є способом оптимізації діяльності 

органів місцевого самоврядування або державних органів на рівні певної 

територіальної громади; торкається спільних інтересів місцевих жителів; 

міжмуніципальний; 

у масштабах регіону; 

міжрегіональний; 

загальнонаціональний. 

На міжнародному рівні аутсорсинг здійснення публічних функцій також 

не виключений (наприклад, закупівля певних видів озброєння за кордоном).  

Залежно від особливостей та методу правового регулювання (предмету 

та методу) відносин у сфері, в якій застосовується аутсорсинг, також можна 

виокремити аутсорсинг у публічній сфері та аутсорсинг у приватній сфері 

(наприклад, державне підприємство може оптимізувати свою діяльність за 

допомогою цивільно-правового договору аутсорсингу з комерційною 

організацією, тобто діє у приватній сфері). 

В залежності від суб’єкта, що виступає замовником аутсорсингу, можна 

виокремити: аутсорсинг органів державної влади, аутсорсинг органів 

місцевого самоврядування, аутсорсинг державних та комунальних 

некомерційних організацій (в різних організаційно-правових формах), 

аутсорсинг державних та комунальних підприємств, аутсорсинг інших 

суб’єктів, що надають державні та комунальні послуги. Для кожного із 

названих суб’єктів аутсорсинг має свої особливості, пов’язані з порядком 

укладання відповідного договору, цілями аутсорсингу, складністю організації 

та правовим регулюванням. 

У сфері здійснення функцій органів публічної влади за таким критерієм, 

як спосіб передачі функції на аутсорсинг можна виділити:  
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1) аутсорсинг на підставі державного або муніципального замовлення, 

укладеного шляхом конкурсу та аукціону;  

2) аутсорсинг на підставі інших цивільно-правових договорів;  

3) аутсорсинг виходячи з адміністративних договорів;  

4) аутсорсинг виходячи з рішень органу публічної про передачу 

(делегування) повноважень підвідомчій організації. 

До першого можна віднести практично всі випадки, коли на аутсорсинг 

передається допоміжна функція, яка не є публічною послугою. Необхідно 

звернути увагу, що коли на аутсорсинг передається основна функція надання 

державної (муніципальної) послуги, не завжди доцільно вводити такі способи 

укладання договорів, як конкурс, аукціон тощо. Наприклад, діяльність 

ЦНАПів є відносно унікальною і не спрямована на отримання прибутку, у 

зв’язку з чим можливо укладання з ними договорів про взаємодію без 

проведення торгів. Однак, потрібно ретельно перевіряти кожну функцію, що 

передається на аутсорсинг, і виважено підходити до безлічі інших чинніків. 

Адже не можна виключати, наприклад, що діяльність ЦНАПів (або подібних 

до нього спеціалізованих установ) цілком може стати прибутковою, головним 

чином за рахунок стабільно великого «клієнтопотоку» та акумуляції 

соціально-публічної діяльності з комерційної (комісія за сплату мита, 

фотопослуги, консультування, юридичний супровід та ін.). Для забезпечення 

рівного доступу учасників ринку та здорової конкуренції може знадобитися 

запровадження у тому числі конкурсних та аукціонних процедур. Зазначені 

контракти можуть стати однією з форм аутсорсингу при наданні публічних 

послуг, проте поки що не знайшли відображення у правовому регулюванні 

державного (муніципального) замовлення. 

До другого випадку належать інші угоди цивільно-правового характеру. 

Адміністративні договори, зазначені у третьому випадку, зараз не 

підлягають укладенню у вигляді процедур державного замовлення. До таких 

договорів на даний час у сфері здійснення функцій публічної влади можна 

віднести, наприклад, угоди про взаємодію між ЦНАПами та центральними 



87 

 

органами виконавчої влади, органами державних позабюджетних фондів, 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, інші угоди про передачу повноважень щодо 

надання державних чи комунальних послуг, якщо така можливість 

передбачена законодавством. 

Четвертий випадок аутсорсингу можна зустріти у випадку, коли, 

наприклад, Міграційна служба України передає можливість надання власних 

функцій щодо оформлення паспортного документа до ДП «Документ».  

У найбільш загальному плані аутсорсинг можна також розділити на 

консенсуальний характер, коли він здійснюється на підставі угоди сторін, і 

субординаційний (односторонньо-зобов’язуючий) – на основі 

адміністративного акту органу публічної влади. Припускається, що також 

може існувати аутсорсинг зі змішаним характером, коли він може 

здійснюватися в односторонньообов’язковому порядку на підставі 

адміністративного акту, але лише після того, як суб’єкт господарювання 

отримає статус керуючої компанії, уклавши відповідну угоду з органом 

публічної влади. 

Залежно від збереження необхідності виконання функції у аутсорсі 

аутсорсинг можна розділити на великі групи:  

1) передача функції аутсорсеру з одночасним виключенням виконання 

цієї функції у аутсорсі;  

2) передача функції аутсорсеру із збереженням виконання цієї функції у 

аутсорсі.  

Такий поділ має загальний характер. Насправді у цьому відношенні 

система аутсорсингу є більш складною, можна і навіть потрібно її 

вдосконалювати, ускладнювати, робити її більш гнучкою та варіативною 

залежно від поставлених завдань, характеру суб’єктів та інших чинників. В 

рамках даних видів аутсорсингу можна використовувати різні інструменти 

контролю, стримувань-противаг, «підстраховки». Так, крім того, що можуть 

бути випадки, коли повноваження з’являються у аутсорсера і залишаються у 
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аутсорсі та коли повноваження з’являються у аутсорсера, але виключаються з 

компетенції аутсорсі, необхідно мати на увазі, що це може відбуватися 

тимчасово або постійно, з правом подальшої передачі або без такої; 

повноваження виникають у аутсорсера, а аутсорсі може здійснювати, і не 

здійснювати відповідні повноваження залежно від конкретних умов 

(наприклад, якщо аутсорсер не справився із завданням). Крім того, за аутсорсі 

залишається право передати повноваження третім особам; далі можлива 

передача частини повноважень або передача повноважень щодо їх реалізації 

шляхом спільного прийняття рішень тощо. Тут також можливі різні підходи 

до контролю за переданими повноваженнями, відповідальності аутсорсера та 

аутсорсі як у перспективному, так і ретроспективному (негативному) сенсі. 

Однак тут треба звернути увагу на відсутність чіткої визначеності термінів 

«передача», «делегування», «наділення» тощо. Передача функцій (або 

повноважень) може мати на увазі зовсім різні за змістом та правовими 

наслідками явища, тому таке вільне оперування зазначеними термінами без 

прояснення їхньої суті не може не викликати непорозуміння та проблеми. 

За видом діяльності, що виконується в рамках функції, що передається 

на аутсорсинг, можна виділити:  

1) аутсорсинг, пов’язаний з унікальною (висококваліфікованою) 

діяльністю;  

2) аутсорсинг, пов’язаний із звичайною діяльністю, що не потребує 

високої кваліфікації. 

Вид діяльності має значення для визначення предмету договору 

аутсорсингу, характеру і рівня контролю над аутсорсером. Тож якщо 

діяльність унікальна і має виконуватися під контролем (науковий, інженерний 

проект; проект, який органічно пов’язаний з особливостями організаційної 

структури замовника тощо), тобто за умов, що аутсорсер об’єктивно не зможе 

самостійно визначити нюанси виконання завдань, але має відповідні 

кваліфіковані кадри, то предметом аутсорсингу швидше за все буде 

контрольоване надання послуг або виконання робіт на території замовника 
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(можлива також так звана позика персоналу). Тут є небезпека колапсу, 

спричиненого неможливістю заміни аутсорсера. У цьому плані навіть краще 

вдатися до тимчасового найму відповідних спеціалістів на роботу. Якщо на 

аутсорсинг передається «звичайна» діяльність, то предметом договору 

аутсорсингу може бути звичайне виконання послуг чи робіт, у т.ч. на території 

аутсорсера. 

За кількісним складом суб’єктів, які виступають сторонами аутсорсингу, 

можна виділити: 

1) простий аутсорсинг, що ґрунтується на двосторонньому договорі; 

2) аутсорсинг з множинністю аутсорсі; 

3) аутсорсинг з множинністю аутсорсерів; 

4) аутсорсинг із множинністю як аутсорсі, так й стороні аутсорсерів. 

Незважаючи на простоту цієї підстави для класифікації, здається, що 

вона є значущою і корисною, оскільки в організаційному та економічному 

плані в аутсорсингу досить часто відбувається ускладнення договору 

диспропорцією кількісного складу суб’єктів природним чином. Так, у 

першому випадку, хоча процедура реалізації такої схеми складніша, можна 

досягти економії за рахунок ефекту масштабу. У другому випадку може бути 

забезпечена безперебійність виконання діяльності за рахунок багатьох 

аутсорсерів, які «страхують» один одного. 

 

Висновки до першого розділу 

 

1. Визначальний вплив на розвиток аутсорсингу здійснили широке 

застосування процесного підходу в практиці управління, менеждералістські 

інструменти тотального менеджменту якості, постійного покращення 

процесів, управління бізнес-процесами, реінжинірингу бізнес-процесів, а 

також теорії нового публічного менеджменту, ощадливого уряду, належного 

врядування, багаторівневого врядування та застосування принципу 

субсидіарності. Процесний підхід передбачає особливу увагу до 



90 

 

структурування процесів, в основі чого лежить принцип їх розподілу на 

основні, допоміжні та процеси управління. Допоміжні (забезпечуючі) процеси 

призначені для супроводу основних процесів та орієнтовані на підтримку їх 

специфічних характеристик. Операції допоміжних процесів не мають 

безпосередніх точок зіткнення з продуктами або послугами, що виробляються, 

але є необхідними для виконання основних процесів. Допоміжні процеси 

також безпосередньо не додають цінності продукту чи послузі, але 

збільшують їхню вартість. Внаслідок зазначеного, багато допоміжних 

процесів можуть бути передані на аутсорсинг, адже досить часто ці процеси 

значно вигідніше купити у аутсорсера, аніж виконувати власними силами. 

Принцип субсидіарності окрім вертикального виміру містить в собі ще й 

горизонтальну складову й передбачає, що виконання повноважень мають 

передаватися також до того сектору (урядового, громадського, бізнесового), 

який найбільш ефективно може забезпечити виконання відповідних функцій. 

Зазначене відкриває також простір до передачі виконання деяких публічних 

функцій бізнес-структурам, чим, власно, й є аутсорсинг. 

2. Функціонально-управлінський підхід щодо визначення аутсорсингу є 

таким, що найбільш змістовно визначає його зміст, де під аутсорсингом 

розуміється управлінський інститут, який характеризується особливим 

характером взаємовідносин між організацією та суб’єктами, що не 

перебувають під її організаційно-розпорядчим впливом та спрямованих на 

оптимізацію діяльності організації шляхом передачі на договірних засадах 

непрофільних та спеціальних функцій зовнішнім структурам. Основну мету 

аутсорсингу можна визначити як створення для будь-якої організації 

можливостей для фокусування всіх своїх зусиль на вирішенні основних 

завдань – зростанні конкурентоспроможності й просуванні свого профільного 

товару (послуги) на ринки країни та світу. Аутсорсинг ґрунтується на 

оптимальному розподіленні функцій поміж замовником (аутсорсі), що передає 

якусь функцію на виконання сторонньою організацією, та аутсорсером 

(підрядник, оператор, провайдер) – організацією, що бере на себе виконання 
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відповідної функції. Палітра аут-технологій включає до себе ауттаскінг, 

інсорсинг, косорсинг, краудсорсинг, аутстаффінг, оншоринг, ніаршоринг, 

офшоринг, мультисорсинг, що роблять акценти на різних сторонах 

міжорганізаційної кооперації та функціональному розподілі. 

3. В основі тієї чи іншої класифікації аутсорсингу найчастіше лежить 

уявлення про аутсорсинг як про певні відносини (тобто як про інститут), або 

як про спосіб оптимізації. Відповідно, якщо під аутсорсингом розуміється 

перше, тобто відносини, що засновані на договорі, його класифікація 

здійснюється авторами в залежності від умов договору, від об’єктів та 

суб'єктів договору, за видами відповідальності, предмету договору (мається на 

увазі акцентація того чи іншого договору аутсорсингу до послуг, підряду або 

передачі персоналу). Якщо під аутсорсингом розуміється друге, тобто спосіб 

оптимізації діяльності, класифікація здійснюється стосовно тієї чи іншої схеми 

його організації, виду та (або) обсягу діяльності, що передається, за методами 

контролю, за суб’єктами, за метою аутсорсингу, за місцем знаходження 

аутсорсера тощо. 
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РОЗДІЛ 2 

АУТСОРСИНГ У МЕХАНІЗМІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ  

 

На розвиток мети та завдань дослідження, розділ присвячений питанням 

чинників та особливостей використання аутсорсингу в органах публічної 

влади, його моделей та різновидів. Досліджуються компаративні засади 

використання аутсорсингу в органах публічної влади. Чималу увагу приділено 

механізму укладання договорів аутсорсингу в публічних інституціях. 

 

2.1. Передумови та особливості використання аутсорсингу в органах 

публічної влади 

 

Як зазначалося у першому розділі, на рівні підприємницьких організацій 

досить широко використовується аутсорсинг, як управлінська технологія, яка 

допомагає швидко вирішити проблему зниження витрат, збільшення адаптації 

до умов зовнішнього середовища, що змінюються, посилення якості продукції 

та послуг, кваліфікованого управління ризиками тощо. Аутсорсинг досить 

широко використовується в багатьох функціях сучасного бізнесу в Україні 

(рис. 2.1.). Поступово він також почав застосовуватися в сфері публічного 

управління, як за кордоном, так й в Україні. Зазначеному сприяло ряд 

чинників, найбільш суттєвими з яких, на наш погляд, є наступні: 

1. Уподібнення держави й територіальної громади з корпорацією. 

Сучасний підхід до держави виходить із суттєвих ознак її подібності великій 

корпорації, яка займається наданням послуг громадянам: держава має бюджет, 

доходи, витрати і навіть свого роду акціонерів – громадян, які є одночасно її 

клієнтами. Як зазначає Катерина Ровинська, «в системі державного 

управління та місцевого самоврядування, менеджерами виступають посадові 

особи органів державного управління, а учасниками корпоративних відносин 

– усі мешканці та власники підприємств та установ, розташованих на певній 
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території» [146, с. 135]. Незважаючи на те, що надання послуг у цій корпорації 

поєднується із здійсненням контрольно-наглядових повноважень, у ній також 

реалізуються всі основні напрямки діяльності, які характерні для типової 

приватної компанії, наприклад, стратегічне планування, фінансовий 

менеджмент, управління персоналом. Подібне уявлення створює можливість 

для запозичення та широкого використання в органах публічної влади нових 

технологій і способів управління, що розробляються в приватному секторі. 

Внаслідок зазначеного, реалізація адміністративних реформ у сучасних 

країнах ґрунтується на ідеї адаптації успішних управлінських технологій в 

сфері бізнесу до публічного секторі.  

 

Рис. 2.1. Поширеність аутсорсингу в Україні, % 

*Джерело [31] 

 

2. Прагнення до орієнтації на результат. Процесний підхід, який ми 

докладно розглянули у першому розділі, почав широко застосовуватися в 

сфері публічного управління і дозволяє зорієнтувати діяльність органів 

публічної влади на результат [96]. По-перше, процесний підхід наголошує на 

важливості досягнення результатів виконання процесів. Можна стверджувати, 

що адміністративні реформи останніх років були спрямовані на підвищення 
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значущості оцінки діяльності органів публічної влади за наслідками їхньої 

діяльності. Відповідно до принципів «нового публічного менеджмиенту», 

треба оцінювати роботу публічних установ не за витратами, а за результатами. 

Використання процесного підходу в діяльності публічних організацій також 

переорієнтовує увагу з контролю за виконанням співробітниками роботи на 

контроль результатів роботи, а також фокусує діяльність щодо вдосконалення 

публічного адміністрування на кінцевий результат, дозволяючи здійснювати 

цю діяльність послідовно та поетапно, не втрачаючи при цьому з поля зору 

кінцевих цілей перетворень. По-друге, процесний підхід формує передумови 

для вимірювання індивідуальної діяльності та забезпечує можливість 

реалізації принципів оплати праці публічних службовців залежно від 

результатів, що, у свою чергу, сприяє підвищенню зацікавленості службовців 

у виконанні своєї роботи. Відбувається виділення сфер відповідальності 

підрозділів, їх керівників, співробітників, встановлюються «власники 

процесів» - особи, які несуть відповідальність за перебіг та результат 

виконання процесу.  

3. Необхідність забезпечення підзвітності та прозорості системи 

публічного управління. Це також є наслідком застосування процесного 

підходу у публічному адмініструванні, адже він багато в чому обумовлений 

необхідністю забезпечити підзвітність [62]. Традиційні методи 

адміністративного контролю не завжди є ефективними, оскільки не дають 

можливість визначити персональну відповідальність за результати роботи. 

Натомість процесний підхід може посилити підзвітність публічних 

організацій. У його межах відбувається виокремлення ключових і другорядних 

процесів в організації, кожен із яких передбачає участь тих чи інших 

співробітників. Між учасниками процесу чітко розподіляються обов’язки, 

визначаються межі процесів, а також постачальники та споживачі результатів, 

що у свою чергу забезпечує кращу взаємодію та розуміння вимог, які слід 

задовольнити. Таким чином, створюються передумови для встановлення 

персональної відповідальності працівників за реалізацію окремих процесів та 
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досягнення результатів. Більше того, при призначенні відповідальних за 

процеси вдається уникнути розмивання відповідальності або розподіл 

відповідальності за фрагментами, що часто зустрічається у функціонально 

орієнтованих публічних організаціях. 

4. Необхідність ефективного контролю за витратами, забезпечення 

зв’язку поміж витратами та результатами. Згідно з процесним підходом 

витрати визначаються стосовно кожного процесу, що реалізується в 

організації. Детальний опис процесів дає надійні підстави для оцінці та 

плануванні витрат на здійснення процесів, зокрема обґрунтування 

необхідного обсягу фінансування. Це дозволяє приймати відповідні 

управлінські рішення у сфері вдосконалення процесів, виявляючи 

невідповідності поміж зміною витрат та ефективністю реалізації процесів [90]. 

Важливо також відзначити, що процесний підхід у діяльності публічних 

організацій забезпечує взаємозв’язок між бюджетними ресурсами і 

очікуваними результатами від їх використання, що створює можливість для 

переорієнтації бюджетного планування на досягнення максимальних 

результатів. Як наслідок, може бути забезпечене фінансування найбільш 

пріоритетних програм, посилюється відповідальність виконавців за кінцевий 

результат, підвищується обґрунтованість прийнятих рішень. 

5. Прагнення забезпечити високу якість публічних послуг. Процесний 

підхід до діяльності органів публічної влади сприяє досягненню високої 

якості. Принципом процесного підходу є розуміння та виконання вимог 

споживачів результатів процесу – структурних підрозділів органів публічної 

влади або безпосередньо громадян, які звертаються до органу публічної влади 

за певною послугою. Процесний підхід спрямований на забезпечення 

дотримання інтересів споживача: характер здійснення і вимоги до здійснення 

процесів повинні бути оптимальними з точки зору формування необхідних 

споживачу характеристик продукту або послуги [166]. 

Базовим принципом концепції менеджменту якості є положення про те, 

що з погляду підвищення якості треба розглядати не лише кінцевий результат, 
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а й кожен процес, що веде до досягнення цього результату [22]. Тому 

центральне місце в управлінні організацією має займати задоволення запитів 

споживача через вдосконалення організаційних процесів та залучення всіх 

працівників до цієї діяльності. Реалізація принципів менеджменту якості 

передбачає, що об’єктом управління стають не стільки службовці, а сама 

організація як система взаємопов’язаних процесів у ланцюзі постачальник – 

клієнт. Таким чином, в основі менеджменту якості знову такі покладено 

застосування процесного підходу: для того, щоб впровадити принципи 

менеджменту якості у діяльність публічної організації, треба насамперед 

звернути увагу на ті процеси, з яких складається її діяльність. 

6. Необхідність регламентації та стандартизації діяльності. В межах 

процесного підходу створюються умови для регламентації та стандартизації 

виконання окремих видів діяльності [46]. При цьому саму по собі ідею 

регламентації та стандартизації навряд чи можна назвати новою. Не є також 

чимось новим і вимога максимального опису дій публічного службовця, а 

також необхідність максимального скорочення можливостей для 

«адміністративного розсуду». Органам публічної влади не бракує наказів, 

інструкцій, методичних рекомендацій та інших інструментів регламентації. 

Звісно, що тут новим є не сенс, а спрямованість ідеї регламентації. Задум 

регламентації полягає у тому, щоб зробити прозорою «чорну скриньку» 

адміністрування для того, щоб стало зрозуміло, як здійснюється виконання 

публічної функції на кожному з етапів. Цей задум зумовлює побудову 

регламентів не на основі опису діяльності структурної одиниці публічного 

органу, а на основі виділення основних процесів у межах виконання публічної 

функції, оскільки для громадянина, який взаємодіє з публічною організацією, 

насамперед має значення, які дії службовець вчиняє для досягнення 

необхідного йому результату. Процесний підхід також дозволяє впровадити 

стандарти та уніфікувати вимоги до здійснення кожного процесу під час 

виконання публічної функції. Стандарти задають якісні та кількісні 
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характеристики процесів, встановлюють вимоги до рівня та якості взаємодії 

органів публічної влади з організаціями та громадянами. 

7. Запровадження у діяльність публічних організацій ринкових та 

квазіринкових механізмів. Одним із напрямів адміністративних реформ є так 

звана маркетизація публічного управління, тобто звернення до ринкових 

механізмів та структур з метою підвищення ефективності діяльності. 

Виділяють кілька складових цього напряму: приватизація, контрактація, 

приватне фінансування об’єктів інфраструктури, прямий маркетинг, тендери, 

державно-приватне партнерство, ваучерінг тощо. Натомість, використання 

процесного підходу створює передумови запровадження ринкових елементів 

у діяльність публічних організацій. Йдеться насамперед про розвиток 

різноманітних контрактних практик як усередині публічного сектору 

(наприклад, контракти в системі «держава – орган місцевого 

самоврядування»), так і при взаємодії з приватними організаціями (наприклад, 

контракти на виконання певних видів робіт). З погляду процесного підходу, 

діяльність органу публічної влади розбивається на низку етапів, які можуть з 

більшим або меншим успіхом реалізовуватися або публічними, або 

приватними організаціями.  

Таким чином, уявлення про діяльність органу публічної влади як про 

сукупність взаємопов’язаних процесів й створює ту методологічну основу, в 

межах якої стає можливим визначати спосіб виконання кожного процесу, 

тобто приймати рішення про те, яким чином можна було б здійснювати процес 

– або силами самої публічної організації, або силами недержавної організації, 

що залучається за допомогою ринкових механізмів. Іншими словами, 

процесний підхід дозволяє розглядати державні та недержавні організації як 

альтернативні (конкуруючі) суб’єкти, які здатні з більшим або меншим 

успіхом і з різними витратами реалізувати відповідний процес та досягати 

результатів. Зазначене, власне, й відкриває шлях до широкого застосування 

аутсорсингу у діяльності публічних організацій. 
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Перспективи розвитку аутсорсингу, як способу оптимізації управління, 

неодноразово визначалися у стратегічних документах із розвитку різних сфер 

державного управління в Україні. Зокрема, відповідно до Стратегії розвитку 

системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки було 

передбачене запровадження можливості використання аутсорсингу у 

процедурах добору та конкурсних процедурах добору кандидатів на посаду 

судді, кар’єри судді та кваліфікаційного оцінювання суддів [126].  

Стратегія цифрової трансформації соціальної сфери також передбачила 

можливість надання послуг у соціальній сфері на умовах аутсорсингу [132]. В 

якості напрямку Стратегії кібербезпеки України встановлено розроблення 

механізму залучення фізичних і юридичних осіб до виконання завдань 

кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів на умовах 

аутсорсингу [110]. У Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України передбачене розроблення пропозицій щодо аутсорсингу цифрового 

робочого місця у державному секторі, уніфікації процесів державного 

управління, стандартизації типових адміністративних процесів [129].  

Стратегія розвитку Державної прикордонної служби передбачила 

удосконалення механізму закупівель та залучення юридичних та фізичних осіб 

на договірній основі (аутсорсинг) до матеріально-технічного забезпечення. 

Окрім цього аутсорсинг у зазначеній сфері був віднесений до індикаторів 

реалізації цієї Стратегії (було передбачене до 2020 р. збільшити рівень 

залучення юридичних та фізичних осіб на договірній основі до матеріально-

технічного забезпечення з 30% у 2017 р. до 100% у 2020 р.) [131].  

У Концепції реалізації державної політики у сфері інформування та 

налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської 

інтеграції України було передбачене запровадження в роботі з інформування 

громадськості з питань європейської інтеграції інструментів аутсорсингу, що 

буде відповідати сучасним тенденціям у ЄС та сприятиме економії державних 

коштів [128].  
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Слід зазначити, що ідея аутсорсингу у систему публічного управління 

багато в чому була підхоплена в межах заходів із європейської та 

євроатлантичної інтеграції. Так, в межах Плану дій Україна – НАТО та 

відповідних річних програмах (див., напр.: [119]) передбачалося 

запровадження системи матеріально-технічного постачання та інших послуг 

Збройним Силам України на засадах аутсорсингу. Відповідно до договорів про 

позику з міжнародними фінансовими інститутами неодноразово 

передбачалося розробка нових бізнес-моделей адміністрування функцій та 

послуг шляхом розробки інституційної бази для їх аутсорсингу (див., напр.: 

[229]). 

Не є випадковим, що у системі державного управління аутсорсинг ледве 

не найбільше поширення отримав в Збройних Силах України. В рамках 

реалізації основних положень Державної програми розвитку ЗС України на 

2006-2011 роки [125], головною метою удосконалення існуючої системи 

продовольчого забезпечення було визначено впровадження та формування 

більш гнучкої і ефективної системи, у першу чергу за рахунок відходу від 

жорсткої централізації постачання військам (силам) необхідних матеріальних 

засобів, суттєве зменшення і ліквідація проміжних ланок та залучення до 

виконання завдань забезпечення військ цивільного сектора економіки. Це 

відкрило широкі можливості до використання аутсорсингу в ЗС України. 

Згідно з наказом Міністерства оборони України від 11.10.2016 р. №522 «Про 

затвердження Основних положень логістичного забезпечення Збройних Сил 

України» [109] аутсорсинг відноситься до заходів, спрямованих на ефективну 

організацію та виконання завдань логістичного забезпечення.  

Зокрема, з метою вивільнення військ від виконання невластивих 

функцій у сфері забезпечення матеріальними засобами та послугами у 2007 р. 

був завершений перехід до забезпечення харчуванням особового складу ЗС 

України комерційними структурами. Як зазначають Ірина Ващенко та Алім 

Сизов «відпала необхідність щоденно відривати майже 2200 

військовослужбовців від занять з бойової підготовки та залучати їх до несення 
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служби в добовому наряді по їдальні. Зі штатів мирного часу виведено близько 

4 700 посад фахівців продовольчої служби. За рахунок цього частково 

вирішено питання щодо приведення до встановлених вимог 

укомплектованості військових частин, які вирішують найбільш важливі 

завдання в організації та штатах мирного часу. У першу чергу це Сили 

негайного реагування, Сили спеціальних операцій та військові частини, що 

залучаються до несення бойового чергування» [15].  

Аутсорсинг поступово знайшов своє впровадження й в інших сферах 

військового управління (див., напр.: [11; 91; 149]).  

В межах реформування державного та комунального сектору охорони 

здоров’я в Україні також поступово розширюється сфера застосування 

аутсорсингу. Аналізуючи цей тренд Григорій Азаренков звертає увагу на те, 

що діяльність установ охорони здоров’я, окрім виконання основних своїх 

функцій, які пов’язані з лікарською діяльністю, повинні адекватно 

забезпечувати й інші процеси. Серед таких процесів він виділяє прання 

білизни, клінінгові послуги, послуги з вивезення відходів, функції охорони та 

безпеки, ІТ, діагностики, будівництво, ремонт, забезпечення харчуванням 

тощо. «Так, наприклад, - зазначає він, - реалізація функції харчування 

потребує наявність відповідного штату працівників, наявність відповідного 

обладнання, приміщення для приготування, витрати на проведення закупівлі 

та інше. В свою чергу, всі ці процеси повинні мати своєчасний юридично-

правовий, документальний супровід, а також відповідне відображення 

операцій в обліку. Передача ж цієї функції на аутсорсинг дозволяє скоротити 

витрати на організацію та облік оплати праці працівників їдальні, витрати на 

утримання в належному стані приміщень, обладнання для повноцінної роботи 

їдальні та їх своєчасний ремонт, витрати на укладання договорів поставки 

продуктів харчування, витрати на робітників бухгалтерії на ділянці обліку 

розрахунки з постачальниками тощо. … Тому передача саме господарської 

складової в значному її обсязі сприятиме підвищенню якості виконання таких 

видів діяльності, а також дозволить керівництву медичних закладів 
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підвищувати кваліфікаційний рівень безпосередньо в лікарській діяльності, 

що матиме найважливіший соціальний ефект» [1, с. 259-260].  

На наш погляд, аутсорсинг у публічному управлінні можна визначити 

як передачу окремого процесу чи виду робіт через договір від органів 

публічної влади, державних та комунальних установ, підприємств, організацій 

на виконання зовнішнім приватним організаціям зі збереженням загальної 

відповідальності за публічною інституцією.  

Досить розгорнуто визначають аутсорсинг Олексій Проневич та Тетяна 

Коляда: «аутсорсинг в публічно-владній сфері тлумачиться як передача 

незалежній приватній особі на конкурсній основі повноважень щодо 

виконання відповідно до договору окремих непрофільних/ допоміжних 

завдань або надання публічних послуг у контексті повної або часткової 

реалізації окремих внутрішньо притаманних державі та/або місцевому 

самоврядуванню непрофільних функцій (або реалізації окремих 

адміністративно-управлінських процесів, тобто виконуваних суб’єктом 

публічної адміністрації процесів, що мають суттєве значення для забезпечення 

реалізації публічно-владної управлінської функції) на умовах отримання 

приватною особою винагороди/ прибутку і збереження відповідальності 

суб’єкта публічної адміністрації за якість забезпечення реалізації публічного 

інтересу, правомірність прийнятих управлінських рішень, якість надаваних 

публічних послуг» [139, с. 34]. 

Денис Касьмін вважає, що «під аутсорсингом в органах державного 

управління слід розуміти передачу на конкурсній основі непрофільних 

функцій органів влади (адміністративно-управлінські процеси чи їх 

сукупність) на виконання підприємства приватного сектору (аутсорсера), що 

спеціалізується в даній сфері, має необхідний кваліфікований персонал, 

ресурси з метою концентрації зусиль державних органів влади на основному 

виді діяльності» [55]. 
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На погляд Аббаса Алієва «аутсорсинг у державному секторі – це 

«укладання контрактів» на послугу, що традиційно надається державними 

службовцями» [2, с. 21]. 

Виходячи з цих та інших визначень можна виокремити такі ознаки 

аутсорсингу в органах публічної влади: 

По-перше, договірна природа аутсорсингу з можливістю його 

припинення. 

По-друге, регулярність застосування аутсорсингу. 

По-трете, конкурсна основа визначення аутсорсерів.  

По-четверте, контроль за діями аутсорсера з боку публічної інституції. 

По-п’яте, відповідальність публічної інституції за результати діяльності 

аутсорсера. 

По-шосте, обмеженість застосування аутсорсингу у публічній сфері 

(неможливість передачі на аутсорсинг регулятивних, контрольно-наглядових 

функцій та діяльності, пов’язаною із застосуванням примусу). 

Як слушно зауважує Аббас Алієв наслідки аутсорсингу залежать від 

того, яким чином він реалізується в кожному окремому випадку [2, с. 22]. 

Виходячи із зазначеного, варто погодитися із Іриною Котовською, Оленою 

Сороківською, Іванною Луциків, що використання аутсорсингу у системі 

публічного управління подібне до його використання підприємницькими 

структурами, але має свою специфіку, що випливає із:  

1) рівня здійснення управління (загальнодержавний, регіональний, 

рівень місцевого самоврядування);  

2) галузевого спрямування (галузь охорони здоров’я, освіти, військової 

безпеки тощо) [64, с. 56]. 

У зв’язку із зазначеним підкреслимо, що предметом нашого 

дослідження є аутсорсинг в місцевих органах публічної влади, а в якості сфери 

його апробації ми визначили освітню сферу. 

Отже, аутсорсинг має великий потенціал застосування в органах 

публічної влади та може значно покращити їх функціонування. Переваги 
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цього ринкового інструменту щодо органів публічної влади полягають у 

такому:  

аутсорсинг дозволяє використовувати бюджетні кошти якнайкраще 

через надання та закупівлю найбільш якісних послуг, а також за аналогічної 

якості – найменш витратних їх еквівалентів;  

скорочуються витрати на виконання публічних функцій та надання 

публічних послуг;  

з’являється можливість сфокусуватися на основній діяльності органу 

публічної влади та використовувати внутрішні ресурси, що вивільнилися, а 

також фінанси для підтримки та здійснення основної діяльності;  

відкривається доступ до ресурсів та технологій, яких немає всередині 

публічної організації;  

виникає можливість зменшення кількості адміністративного та 

управлінського персоналу;  

створюється можливість розділити регулювання, виконання, контроль 

та відповідальність за виконання функції органу публічної влади та розділити 

ризики;  

є можливість використовувати розроблену кращу практику у певних 

процесах;  

підвищується якість та розширюються можливості надання нових 

публічних послуг;  

починається розвиток експертного та аналітичного потенціалу органу 

публічної влади;  

виникає конкуренція органів публічної та їх підрозділів поміж собою та 

із зовнішніми структурами, що сприяє підвищенню ефективність діяльності. 

зменшується обсяг капітальних витрат; 

здійснюється переведення постійних витрат у перемінні: у випадку 

аутсорсингу витрати на заробітну плату службовців починають визначатися в 

залежності від змісту контрактів із аутсорсерами.  
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Незважаючи на значну кількість переваг у застосуванні аутсорсингу в 

органах публічної влади, керівники зазначених органів здебільше зазначають 

лише дві основні обставини його використання у публічних організаціях – 

підвищення якості та зниження витрат на виконання визначених функцій. За 

великим рахунком, саме це зближує публічні організації із приватними. При 

цьому, як свідчить світовий досвід, органи публічної влади, які обрали напрям 

«підвищення якості виконання функцій», були більш успішними у досягненні 

своїх цілей, аніж ті, хто лише розраховував на значне скорочення витрат на 

виконання своїх функцій [202, р. 410]. Втім, якщо аналізувати згадані вище 

вітчизняні правові акти, то можна дійти невтішного висновку про те, що в 

Україні не зроблено чіткого вибору на користь одного з напрямів, немає 

визначеності за пріоритетами, а є обидві мети: і «зниження витрат щодо 

виконання функцій», і «підвищення ефективності державних органів». Проте, 

на нашу думку, діяти однаково ефективно за обидвома напрямами досить 

складно, особливо якщо врахувати, що Україна лише починає 

використовувати аутсорсингу у публічному управлінні. 

Одночасно слід зазначити, що застосування аутсорсингу у публічному 

секторі має певні недоліки. Зокрема, досить великі проблеми при застосуванні 

аутсорсингу можуть виникнути через складність та заплутаність процедур 

публічних закупівель. Зміни у керівництві публічних організацій 

перешкоджають реалізації довгострокових аутсорсингових контрактів. Низькі 

фінансові можливості органів публічної влади також не сприяють розвитку 

інноваційних технологій в управлінні урядовим сектором. Ще однією 

важливою проблемою є небажання витоку конфіденційної інформації, адже не 

до всієї інформації можна допускати сторонні організації. Крім того, 

впровадженню аутсорсингу опираються самі працівники органів публічної 

влади через можливі скорочення та звільнення. 

У дослідженнях звертається увага, що наслідком аутсорсингу є 

виникнення технологічної залежності органу публічної влади від аутсорсера, 

зниження мотивації внутрішнього персоналу, виникнення соціальної напруги 
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в організації. Крім того, через те, що аутсорсер змушений пристосовуватися 

до правил роботи органів публічної влади, які, як правило, ґрунтуються на 

досить значному рівні бюрократизму, може знижуватися гнучкість та 

оперативність у прийнятті рішень. Від дій зовнішньої організації, яка прагне 

максимізувати прибуток і знизити власні витрати, може страждати також 

якість виконання роботи. Нарешті, при застосуванні аутсорсингу можуть 

виникати значні ризики корупції. 

Зокрема, Ірина Ващенко та Алім Сизов виокремлюють ряд суттєвих 

проблем, що виникли при впровадженні аутсорсингу в ЗС України. Ними 

зазначаються, що «якщо нова система продовольчого забезпечення на мирний 

час більш-менш налагоджена, то до забезпечення в особливий період, в умовах 

правового режиму надзвичайного стану, під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру вона, схоже, ще 

не готова в повному обсязі і потребує додаткового вивчення, аналізу та 

удосконалення. … Поширення аутсорсингу поміж значної кількості суб’єктів 

господарювання недержавної форми власності ускладнює режим 

ціноутворення та прогнозованість бюджетних видатків, створення єдиної 

системи контролю за якістю надання послуг, оперативність у вирішенні такого 

забезпечення при організації командно-штабних навчань, польових виходів та 

зборів, інших заходів, пов’язаних з тимчасовою передислокацією частин та 

підрозділів (забезпечення під час ліквідації наслідків стихійних лих, 

техногенних катастроф тощо)» [15, с. 34]. 

Марія Білоус, Олександр Шматенко та Ольга Галан серед ризиків 

використання аутсорсингу ЗС України відзначають наступні: 

• рівень професіоналізму співробітників аутсорсингової (приватної) 

компанії може виявитися недостатнім для виконання робіт або надання послуг 

належного рівня;  

• наявність ризиків порушення зберігання та безпеки військового майна;  

• можлива втрата контролю над виконуваними замовленнями 

(недостатність у військової частини важелів контролюючого, керуючого 
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впливу на організацію, яка постачає послуги, що може призвести до зниження 

якості послуг і збільшення витрат);  

• витік відомостей конфіденційного характеру, відомостей, що 

становлять державну таємницю, внаслідок надання права доступу сторонніх 

організацій і їх представників на територію військових об’єктів, до 

документів, інформації з обмеженим доступом та матеріальних цінностей 

військових організацій;  

• ускладненість, а часто неможливість використання даного способу 

надання послуг поза місцем постійної дислокації військової частини в період 

навчань, виконання військовою частиною навчально-бойових та бойових 

завдань [11, с. 81]. 

За дослідженням групи українських дослідників, аутсорсинг у системі 

публічного управління позитивно оцінили лише 24% респондентів (керівники 

органів публічної влади), у той самий час щодо приватного сектору було 

отримано близько 40% респондентів, причому в іноземних компаніях, що 

працюють на українському ринку позитивні відповіді досягали 55% [209]. 

Така досить невисока оцінка аутсорсингу у публічному секторі в Україні 

пов’язана, на наш погляд, із недосконалістю чинного законодавства та 

особливостями української публічно-управлінської діяльності. Тут можна 

відзначити такі обставини: 

1. Перше обмеження пов’язано із бюджетним процесом. Бюджетні 

кошти виділяються на річний період, а конкурси на виконання робіт і послуг 

можуть бути призначені лише під кожне виділення коштів з бюджету. Такі 

тимчасові рамки значно скорочують можливості планування діяльності органу 

публічної влади і побудови довгострокових контрактів із зовнішніми 

підрядниками, хоча одна з відмінних рис аутсорсингу, як було зазначено, є 

довгострокова та регулярна взаємодія. Таким чином, в договорах про надання 

послуг термін повинен бути визначений періодом надання бюджетних коштів, 

тобто не більше одного календарного року, а потім потрібно проведення 
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повторного конкурсу на вибір постачальника таких послуг, і в конкурсі може 

перемогти нова компанія, послуги, якої можуть відрізнятися за якістю. 

2. Для здійснення аутсорсингу органу публічної влади необхідно мати 

гнучкий бюджет, щоб була можливість, у разі необхідності, отримати 

додаткові кошти. Але, згідно з українським законодавством, статті витрат 

бюджету чітко визначені, а можливість переведення коштів з однієї статті 

витрат на інші ускладнено. Якщо при виникненні необхідності в додаткових 

послугах у процесі реалізації аутсорсингу органом публічної влади не може 

бути змінено обсяг цих послуг, то доведеться провести ще один конкурс на 

надання аналогічних послуг або виконати їх власними силами.  

3. Негнучкість, консервативність, несприйняття змін організаційною 

структурою органу публічної влади. Досить часто при залученні зовнішнього 

виконавця потрібно скоротити чисельність органу публічної влади. Але для 

зміни чисельності працівників необхідно змінити нормативно-правові акти, 

які регулюють діяльність органу, що потребує витрат часу та здійснення 

безлічі додаткових процесів. Крім того, співробітники органів публічної влади 

мають значні трудові гарантії, а тому їх звільнення є досить важким процесом.  

4. Вартість послуг аутсорсера: є ризик недооцінки та переоцінки 

вартості контракту. У першому випадку органи публічної влади низько 

оцінить вартість залучення компаній для реалізації адміністративних функцій 

та процесів, що буде невигідним для організацій-аутсорсерів, і вони просто не 

будуть зацікавлені пропозицією. В іншому випадку, зовнішні організації 

можуть занадто високо оцінити вартість своїх послуг, що буде економічно 

неефективним для замовника.  

5. Обмеженням розвитку аутсорсингу в органах публічної влади України 

виступає їх адміністративна культура. Такі параметри української бюрократії, 

як необов’язковість, низька відповідальність і переоцінка власних 

управлінських компетенцій, навряд чи будуть сприяти впровадженню в 

практику діяльності органів публічної влади нових управлінських технології, 

у т.ч. аутсорсингу.  
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6. Досить часто в органах публічної влади відсутня належна система 

контролю над здійсненням управлінських функцій та процесів сторонньою 

організацією, що може призвести до невиконання контракту.  

7. Серйозним обмеженням виступає відсутність ринку постачальників 

послуг – організацій, які можуть та бажали б взятися за реальну потребу у 

виконанні функцій та процесів органів публічної влади. За відсутності 

конкуренції є відсутнім й вибір, а якість робіт компаній, які намагаються стати 

аутсорсером, перевірити неможливо, адже не має з ким її порівняти. 

На тлі зазначеного можна побудувати матрицю SWOT щодо 

застосування аутсорсингу у публічних організаціях (табл. 2.1.). 

 

Таблиця 2.1 

Матриця SWOT щодо застосування аутсорсингу у публічних організаціях 

Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Зменшення потреби у власних складних 

технологіях і процедурах, економія робочого 

місця, персоналу та навчання. 

2. Отримання доступу до технологічних, 

інтелектуальних, технічних та інших ресурсів 

високого професійного рівня. 

3. Зменшення інфраструктури та витрат на її 

утримання. 

4. Можливість зосередитися на основній 

діяльності органу публічного управління. 

5. Структура витрат перетворюється зі змінної 

на постійну, що полегшує процес стратегічного 

планування. 

6. Зниження ціни придбаної послуги шляхом 

використання механізмів конкурсних торгів (за 

умови конкуренції на ринку послуг). 

7. Зниження накладних витрат (оренда, 

операційні витрати, інформаційна підтримка 

тощо), пов’язаних із функцією поза 

організацією. 

8. Можливість розширення основної діяльності 

органу публічної влади (необмежені 

можливості зростання з презентації послуг). 

9. Вивчення теорії та практики управління 

приватним сектором. 

10. Кращий суспільний імідж завдяки 

сучасному стилю управління. 

11. Зменшення потреби в державних 

інвестиціях. 

 

1. Цей сегмент ринку є недостатньо 

розвиненим.  

2. Недобросовісність постачальника послуг.  

3. Відсутність компетенції, що необхідна для 

розробки відповідних угод з постачальниками 

послуг.  

4. Недосконалість законодавчої бази. 

5. Прихована приватизація публічної влади. 

6. Трансакційні витрати для замовників. 

7. Обмежувальні правила публічних 

закупівель. 
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Можливості Загрози 

1. Перерозподіл коштів для забезпечення більш 

ефективного використання наявних ресурсів.  

2. Перекладання ризиків, у тому числі 

фінансових (наприклад, пов’язаних із 

зростанням цін на продукти харчування), на 

зовнішню організацію.  

3. Можливість зосередитися на більш значущих 

напрямках діяльності.  

4. Підвищення якості та ефективності 

управління. 

 

1. Втрата інституційної спроможності органу 

публічної влади.  

2. Несвоєчасне виконання публічної послуги.  

3. Публічна послуга може бути надана не в 

повному обсязі.  

4. Порушення принципів конфіденційності та 

безпеки.  

5. Зміна вартості послуги при зміні 

кон’юнктури ринку або обсягу послуг, що 

закуповуються.  

6. Зміна власника компанії, банкрутство.  

7. Можливе зниження продуктивності праці 

власного персоналу (втрата мотивації, оцінка 

змін як несприятливих). 

8. Неможливість розрізнити основні та 

неосновні функції (неналежний аутсорсинг). 

9. Відсутність управлінських та юридичних 

навичок моніторингу та управління зовнішніми 

провайдерами. 

10. Важко повернутися до здійснення функції 

своїми силами, якщо аутсорсинг призводить до 

втрати навичок і знань. 

11. Збільшення витрат на управління. 

12. Внутрішні витрати можуть не знизитися 

настільки, як очікувалося. 

13. Приховані витрати для суспільства у 

цілому. 

14. Втрата контролю над переданими 

функціями. 

15. Виникнення залежності від партнера. 

16. Ускладнення логістичних процесів. 

17. Обмеження можливостей навчання та 

зростання своїх спеціалістів. 

 

У дослідженнях з аутсорсингу (див., напр.: [139, с. 39]) виокремлюють 

три альтернативних підходи до його запровадження в органах публічної влади.  

Централізований підхід означає управління аутсорсингом через 

утворену урядом організацію, яка володіє ексклюзивною функцією щодо 

формування та реалізації державної політики у сфері аутсорсингу, надання 

методичної допомоги всім суб’єктам публічного управління щодо 

запровадження аутсорсингу, а також володіє необхідними організаційними 

ресурсами для реалізації загальнонаціональних проєктів з аутсорсингу. Така 

організація здійснює управління контрактами, розробляє та встановлює 

стандарти та нормативи в галузі аутсорсингу. Переваги такого підходу 

полягають у тому, що відбувається більш спеціалізоване та професійне 



110 

 

управління аутсорсинговими контрактами, існують єдині стандарти, за 

допомогою яких здійснюється комплексна оцінка ефективності та 

результативності аутсорсингу. Недоліки централізованого підходу полягають 

у тому, що, як правило, є відсутнім індивідуальний підхід до аутсорсингових 

проєктів та необхідний рівень гнучкості для врахування місцевих та галузевих 

особливостей. 

Децентралізований підхід передбачає, що кожен суб’єкт публічної 

адміністрації розробляє свою індивідуальну стратегію використання 

аутсорсингу. Даний підхід дозволяє досягти необхідної гнучкості, але може 

бути несистемним та не враховувати зовнішнє середовище. Крім того, через 

цей підхід важко реалізувати аутсорсингові проєкти загальнонаціонального 

рівня та великими за масштабами. 

Кооперативний підхід означатиме, що органи публічної влади можуть 

об’єднуватися у кластери або групи за територіальною чи галузевою ознакою 

для організації спільних дій щодо реалізації аутсорсингу. За таких умов 

управління аутсорсингом покладається на окремі органи – спеціалізовані 

регіональні або галузеві агентства. Кластерний підхід дозволяє забезпечити, з 

одного боку, ефект масштабу та відповідну економію коштів, а з іншого, 

передбачає ефективну координацію поміж суб’єктами врядування, що іноді 

важко досягти. 

На наш погляд, вибір одного з трьох підходів щодо організації 

аутсорсингу залежить від багатьох факторів – від загальної організаційної 

моделі публічної влади, до стратегічних підходів щодо розвитку ринкових 

засад у системі врядування. Вважаємо, що враховуючи політику 

децентралізації в Україні та її європейські прагнення, перспективним є, 

насамперед децентралізований підхід. При цьому останнє не виключає, а 

навпаки, передбачає можливість кооперуватися, наприклад, територіальним 

громадам в межах співробітництва територіальних громад, або окремим 

галузевим міністерствам через відповідну адміністративну угоду. Окрім 
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цього, в умовах сучасних зовнішньополітичних викликів та загроз, не 

виключається на певний період часу використання й централізованої моделі. 

У будь-якому випадку, розширення застосування аутсорсингу у 

публічному управлінні може відбуватися за певних умов. До загальних 

належить – орієнтація на дерегуляцію, децентралізацію та розвиток 

конкурентних засад у сфері публічно-управлінських відносин, що 

безпосередньо пов’язано із розвитком демократичної форми політичної 

організації. Якщо казати про організаційні умови успішного впровадження 

процедур аутсорсингу в діяльність органів публічного управління, то Юлія 

Загуменна до таких відносить:  

проведення регулярного аналізу діяльності органів виконавчої влади з 

метою виявлення процесів та видів діяльності, які підлягають аутсорсингу, у 

тому числі проведення аналізу співвідношення витрат та можливої вигоди; 

визначення функцій та видів діяльності, які за своєю природою є 

виключно державними і не підлягають аутсорсингу;  

розвиток конкуренції на ринку послуг, що підлягають аутсорсингу; 

проведення аудиту ефективності виконання укладених контрактів; 

розробка методичної бази з реалізації аутсорсингу та оцінки якості 

послуг [49, с. 80]. 

Доповнюючи зазначений підхід Аліна Мордовець вважає, що одним із 

способів підвищення якості функцій публічної адміністрації є стратегія 

екстерналізації, яка полягає у виведенні з державної сфери окремих видів 

діяльності з подальшою передачею до недержавного сектору функцій і 

завдань, які раніше виконувалися державними організаціями. На її погляд, 

екстерналізація полягає у концентрації органів державного управління на 

основних процесах за рахунок передачі непрофільних, надлишкових функцій 

державних органів на виконання недержавних установ [81, с. 422]. Зазначеним 

автором також запропонована схема реалізації стратегії екстерналізації в 

державних органах, що фактично є передумовою запровадження аутсорсингу 

в органах публічної влади (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Схема реалізації стратегії екстерналізації в органах публічної влади 

*Джерело [81, с. 422]  

 

У теперішній час можна говорити про існування цілого спектру 

аутсорсингових ініціатив та практик, які відображають різні форми взаємодії 

органів публічної влади та приватних організацій, що залучаються для 

здійснення певних видів діяльності на договірній основі. Внаслідок 

зазначеного формується піраміда аутсорсингових ініціатив та практик (рис. 

2.3).  
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Рис. 2.3. Піраміда аутсорсингових ініціатив та практик в органах публічної 

влади 

 

Рух згори до низу піраміди характеризує роль аутсорсингу в діяльності 

органу публічної влади. На нижньому рівні розташований разовий аутсорсинг, 

тобто одиночні взаємодії органів публічної влади та зовнішніх організацій для 

вирішення окремих завдань та виконання окремих операцій. Разовий 

аутсорсинг є найбільш простим та найбільш поширеною формою аутсорсингу 

в органах публічної влади. 

Далі йде аутсорсинг ресурсів або аутсорсинг інфраструктури 

(інфраструктурних послуг), який передбачає придбання певних ресурсів або 

послуг для забезпечення діяльності органу публічної влади (наприклад, 

програмних продуктів, проведення PR-кампаній або соціальних заходів тощо). 

Найцікавішим тут є аутсорсинг кадрових ресурсів. В умовах ускладнення і 

розвитку технологій утримання великого штату співробітників не завжди є 
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доцільним, тому в межах аутсорсингу кадрових ресурсів фахівці залучаються 

на певний термін для виконання конкретних робіт та вирішення конкретних 

завдань. 

Наступний рівень представлений аутсорсингом бізнес-процесів в 

публічній інституції, який полягає у передачі виконання бізнес-процесу або 

його частин зовнішній організації з метою підвищення їх якісних 

характеристик, результативності та зменшення витрат на його реалізацію. 

Аутсорсинг бізнес-процесів відрізняється від наступного рівня тим, що 

предметом аутсорсингу в даному випадку є не функція у цілому, а окремий 

бізнес-процес чи їхня сукупність, які виконуються під час реалізації однієї або 

кількох функцій. На зовнішнє виконання передається не вирішення окремого 

завдання чи виконання окремої операції, а забезпечення цілого бізнес-процесу. 

Стороння організація бере на себе роботу із здійснення бізнес-процесу, а 

також відповідає за те, щоб процес був узгоджений з іншими процесами в 

організації та на виході давав очікувані результати. 

Відповідно, на верхньому рівні піраміди знаходиться так званий 

аутсорсинг функцій, в межах якого на виконання зовнішній організації 

передається весь комплекс бізнес-процесів у межах однієї чи кількох 

публічних функцій.  

Нарешті, на самому верху піраміди знаходиться трансформаційний 

аутсорсинг – радикальна зміна, повна реорганізація та переосмислення бізнес-

процесів органу публічної влади (реінжиніринг) на основі аутсорсингу. 

Важливо також зазначити, що кожен рівень піраміди має самостійне значення 

для вдосконалення діяльності органу публічної влади. 

 

2.2. Закордонний досвід використання аутсорсингу у публічному 

секторі 

 

Аутсорсинг є одним із найбільш поширених ринкових механізмів, що 

використовується розвиненими країнами Заходу. Використання аутсорсингу 
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поступово збільшується в усіх країнах, хоча його досить важко визначити у 

кількісних параметрах, оскільки урядові органи не здійснюють 

стандартизованих обстежень та співставлень. 

На рис. 2.4. зазначені дані за таким статистичним класифікатором як 

публічні фінанси й який можна взяти в якості похідного показника, що дає 

кількісну оцінку використання аутсорсингу в окремих країнах Заходу. На 

рисунку представлена доля публічних закупівель всіх товарів та послуг у 

зовнішніх постачальників відносно всіх витрат. Враховуючи, що в цих 

показниках представлені й інші ринкові інструменти (публічно-приватне 

партнерство, ваучерінг, контрактінг тощо), за експертними оцінками 

аутсорсинг дорівнюється 15-20 процентним пунктам від показника [201, р. 12]. 

Також представлені на діаграмі цифри створені щодо загальнонаціональних 

органів публічної влади й не включають муніципальні структури, які як 

правило перевищують половину у структурі всіх публічних фінансів. Також 

відмінності поміж країнами можуть бути наслідком різного рівня розподілу 

функцій за рівнями врядування. Однак у будь-якому випадку існують суттєві 

відмінності поміж країнами за ступенем використання ринкових інструментів 

при здійсненні своїх функцій. 

Зокрема, на основі зазначених розрахунків Сполучене королівство має 

найбільший рівень використання аутсорсингу серед країн ОЕСР. Тут рівень 

аутсорсингу майже у чотири рази є вищим у порівнянні із найнижчим 

розрахунковим рівнем аутсорсингу. У цілому аутсорсинг більшою мірою 

використовується у англо-саксонських країнах й значно менше у країнах 

континентальної Європи. Серед країн першої групи аутсорсинг також значно 

збільшився у 2000-х рр. Зокрема, за період 2010-2020 рр. у США обсяг 

аутсорсингу у публічній сфері збільшився на 33% [21, р. 13]. 

Окрім різних поглядів на роль урядового сектору у житті суспільства, 

досить потужними є відмінності між країнами у використанні аутсорсингу в 

залежності від системи публічної служби. Зокрема, країни континентальної 

Європи, як правило, мають менш гнучку публічну службу, що ускладнює 
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скорочення штату службовців у державних установах та організаціях та 

передачу їх функцій на аутсорсинг. Існує також вельми помітна кореляція 

поміж рівнем автономії органів публічної влади, застосуванням інструменту 

делегування повноважень та використанням аутсорсингу. 

 

 

Рис. 2.4. Відсоток товарів та послуг, що надаються органам публічної влади 

зовнішніми постачальниками в країнах ОЕСР  

*Джерело [201, р. 12] 

 

Спектр функцій, що передаються на аутсорсинг у розвинених країнах 

Заходу, є досить великим. Їх можна поділити на три окремі групи.  

Перша група складається із різних допоміжних функцій «синіх 

комірців». Це такі функції як прибирання будинків, вивіз сміття, організація 

харчування співробітників, послуги охорони тощо. Загальною їх рисою є те, 

що вони, як правило, мають низьку вартість та не вважаються критично 

важливими для місії публічної інституції. Ці функції здебільше передаються 

на аутсорсинг у більшості розвинених країн світу, урядові органи яких, як 

правило, відмовилися від самостійного їх здійснення. 
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Друга група складається із різних видів діяльності, які вважаються 

допоміжними щодо основної місії органу публічної влади (т.зв. функції бек-

офісу). Саме у цій сфері спостерігається найбільше зростання аутсорсингу, 

однак й відмінності поміж країнами є найбільш великими. Типовим прикладом 

другої групи є аутсорсинг ІТ-функцій. Зазначене стало основною тенденцією 

2000-х рр., коли приватні провайдери беруть на себе більшу частину 

інформаційної інфраструктури у публічних організаціях. Це також викликає 

наступний аутсорсинг бек-офісних функцій, таких як юридичний супровід, 

бухгалтерське обслуговування, управління персоналом тощо. Як правило, ці 

досить високовартісні функції є допоміжними щодо основної місії урядового 

органу, але, тим не менш, мають велике значення для його діяльності.  

До третьої групи належить аутсорсинг основних функцій, які традиційно 

виконуються публічними органами, установами та організаціями. Цей тип 

аутсорсингу зустрічається не так вже й часто у розвинених країнах, однак 

досить поширений в певних секторах окремих країн. «Крайній» приклад 

аутсорсингу такого роду функцій є аутсорсинг в’язниць, що поширено у США, 

Сполученому королівстві, Канаді, Австралії. До цієї групи також належить 

аутсорсинг пожежних та рятувальних послуг (Данія), контролюючі функції, 

наприклад перевірка якості харчових продуктів (Ісландія) або послуги 

фінансового аудиту (Нова Зеландія). Використання аутсорсингу в охороні 

здоров’я, освіті, службах соціального забезпечення також досягло значних 

успіхів в деяких країнах. До цієї групи належать аутсорсинг служб зайнятості, 

послуг із діагностики, спеціалізованої лікарської допомоги, центрів догляду за 

дітьми, дошкільної та середньої освіти, служб соціального захисту дітей та 

закладів соціального обслуговування осіб похилого віку та інвалідів. 

Аутсорсинг у цій галузі є наслідком неефективної з точки зору вартості та 

якості роботи відповідних публічних інституцій. Останнім часом досить 

помітним у країнах Заходу стала передача на аутсорсинг функції досліджень 

та проектних розробок (складання стратегічних планів, розробка проектів 

залучення грантів тощо). Використання аутсорсингу для експлуатації різних 



118 

 

об’єктів громадської інфраструктури – доріг, транспорту, водопостачання та 

каналізації також поступово поширюється. 

Існують численні дослідження, що аутсорсинг в країнах Заходу посилює 

ефективність надання послуг та здійснення функцій. Зокрема, опитування 

мерів 66 найбільших міст США довело, що 82% з них задоволені 

аутсорсингом, 18% відповіли нейтрально, а незадоволених не було. Виявлено, 

що покращення якості обслуговування за умов аутсорсингу зростає у 

середньому на 25% [189, р. 148]. Дослідження понад 2 тис. аутсорсингових 

ініціатив федерального уряду США довело, що середня економія коштів 

складає 33% при тому самому або значно вищому рівні обслуговування [201, 

р. 14]. В інших країнах середня економія витрат оцінюється у 20% у 

Сполученому королівстві, 15-20 % в Австралії, 5-30% у Данії та 20-25% в 

Ісландії [184, р. 139]. 

Як зазначалося, аутсорсинг багато в чому був обумовлений 

перенесенням у публічний сектор інструментів та технологій, які були 

властиві бізнес-сектору. Зазначене стало наслідком ліберально-

консервативного консенсусу, що склався в англо-саксонських країнах 

наприкінці у 80-90-х рр. ХХ ст. та набув своє теоретичне втілення у доктрині 

НПМ. Від так ефективність та недоліки аутсорсингу багато в чому можуть 

бути визначені через аналіз відповідного західного досвіду. Одночасно слід 

зазначити, що ступінь поширеності аутсорсингу як на національному так й на 

муніципальному рівні була також обумовлена різноманітними численними 

факторами як політичного, так й соціального характеру.  

Ледве не у найбільш повному та яскравому вигляді аутсорсинг знайшов 

своє втілення у Сполученому королівстві. Як відомо, перемога консерваторів 

на виборах 1979 р. привела до влади М. Тетчер, наслідком чого став поворот у 

всіх сферах британської політики, який отримав назву тетчеризм. Серцевиною 

тетчеризму було скорочення ролі держави в економіці задля заохочення 

приватної ініціативи і зростання підприємницької культури [86]. Внаслідок 

прийняття численних нормативних актів відбувалася фактична приватизація 
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багатьох секторів економіки, а приватний сектор почав активно залучатися до 

реалізації публічних функцій через ринкові інструменти, зокрема через 

інститут аутсорсингу. Була запроваджена система за якою передбачена 

обов’язковість винесення на конкурс тих чи інших публічних функцій, що 

створює конкурентні засади з їх реалізації, а приватні установи можуть 

запропонувати більш вигідні умови та нові стандарти якості. 

В британських дослідженнях з аутсорсингу виокремлюють 11 основних 

сфер, в яких використовується аутсорсинг з різним степенем ефективності 

(табл. 2.2.).  

Таблиця 2.2. 

Ефективність передачі деяких функцій публічних установ на аутсорсинг  

Сфера використання Рейтинг 

Збір сміття  А 

Прибирання приміщень А 

Харчування А 

Ремонтно-експлуатаційні функції А 

Внутрішні функції (бек-офісні) А-В 

В’язниці  А-В 

Надання медичних послуг В 

Послуги з працевлаштування В 

Догляд за особами похилого віку  В 

Будівництво В-С 

Пробація С 
А – доведений високий рівень економії коштів, покращення якості та наявність інших переваг, 

включаючи інновації в результаті використання аутсорсингу; 

B– неоднозначність використання аутсорсингу: в одних випадках не існує жодної різниці до та після 

використання аутсорсингу у публічному секторі, в інших значно покращується вартість відповідних послуг 

чи їх якість; 

C – використання аутсорсингу призвело до зростання витрат публічних фондів, зниження 

продуктивності та/або якості. 

*джерело: [218, р. 6] 

 

Збір сміття був однією з перших послуг, які були передані на аутсорсинг. 

Конкурсні торги зі збору сміття стали обов’язковими відповідно до Закону про 

місцеве самоврядування 1988 р. Зокрема, близько 40% місцевих органів влади 

в Англії передають збір відходів на аутсорсинг приватним постачальникам 

[205]. Ряд досліджень показали, що ті муніципальні органи, які вирішили 

віддати збір відходів на аутсорсинг зекономили понад 20% відповідних 
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бюджетів [225]. З іншого боку, більш сучасні дослідження доводять незначну 

різницю у вартості послуг з утилізації між публічними та приватними 

організаціями. Це може бути наслідком підвищення ефективності публічного 

сектору, який будучі поставленим у ринкові умови наближається за своїми 

фінансовими показниками до приватного сектору. Приватний сектор у цій 

сфері також поступово збільшує свої витрати, наближаючись до показників 

відповідних публічних організацій. Фактично також не існує за тими ж 

дослідженнями суттєвих відмінностей у якості гадання зазначених послуг між 

приватними та публічними установами [222]. 

Прибирання приміщень було ще однією послугою, яку почали 

передавати на аутсорсинг у Сполученому королівстві. Ще у 1983 р. 

Міністерство охорони здоров’я соціального забезпечення доручило органам 

охорони здоров’я виносити на тендери всі допоміжні послуги. Згаданий вище 

Закон про місцеве самоврядування 1988 р. запровадив обов’язкові конкурси з 

надання допоміжних функцій ще для більш широкого кола органів, наслідком 

чого було укладання контрактів на прибирання великою кількістю місцевих 

органів влади.  

Коли прибирання вперше було передано на аутсорсинг це призвело до 

великої економії коштів. Достатньо зазначити, що на функції прибирання 

органи публічної влади витрачали понад 1 млрд. фунтів на рік у 2013 р. [214, 

р. 9]. Дослідження щодо клінінгу у британських лікарнях показало, що 

конкурентні тендери на послуги з прибирання привели до 34% заощаджень, 

коли їх виграли приватні постачальники [178, p. 628]. Наступні дослідження 

також продемонстрували, що економія коштів досягається за рахунок 

використання меншої кількості персоналу, наслідком чого стала більш низька 

якість прибирання. Зокрема було встановлено, що рівень зараження 

стафілококом на 28% був вищим саме у лікарнях із зовнішнім прибиранням 

[226, р. 68].  

У 1983 р. у Сполученому королівстві було запроваджено передачу 

організації харчування в закладах охорони здоров’я (кейтеринг) на аутсорсинг. 
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Закон про місцеве самоврядування 1988 р. також передбачив обов’язкові 

конкурсні тендери на послуги громадського харчування у школах. За 

дослідженнями британських авторів більшість даних свідчать про те, що 

аутсорсинг кейтерингу дозволив досягти певної економії, однак незрозуміло, 

як це вплинуло на якість. Коли кейтеринг було вперше передано на аутсорсинг 

це дійсно призвело до явної економії витрат. Зокрема аутсорсинг кейтерингу 

в Національній службі охорони здоров’я дозволив у 1986 р. заощадити 10% 

коштів. Проте подальші прикладні дослідження тендерів на послуги 

харчування в Національній службі охорони здоров’я показали, що незважаючи 

на певну економію коштів підрядники не покращили кардинально роботу тих 

внутрішніх структур з організації харчування, які функціонували досить 

ефективно. Більш того, дані 2000-х років щодо вартості відповідних послуг із 

зовнішнього кейтерингу були не такими вже вражаючими, а якість суттєво не 

була покращена [178].  

Аутсорсинг технічного обслуговування інженерної інфраструктури та 

об’єктів благоустрою (адміністративних будівель, доріг, мостів, парків тощо) 

не дуже поширено у Сполученому королівстві. В існуючих дослідженнях при 

порівнянні вартості зовнішнього обслуговування з власним обслуговуванням 

робиться висновок про економію від 2% до 7%. В багатьох випадках 

посилення конкуренції на торгах за контрактами на технічне обслуговування 

взагалі не знижувало вартості. Що стосується якості, то дослідження не 

виявляють суттєвих відмінностей після передачі відповідних послуг на 

аутсорсинг [204].  

Провідне місце у Сполученому королівстві займає аутсорсинг т.зв. бек-

офісних функцій (управління персоналом – HR, юридичного супроводу, 

бухгалтерського обслуговування, ІТ тощо). Так, вже у середині 1990-х рр. 

передача ІТ-функцій на аутсорсинг привела до укладання контрактів на суму 

2 млрд. фунтів стерлінгів, причому без урахування початкових витрат на 

проектування та будівництво інфраструктури. У подальшому витрати ще 

більше зростали, оскільки уряд Великобританії прийняв великі програми з 
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цифровізації кордонів, доріг тощо. Вже у 2007 р. публічний сектор 

Великобританії витратив приблизно 12,4 млрд фунтів а аутсорсинг ІТ і 5,3 

млрд фунтів на аутсорсинг інших бек-офісних функцій. У 2011 р. ця цифра 

виросла майже у двічі [185]. Однак у подальшому почало спостерігається 

поступове зниження ІТ-контрактів на центральному та місцевому рівнях й 

багато органів публічної влади повернули себе відповідальність за ІТ. Це ж 

саме стало спостерігатися щодо інших бек-офісних функцій.  

За існуючими дослідженнями, аутсорсинг ІТ, безумовно, призвів до 

певної економії коштів. У кількох дослідженнях ІТ-аутсорсингу 

повідомлялося про економію в 5–35%, хоча в багатьох інших випадках 

економія була «помірною», не піддавалася кількісній оцінці або витрати 

зросли. Наприклад, державна установа National Savings & Investments 

скоротила свої операційні витрати, одночасно покращуючи надання послуг, 

передавши всі свої інформаційні, трансакційні та інші пов’язані з клієнтами 

функції на аутсорсинг компанії Siemens Business Services у 1999 році. Але інші 

тематичні дослідження показують, що при неякісному виконанні ІТ-

аутсорсинг може призвести до значних перевитрат. Національна програма для 

ІТ в Національній службі охорони здоров’я коштувала 11,4 млрд. фунтів, але 

була розпущена після того, як підрядники не змогли виконати створити 

повністю функціонуючу систему обліку медичної допомоги [188]. 

Факти також свідчать про те, що аутсорсинг HR у публічному секторі 

може призвести до економії 20–30% [186]. Інші оцінки свідчать, що 

аутсорсинг таких функцій, як проведення закупівель, бухгалтерське 

обслуговування може призвести до 25–50% економії [193].  

Станом на 2019 р. в Англії та Уельсі існує 121 в’язниця, з яких 13 

передані до приватного сектору й у яких утримується близько 19% ув’язнених. 

Після того, як у 1992 р. було створено першу приватну в’язницю завдяки 

залученню приватного сектору було побудовано кілька нових в’язниць (рис. 

2.5.), адже уряд наголошував на необхідності належного розміщення 

зростаючої кількості ув’язнених та підвищення відповідних стандартів. Однак, 
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після максимуму 2013 р. внаслідок високого рівня насильства та низьких 

стандартів кількість в’язниць, що були передані на аутсорсинг почала 

знижуватися. 

 

 керування та експлуатація 

 будівництво, керування та експлуатація 

 повернуто державі 

 

Рис. 2.5. Чисельність приватних в’язниць в Англії та Уельсі  

*Джерело: [191]. 

 

У цілому існуючи дані свідчать про те, що приватні в’язниці коштують 

дешевше, ніж державні на 13%. Докази щодо впливу на якість є 

неоднозначними, але запровадження конкуренції певною мірою покращило 

роботу в’язниць державного сектору. Багато в чому цей ефект залежить від 

розміру та віку в’язниць, адже більша частина із в’язниць, що передані на 

аутсорсинг є великими та нещодавно побудованими. Слід зазначити, що 

приватні в’язниці, як правило, витрачають на персонал у середньому на 15% 

менше, ніж у державних в’язницях, що обумовлено зменшенням кількість 

персоналу, необхідного на одного ув’язненого, запровадження нових 

технологій (ІТ-системи, камери відеоспостереження, магнітні ключі тощо). 

Доведено, що у Великобританії нижчі витрати в приватних в’язницях 

супроводжуються кращою якістю в деяких сферах, включаючи покращення 

відносин між персоналом й ув’язненими та підвищенням безпеки. Проте в 
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інших сферах – особливо в тих, які важко вимірювати (рівень порядку, рівень 

«якості життя» у в’язниці) приватні в’язниці у Великобританії працюють 

значно гірше. Запровадження конкуренції щодо в’язниць Великобританії, у 

свою чергу покращило роботу державних в’язниць, яка досить часто була 

неприпустимо поганою [175]. 

Широкий спектр медичних функцій у сфері охорони здоров’я у 

Великобританії передано на аутсорсинг. Понад 9 млрд. фунтів, або 7,3% 

щорічного бюджету Департаменту охорони здоров’я та соціальної допомоги 

було витрачено на медичне обслуговування, що надається приватним 

сектором на умовах аутсорсингу [187]. Причому зазначений показник не 

включає до себе такі послуги як прибирання та харчування закладів охорони 

здоров’я. Однак ставлення до аутсорсингу з надання медичних послуг не є 

однозначним, адже Національна служба охорони здоров’я, яка здійснює 

фінансування медичної сфери, здійснила документування як багатьох проблем 

в деяких галузях медицини, так й економію витрат і скорочення часу 

очікування на обслуговування громадян в інших. На жаль не існує якісних та 

систематичних досліджень щодо відносної вартості та якості клінічних послуг, 

які надаються приватними та державними постачальниками. Хоча державні 

установи публікують звіти про перевірки, вони не враховують важливих 

відмінностей між державними та приватними постачальниками медичних 

послуг. Деякі дослідження припускають, що приватні постачальники послуг 

надавали більше послуг з більш високою якістю. Проте їх впровадження 

призвело до зменшення можливостей Національної служби охорони здоров’я 

сплачувати їх вартість. Однак тематичні дослідження показують, що 

аутсорсинг медичних послуг не приніс значних переваг. Наприклад, під час 

перевірки в 2015 р. лікарні Хінчінгбрук у графстві Кембриджшир – першої 

лікарні, яка була передана приватному сектору на аутсорсинг, Комісія з якості 

медичної допомоги виявила, що лікарня надає послуги неналежної якості та 

не забезпечує передбачуваної економії коштів [197]. 
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З 2010 р. у Сполученому королівстві реалізується «Робоча програма» яку 

можна вважати прикладом аутсорсингу служби зайнятості. Зазначена 

програма коштуватиме 130 млн. фунтів на рік, а до її реалізації долучаються 

на засадах аутсорсингу приватні рекрутінгові агенції. Як вважають 

дослідники, аутсорсинг служб зайнятості, не призвів до помітних змін для 

шукачів роботи щодо якості обслуговування. Також не існує жодних надійних 

доказів щодо вартості послуг з працевлаштування на аутсорсингу у порівнянні 

із наданням послуг державними службами. Шукачі роботи з найбільш 

неблагополучним становищем не отримували належного обслуговування за 

допомогою моделі «оплата за результатами», оскільки приватних 

постачальників фактично спонукали приділяти основну увагу тим 

безробітним, хто шукав роботу на яку простіше влаштуватися [182]. 

Приватний догляд в інтернатних закладах для осіб похилого віку у 

Великобританії існує ще з 1950-х років. Починаючи з 1980-х рр. для мешканців 

будинків для осіб похилого віку приватного сектора стали доступні виплати з 

державного бюджету. Це призвело до суттєвого збільшення приватних 

установ з опіки з 18 800 у 1975 р. до 119 900 у 1990 р. [177, p. 206 ]. У 2015 р. 

публічні установи надавали вже менше 10% обсягу послуг з соціального 

обслуговування [181, p. 138 ]. Обслуговування у приватних закладах у 

середньому є більш дешевим, а ніж догляд, який надається в державних 

будинках. Також виявилося, що приватні будинки отримують більшу частину 

своїх заощаджень за рахунок меншого співвідношення персоналу до 

мешканців будинків. Хоча у існуючих дослідженнях дані щодо якості є дещо 

неоднозначними, більшість досліджень все ж такі свідчать про те, що приватні 

будинки надають більш низьку якість медичної допомоги. Більш низька якість 

догляду в основному пояснюється нижчим рівнем співвідношенням персоналу 

та мешканців будинків. Загалом, існуючи дослідження свідчать про те, що 

приватна допомога, хоча й є більш дешевою, може не забезпечувати кращого 

співвідношення ціни та якості, а ніж державна.  
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Найбільш помітним явищем в сфері аутсорсингу у період 1990-2010-х 

рр. стало зростання т.зв. приватних фінансових ініціатив [180]. Відповідно до 

них приватний сектор відповідає за фінансування, проектування, будівництво 

та експлуатацію того чи іншого об’єкту (наприклад, дороги, лікарні або 

в’язниці), за що уряд сплачує щорічну плату протягом терміну дії контракту 

(зазвичай 25–30 років). Таким чином, приватний сектор також бере на себе 

ризики, пов’язані з проєктом. Існують численні дослідження щодо 

ефективності аутсорсингу у цій сфері. Вони цілком свідчать, що приватні 

фінансові ініціативи у будівництві у середньому є дорожчими на 24%, а ніж 

будівництво зусиллями публічного сектору. Багато в чому це є наслідком того, 

що державний сектор може позичати дешевше, ніж приватний. Вища вартість 

фінансування будівництва при використанні аутсорсингу означає, що ці 

проєкти потрібно будувати та підтримувати за менші гроші або надавати 

додаткові переваги, якщо платники податків хочуть отримати краще 

співвідношення ціни та якості. Рішення щодо використання приватних 

фінансових ініціатив принаймні частково були також зумовлені правилами 

бухгалтерського обліку, адже ці проєкти були «позабалансовими», а отже, не 

додавали нічого до державного боргу, навіть якщо вони були значно 

дорожчими і мали гірше співвідношення ціни та якості.  

Загальний висновок в існуючих дослідженнях полягає в тому, що 

проєкти приватних фінансових ініціатив мають менші витрати і час під час 

будівництва, ніж публічні проєкти. Є також підстави вважати, що приватні 

підрядники стягують додаткову надбавку за підвищену надійність. Наприклад, 

контракти в межах приватних фінансових ініціатив часто підписуються на 

більш пізнішому етапі, ніж у проектах, що фінансуються державою й коли 

масштаб проєкту та витрати можна оцінити точніше. Існують також досить 

багато прикладів невдалого використання приватної ініціативи з реалізації 

проєктів будівництва. Наприклад, контракт щодо відновлення Королівської 

університетської лікарні Ліверпуля призвів до того, що приватний інвестор 

розірвав контракт, оскільки він був «нежиттєздатним». А багаторічна 
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програма «Будівництво шкіл для майбутнього», яка передбачала будівництво 

250 шкіл, була згорнута у 2010 р. після того, як постійно не вдавалося 

побудувати стільки шкіл, скільки планувалося. Хоча інші контракти 

виконувалися вчасно та відповідно до бюджету, це не обов’язково означало, 

що вони були прикладами належного співвідношення ціни та якості порівняно 

з альтернативою, що фінансується державою. У підсумку, більш високі 

витрати та обмежені докази переваг приватних фінансових ініціативи 

призвело до того, що у 2018 р. були припинені такого роду практики [183]. 

У 2015 р. Міністерство юстиції Великобританії передало управління 

правопорушниками середнього та низького ризику в Англії та Уельсі 21-й 

регіональній громадській реабілітаційній компанії [207]. Причина 

запровадження конкуренції та аутсорсингу у системі пробації (нагляд та 

реабілітація засуджених поза в’язницями) полягала в тому, що незважаючи на 

збільшення витрат на в’язниці та пробацію, кількість повторних злочинів 

залишалася дуже високою. Громадські реабілітаційні компанії контролюють 

150 000 правопорушників середнього та низького ризику, а також деякі з 

40 000 додаткових короткотермінових ув’язнених, які раніше не перебували в 

системі державної пробації. Вони також надають деякі послуги 

правопорушникам високого ризику, якими керує Національна служба 

пробації. Контракти були розраховані на сім років, але Міністерство юстиції 

вирішило розірвати контракти у 2020 р. Було оголошено, що нагляд за 

правопорушниками буде повернуто до державних установ, хоча приватні 

компанії продовжуватимуть надавати «інноваційні» лікарські та 

реабілітаційні послуги. Таким чином, аутсорсинг пробації не спрацював у 

Великій Британії, у першу чергу внаслідок вкрай низької якості відповідних 

послуг. Головний державний інспектор пробації виявила, що 80% компаній з 

реабілітації є неспроможними принаймні в одній ключовій сфері якості, а 

багато які в кількох сферах. З іншого боку, підтримка, яку надавала урядова 

Національна служба пробації для правопорушників високого ризику, була 

значно кращою за кожним із показників. Зокрема, кількість повторних 
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злочинів на одного правопорушника, а також кількість ув’язнених, 

відкликаних до в’язниць за порушення умовного звільнення, зросла для 

правопорушників середнього та низького ризику, тоді як показники для 

злочинців високого рівня (для яких випробувальний термін полягав у 

перебувані на дому) такого збільшення не показав. Аутсорсинг також не 

приніс очікуваної економії витрат. Міністерству юстиції довелося витратити 

щонайменше на 467 млн. фунтів більше, ніж вимагалося згідно з контрактами 

з приватними компаніями, оскільки контракти не забезпечували якісних 

послуг. Аудит у 2019 р. дійшов висновку, що передача пробації до приватних 

установ забезпечила погане співвідношення ціни та якості [198].  

Американським аналогом політики тетчеризму стала т.зв. 

«рейгономіка» [54], що ґрунтувалася на ідеях мінімізації ролі держави в 

економічних процесах, розкритті приватної ініціативи тощо. Якщо казати про 

публічну сферу, то одним із напрямків перезавантаження урядового сектору 

стало гасло розділення «гребців та керманича», що дало поштовх до широкого 

залучення через аутсорсинг приватних сервісних організацій до забезпечення 

функцій урядового сектору. З іншого боку, як помічає Микола Єфименко 

«аутсорсинг у цій державі є послугою з визначеним механізмом реалізації, не 

зважаючи на те, що чітка законодавча регламентація цього правочину 

відсутня» [43, с. 110]. 

Особливо ефективним виявився аутсорсинг на муніципальному рівні. 

Найбільш відомим прикладом застосування аутсорсингу на муніципальному 

рівні стало місто Санді-Спрингс (Sandy Springs), а його досвід здійснив 

суттєвий вплив на муніципальне управління інших міст.  

Санді-Спрінгс є середнім за чисельністю містом в штаті Джорджія з 

населенням близько 100 тис. чол. Також слід зазначити, що будучі містом-

супутником Атланти та внаслідок розташування в місті офісів великих 

корпорацій його населення збільшується майже вдвічі у робочі дні. До 

середини 2000-х рр. Санді-Спрінгс не був самостійним муніципалітетом, а 

входив до складу округу Фултон. Мешканці міста мали стійке незадоволення 
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послугами, що їм надав округ та відчуття, що вони субсидують власними 

прибутками більш бідні частини округу. Ідеї отримання самостійного статусу 

набули досить велику популярність серед мешканців міста, що було 

підтримано республіканською партією. Коли представники цієї партії зайняли 

посаду губернатора, більшість у сенаті та палаті представників легістратури 

штату вони призначили у 2005 р. відповідний референдум, на якому 94% 

мешканців висловилися на підтримку адміністративної самостійності міста 

[215]. 

В процесі організаційного оформлення міського управління 

представники міської громади дійшли до одностайної думки, що в умовах 

перехідного періоду, невизначеності з формою управління містом та 

надходженнями до бюджету найбільш доцільним буде передати 

адміністрування містом приватній компанії. З компанією CH2M Hill був 

укладений контракт щодо надання майже всіх муніципальних послуг. Лише 

поліція та пожежна охорона залишилася у віданні безпосередньо міста 

внаслідок обмежень, які накладало законодавство штату. Одночасно слід 

зазначити, що шкільна та бібліотечна справа залишилася у віданні округу 

Фултон. У підсумку в адміністрації міста перебували лише кілька службовців, 

що були задіяні у контролі за виконанням контракту. Хоча мешканці міста в 

основному стикалися з співробітниками CH2M Hill в тих чи інших справах, в 

їх уяві за міське управління, тим не менш, відповідала обрана ними влада.  

Запровадження зазначеної моделі призвело до найменшого серед міст 

США співвідношення муніципальних службовців до населення міста. За 

підрахунками Інституту публічного управління ім. К.Вінсона Університету 

Джорджії, у порівнянні із іншими містами, аналогічним за розміром Санді-

Спрінгсу, в адміністрації та комунальних службах міста мало б працювати не 

менш 828 співробітників. Проте в Санді-Спрінгсі було задіяно 271 

співробітник, більша частина з яких були працівниками поліції та пожежної 

служби [179, p. 15]. 
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Обранню моделі «тотального аутсорсингу» сприяли також й політико-

адміністративні чинники. Відповідно до статуту міста у ньому запроваджена 

т.зв. модель «сіті-менеджера», за якою населення обирає міську раду разом із 

мером, що здійснюють політичні функції. Міська рада також призначає за 

конкурсом міського менеджера, який опікується питаннями повсякденного 

управління. Зрозуміло, що менеджеріальна модель за визначенням схиляла 

систему управління містом від інструментів, що властиві публічному 

управлінню, до інструментів бізнес-управління, включно з аутсорсингом. В 

межах такої операційної моделі сіті-менеджер контролював приватну 

компанію, яка виконувала загальні адміністративні та комунальні функції, 

включно із плануванням, зонуванням, управління персоналом, підтримкою та 

розвитком муніципальної інфраструктури, впровадженням інформаційних 

систем, управлінням фінансами, здійснення закупівель, юридичним 

супроводом управління тощо. Хоча сіті-менеджер безпосередньо взаємодіє із 

працівниками приватної компанії з проблем міського управління, тим не менш 

він не має можливості їх наймати та звільнювати, адже останні перебувають в 

штаті приватної компанії. Проте сіті-менеджер може здійснювати контроль 

відповідних сфер та може повідомити приватного постачальника про свої 

побоювання щодо якості та результативності надання відповідних послуг за 

договором. Сіті-менеджер також може зупиняти виплати приватній компанії 

якщо умови договору не виконуються. 

Протягом всього періоду дії угоди з аутсорсером (2005-2011 рр.) міська 

влада ретельно аналізувала ефективність цього інструменту. Закінчення дії 

контрактного періоду не призвело до відмови міської влади від аутсорсингу 

міських функцій та забезпечення їх реалізації власними зусиллями. Тим не 

менш, з метою забезпечення більшої впевненості у кращому співвідношенні 

ціни та якості, у наступні роки було вирішено відмовитися від передачі всіх 

без виключення сфер міського розвитку одній приватній компанії. На конкурс 

почали виставлятися окремі сфери міського господарства, що забезпечило 

більш високу конкурентність та економію коштів між приватними 
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компаніями. Також місто підійшло більш ретельно до підготовки угод з 

аутсорсерами, на що не було багато часу під час укладання першого контракту. 

У підсумку було відібрано п’ять приватних компаній для надання послуг за 

сьома основними підсистемами управління містом. 

Досвід Санді-Спрінгс привернув до аутсорсингу на муніципальному 

рівні велику увагу інших міст. В процесі його аналізу було з’ясоване, що 

економія на першому етапі склала близько 10% у порівнянні із бюджетами 

міст, що є аналогічними до Санді-Спрінгс. На другому етапі за рахунок 

посилення конкуренції та розподілу контрактів поміж кількома аутсорсерами 

економія стала більш суттєвою – близько 30% [179, p. 23]. Окрім цього за 

оцінками аутсорсинг у місті посилив синергію, ефективність та новаторство у 

використанні ресурсів та наданні послуг, оскільки у залучених компаній були 

стимули задовільнять потреби споживачів, покращувати послуги та приділяти 

увагу рентабельності. Також було привернуто увагу до того, що на відміну від 

інших міст Санді-Спрінгс майже нічого не витрачає на пенсійні витрати 

посадовцям міста, внаслідок мінімізації їх кількості, хоча саме пенсійні 

витрати є поширеною практикою банкрутства міст у США. У підсумку, місто 

стало переможцем у загальнонаціональних конкурсах «Кращий місцевий 

уряд», що також підтверджувалося опитуваннями мешканців міста. 

Незважаючи на те, що в місті Санді-Спрінгс всі основні муніципальні 

функції надаються приватними структурами, воно не стало їх заручником та 

керується демократично обраними політиками та сіті-менеджером. 

Аутсорсинг не став «приватизацією міста», адже міська влада чітко розрізняє 

надання послуг та контроль за наданням послуг. Замість поточного управління 

робота сіті-менеджера пов’язана із управлінням контрактами, що зміщує 

акцент його діяльності на нагляд за виконанням контрактів та організацією 

відповідних переговорів, коли це потрібно. Від так залишається значно більше 

часу для стратегічного управління, а компанії не захопили мерію.  

Зрозуміло, що прийняття такого великого за масштабами аутсорсингу 

повинно було мати певний каталізатор, яким можуть бути виключні 
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обставини, наприклад банкрутство міста. У випадку Санді-Спрінгс та деяких 

інших міст таким стало набуття самостійного статусу, оскільки вони 

починають з чистого листа й не мають усталених систем управління, діючих 

та колишніх співробітників з їх пенсіями тощо. І хоча аутсорсинг для 

муніципалітетів США має підґрунтя у неоліберальній ідеології та 

антиурядових настроях, в більшості випадків до нього підходять раціонально 

та на основі порівняння витрат за моделями аутсорсингу та інсорсингу.  

До уроків Санді-Спрінгс можна віднести те, що жителі та отримувачі 

послуг повинні не просто усвідомлювати необхідність перетворення у системі 

надання послуг, але й бачити переваги для себе та для місцевих спільнот. Як 

свідчить досвід США, позитивна громадська думка може бути забезпечена за 

рахунок забезпечення високої наочності покращення обслуговування, у першу 

чергу шляхом зосередження аутсорсингу на «вулицях, парках та смітниках». 

Обрані компанії повинні мати досвід надання широкого спектру послуг з 

підтримки місцевої інфраструктури й бути достатньо великими, щоб взяти на 

себе відповідні ризики. Контракти не повинні укладатися лише з однією 

компанією й не повинні бути занадто довготривалими, щоб потенційна 

економія витрат, яка була втрачена при першому укладанні контрактів, була 

забезпечена при наступних договорах. Необхідно також підтримувати 

конкуренцію за контракти, щоб уникнути монополії одного постачальника. 

Відповідно й аутсорсингова компанія повинна налагодити добрі робочі 

стосунки із місцевими органами влади, щоб створити явно позитивну 

атмосферу при вирішення потенційної напруги, пов’язаної із різним 

трактуванням контрактів або при здійсненні контролюючих заходів з боку 

органів публічної влади.  
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2.3. Нормативно-правове та договірне регулювання застосування 

аутсорсингу в діяльності публічних організацій 

 

Як зазначалося, аутсорсинг почав активно поширюватися на Заході у 80-

ті роки минулого століття як ефективний спосіб зниження витрат та 

збільшення прибутковості. У 90-х роках прийшло усвідомлення того, що 

аутсорсинг це не просто один із способів підвищення прибутковості 

організацій, але й інструмент, що сприяє оптимізації їх організаційної 

структури та підвищення ефективності всієї діяльності за рахунок 

зосередження на основному предметі та передачі допоміжних функцій 

зовнішнім фахівцям. З переходом до інноваційної економіки процес 

поширення аутсорсингу набув вже вибухового характеру, охопивши сферу 

впровадження систем обробки інформації та управління організаціями. 

Зрозуміло, що за таких умов аутсорсинг не міг не вплинути на право, а 

нормативне-правове регулювання, з іншого боку, сприяло розвитку відносин 

аутсорсингу, у т.ч. в Україні. 

Якщо безпосередньо брати категорію «аутсорсинг» то вперше вона була 

використана у нормативно-правовій базі України у 2000 р. у ст. 45 Закону 

України «Про банки та банкову діяльність», якою було врегульовано механізм 

внутрішнього аудиту банку - «підрозділ внутрішнього аудиту проводить 

оцінку видів діяльності банку, виконання яких забезпечується шляхом 

залучення юридичних та фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг) 

[106]. Загалом слід зазначити, що більшість із згадок про аутсорсинг у 

нормативно-правовій базі України (станом на травень 2022 р. аутсорсинг 

згадується у 120 документах, переважно підзаконного характеру) стосується 

саме банківської та фінансової діяльності. 

На розвиток зазначених норм постановами НБУ були визначені 

процедури залучення аутсорсингових організацій до здійснення внутрішнього 

аудиту [113]  та внутрішнього контролю в банках [116] , проведення 

перевірки наявності та стану майна, отриманого в заставу [111] ,  щодо 
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надання банкам послуг з інкасації [118 ] ,  і з  організації системи управління 

ризиками в банках України [117] ,  управління проблемними активами в 

банках [115], із здійснення банками фінансового моніторингу [112], 

організацію процесу оцінки достатності внутрішнього капіталу в банках [114] 

тощо.   

Зокрема, в Методичних рекомендаціях щодо організації та 

функціонування систем ризик-менеджменту в банках України зазначено, що 

аутсорсинг – виконання певних функцій і робіт, які традиційно є 

«внутрішніми» і виконуються штатними працівниками, шляхом залучення 

зовнішніх незалежних сторін на договірній основі. Використовується для 

оптимізації витрат і процесів у банку. Окрім цього передбачено, що внутрішня 

перевірка кредитної діяльності банку може здійснюватися банком на основі 

послуги аутсорсингу основною ідеєю якої є забезпечення незалежної оцінки 

якості та надійності процесу кредитного адміністрування банку. Виходячи з 

особливостей побудови організаційної структури банкам було рекомендовано 

залучати незалежних експертів та інших спеціалістів для побудови систем 

внутрішнього контролю та оцінки їх адекватності шляхом укладання угод про 

аутсорсинг консультаційних чи аудиторських послуг. Виходячи із специфіки 

діяльності банку з управління ризиками та необхідності наявності глибоких 

професійних знань у сфері ризик-менеджменту для її оцінки, банкам також 

було рекомендовано в разі потреби розглядати можливість здійснення 

внутрішнього аудиту ризик-менеджменту із залученням третіх осіб (тобто на  

умовах аутсорсингу) [130]. 

Відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані 

товарні ринки» під аутсорсингом розуміється залучення професійним 

учасником на підставі відповідного договору іншої особи (надавача послуг) до 

здійснення процесів, надання послуг, виконання робіт, що становлять частину 

провадження таким професійним учасником професійної діяльності на ринках 

капіталу та організованих товарних ринках. Відповідно до зазначеного закону, 

професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків під час 
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провадження професійної діяльності можуть використовувати аутсорсинг. 

Професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків, який 

використовує аутсорсинг, несе повну та безумовну відповідальність за дії 

надавача послуг, що вчиняються таким надавачем послуг на виконання 

договору про аутсорсинг. Вимоги до використання аутсорсингу 

встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

[124]. 

Досить докладно відносини аутсорсингу врегульовані в Законі України 

«Про фінансові послуги та фінансові компанії» [134]. Зокрема, відповідно до 

ст. 18 вказаного закону надавач фінансових послуг може залучати інших осіб 

для виконання окремих функцій та/або окремих процесів у межах цих функцій 

на умовах аутсорсингу. При цьому аутсорсинг має здійснюватися у спосіб, 

який не призводить до: 

1) перекладення на особу, що надає послуги з аутсорсингу, 

відповідальності керівників та/або осіб, відповідальних за виконання 

ключових функції, за здійснення ключових функцій та/або процесів надавача 

фінансових послуг (крім випадків, встановлених спеціальним законом); 

2) погіршення якості функціонування системи управління надавача 

фінансових послуг; 

3) неспівмірності підвищення операційного ризику порівняно з 

отриманими внаслідок його здійснення перевагами; 

4) виникнення конфлікту інтересів; 

5) порушення вимог законодавства України; 

6) обмеження реалізації Регулятором функції нагляду за діяльністю 

надавача фінансових послуг; 

7) неналежного виконання надавачем фінансових послуг своїх 

зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг. 

У разі використання аутсорсингу надавач фінансових послуг 

зобов’язаний мати внутрішні документи, що регулюють питання аутсорсингу 

та вести облік договорів аутсорсингу. 
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У ст. 44 вказаного закону також врегульовані питання аутсорсингу у 

фінансових компаніях та ломбардах. 

Аутсорсинг в страхових організаціях врегульований у ст. 33 Закону 

України «Про страхування» [127]. У тому числі передбачене, що страховик 

має право передавати на аутсорсинг виконання своїх функцій, окремих 

завдань та процесів у межах таких функцій. При цьому відповідальність за 

належне виконання функцій, переданих на аутсорсинг несе страховик. На 

аутсорсинг страховиком можуть передаватися наступні функції: 

1) актуарну функцію та виконання окремих завдань чи процесів у межах 

такої функції; 

2) окремі завдання або процеси у межах функцій управління ризиками 

та контролю за дотриманням норм (комплаєнс); 

3) інші свої функції, окремі завдання або процеси у межах таких 

функцій, не заборонені законодавством. 

Однак страховик не може передавати на аутсорсинг функцію 

внутрішнього аудиту, функції з управління ризиками та/або контролю за 

дотриманням норм. 

Відповідно до Закону України «Про Фонд енергоефективності», 

дирекція Фонду має право в межах та порядку, визначених Наглядовою радою, 

залучати юридичних та фізичних осіб – підприємців на договірній основі для 

виконання окремих функцій (аутсорсингу) [135]. 

Досить давно довів свою ефективність в організації харчування в 

комунальних та державних закладах, де під аутсорсингом розуміється спосіб 

організації харчування здобувачів освіти/дітей, що передбачає виготовлення 

та реалізацію готових страв оператором ринку харчових продуктів, який 

здійснює постачання послуг з харчування, з використанням матеріально-

технічної бази закладу освіти або закладу оздоровлення та відпочинку [108]. 

Незважаючи на певне правове регулювання відносин аутсорсингу, тим 

не менш слід зазначити, що основним інструментом нормативного 

оформлення аутсорсингу є договори.  
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Як відомо, в змісті поняття «договір» містяться наступні основні 

аспекти: 1) угода двох і більше осіб; 2) документ, яким оформляється 

досягнута особами угода; 3) комплекс взаємних (договірних) зобов’язань його 

учасників. При цьому слід зазначити, як неодноразово зазначалося в літературі 

(див., напр.: [65; 164; 174]), що у законодавстві відсутнє поняття договору 

аутсорсингу та немає чіткого розуміння його правової природи. 

Можливість укладання договору аутсорсингу виходить з ЦК України та 

інших актів законодавства. Відповідно до цих норм, по-перше, сторони 

можуть укласти договір як передбачений, так і не передбачений законом або 

іншими правовими актами; по-друге, сторони можуть укласти змішаний 

договір, в якому містяться елементи різних договорів, передбачених законом 

або іншими правовими актами. Зокрема, ч. 1 ст. 6 ЦК України допускає 

можливість укладання договорів, які не передбачені актами цивільного 

законодавства, але не суперечать загальним засадам цивільного 

законодавства, вимогам добросовісності, розумності та справедливості. 

Укладання таких договорів є результатом автономної правотворчості сторін, 

що здійснюється на засадах аналогії закону та аналогії права. У ст. 11 ЦК 

України зазначено також, що цивільні права та обов’язки виникають із дій 

осіб, які не передбачені актами цивільного законодавства, але за аналогією 

породжують цивільні права та обов’язки [169]. Власно, зазначені норми й 

вказують на можливість укладання непойменованих договорів як регуляторів 

нових видів діяльності. 

Відповідно до ст. 14 Податкового кодексу України, послуга з надання 

персоналу – це господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої 

особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у 

розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох 

фізичних осіб для виконання визначених угодою функцій [98]. У 

Національному класифікаторі України «Класифікація видів економічної 

діяльності» ДК 009:2010 визначено також, що аутсорсинг – це угода, згідно з 

якою замовник доручає підряднику виконати певні завдання, зокрема, частину 



138 

 

виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо 

підбору персоналу, допоміжні функції [83]. 

З урахуванням економічної природи аутсорсингу, слід визнати, що 

констатуючою ознакою даних правових відносин є саме винесення 

допоміжних чи навіть деяких основних бізнес-процесів за межі організації. За 

таких умов договір аутсорсингу – нова форма взаємодії сторін, в результаті 

якої окремі функції перекладаються на партнера-аутсорсера, що володіє 

необхідними компетенціями і виконує дані функції на певних умовах. 

Істотне значення має стратегічне обґрунтування договору аутсорсингу, 

тобто мета укладання такого договору. Такою метою може бути: скорочення і 

контроль витрат; отримання доступу до найкращих світових технологій; 

звільнення внутрішніх ресурсів для інших цілей; звільнення своєї структури 

від необхідності набувати та утримувати обладнання, знання, технології, 

необхідні для переданих на аутсорсинг функцій; використання переваг 

модернізації та залучення фахівців; поділ ризиків та ін.  

Узагальнюючи викладене, вважаємо за можливе визначити договір 

аутсорсингу як угоду, в результаті якої одна сторона (замовник, аутсорсі) за 

нагороду делегує свої функції або види діяльності (виробничі, сервісні, 

інформаційні, фінансові, управлінські та ін.) або бізнес-процеси 

(організаційні, фінансово-економічні, виробничо-технологічні, маркетингові 

та ін.) іншій стороні (аутсорсеру), що володіє необхідним для цього 

кваліфікованим персоналом (ресурсами) для участі у виробничому процесі, 

управлінні або для виконання інших завдань, пов’язаних із виробництвом та 

(або) реалізацією товарів та послуг замовника. 

Аналіз правової природи будь-якого договору здебільше спрямований 

на визначення його місця серед вже відомих (поіменованих) договорів, вибір 

найбільш адекватного правового режиму для контрагентів, відмежування 

досліджуваного договору від суміжних типів тощо [230]. 

Договір аутсорсингу не відомий у цивільному та господарському 

законодавстві України, тому постає питання про місце цього договору у 
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дихотомічній класифікації «поіменовані договори» - «непоіменовані 

договори». Як зазначається в літературі (див., напр.: [37]), законодавець не в 

змозі передбачити всі можливі в договори, оскільки кожний законодавчий акт, 

у тому числі і такий складний, як кодекс, відображає потреби практики, які 

існують лише на момент його прийняття. У зв’язку з цим перелік 

поіменованих договорів ніколи не буде в змозі охопити всі існуючі в житті 

договори. Як зазначає Марія Тіхонова першою ознакою непоіменованого 

договору є його незгадування цивільним законодавством або згадування та 

невизначеність його регулювання. На її погляд, одним із нових 

непоіменованих договорів на сьогоднішній день є договір аутсорсингу [160, с. 

159]. 

Андрій Фадєєв також стверджує, що «на сьогодні українське 

законодавство засвідчує, що договір аутсорсингу не має відповідної правової 

регламентації, його не виокремлено у самостійний договір, а ГК України та 

ЦК України не регулюють такі договірні відносини. Аутсорсинг як правове 

явище має місце у вітчизняному господарському обороті, однак суб’єкти 

господарювання й дотепер укладають такі договори, керуючись лише 

загальними положеннями про договори» [164, с. 261].  

Однак, на наш погляд, визнати договір аутсорсингу непоіменованим 

договором було б неправильно. Більш правильно визначати цей договір як 

непойменований у Цивільному кодексі України, але пойменованим в інших 

нормативних правових актах. Деякі з діючих нормативних актів вже 

орієнтують на необхідність договірного оформлення відповідних відносин та 

містять певні суттєві умови зазначених договорів. Зокрема, відповідно до 

Наказу Міністерства аграрної політики України, яким затверджені Правила 

належної виробничої практики ветеринарних препаратів встановлено, що 

укладений письмовий договір (контракт) має поширюватись на зовнішню 

(аутсорсингову) діяльність, продукцію або роботи та будь-які технічні умови, 

пов’язані з такою діяльністю. При цьому система якості замовника (аутсорсі) 

має включати контроль та огляд будь-якої зовнішньої (аутсорсингової) 
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діяльності. Замовник забезпечує контроль за зовнішньою (аутсорсинговою) 

діяльністю. Замовник повинен забезпечити виконавця всією необхідною 

інформацією та відомостями, щоб останній мав змогу правильно виконувати 

замовлені роботи. У свою чергу, виконавець (аутсорсер) повинен мати 

відповідні приміщення й обладнання, необхідні знання і досвід, а також 

компетентний персонал для задовільного виконання робіт, доручених 

замовником. Аутсорсер не повинен передавати за субдоговором третій стороні 

ніякі роботи, що доручені йому за договором (контрактом), без попередньої 

оцінки і санкціонування домовленостей замовником [103].  

Використання в даний час практики, що склалася з приводу 

взаємовідносин за договором аутсорсингу є, на наш погляд, також проявом 

ділового звичая, які являють собою засіб заповнення змісту волі сторін у 

конкретному правовідношенні. Діловий звичай – це поширена, але не 

обов’язкова практика. Ознайомлення з цією практикою дозволяє робити 

висновки про те як більшість з учасників ділових відносин вирішують те чи 

інше питання, що виникає за певних обставин, і як «прийнято» його 

вирішувати. Основне значення ділових звичаїв у тому, що вони є зразком для 

формування договірних умов. Таким чином, можна зробити висновок, що крім 

нормативних правових актів, відносини в галузі аутсорсингу регулюються 

діловими звичаями. 

Разом з тим, слід зазначити, що існуючі у невеликому обсязі 

нормативно-правові акти з питань договірних відносин у сфері аутсорсингу не 

містять необхідної і достатньої регламентації порядку укладання, зміни та 

припинення договору аутсорсингу, не визначають його істотних умов та 

змісту зобов’язань. Від так в юридичній літературі існує певна дискусія щодо 

віднесення договору аутсорсингу до самостійного типу договору або до 

одного з різновидів договору із надання послуг, договору підряду або 

трудового договору. 

На підставі ЦК України, що містить окрему главу, яка присвячена 

послугам, значна частина дослідників відносить більшість непоіменованих 
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договорів до договорів оплатного надання послуг. Цьому сприяє також 

недостатньо чітке визначення у ст. 901 ЦК предмету даного договору, 

відповідно до якого під отриманням послуг розуміється вчинення певної дії 

або здійснення певної діяльності. З цього визначення випливає, що під 

послугами розуміється будь-які дії або будь-яка діяльність. Більш конкретне 

визначення послуги можна зустріти в інших нормативних актах. Зокрема 

привертає на увагу наступне визначення: послуга – результат економічної 

діяльності, яка не створює товар, але продається та купується під час 

торговельних операцій [133]. Тим не менш слід констатувати, що поняття 

послуги не набуло одноманітного розуміння в нормах чинного законодавства. 

Єдине розуміння суті послуг відсутнє і серед науковців. Одні автори послугу 

характеризують через дії, інші через діяльність, зміст дії, результат діяльності 

тощо. 

На думку Віталія Олюхи, договір аутсорсингу повинен кваліфікуватися 

як договір оплатного надання послуг, який укладається між організацією-

послугодавцем і організацією-послугоодержувачем, за яким послугодавець 

спеціалізується на наданні певного роду послуг і має штат працівників 

відповідних професій (спеціальностей), які здійснюють статутну діяльність 

роботодавця. Головну відмінність аутсорсингу від придбання разової послуги 

автор вбачає у довгостроковому та стійкому характері відносин організації-

користувача та зовнішньої компанії [89, с. 154-155]. 

Позиція Віталія Олюха поділяється Катериною Косіновою, яка вказує, 

що «аутсорсинг за змістом схожий з оплатним наданням послуг і тому при 

укладанні договору аутсорсингу сторони можуть керуватися тими правилами, 

які передбачені ЦК для оплатного надання послуг. Понад те, найчастіше 

відносини між організаціями можуть бути оформлені як договором 

аутсорсингу, і договором оплатного надання послуг» [61, с. 12]. 

Деякі з авторів виходять з того, що договір аутсорсингу є наслідком 

правового регулювання запозиченої праці, під якою розуміється надання однією 

спеціалізованою комерційною організацією іншій організації персоналу на певний 
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термін. Відповідно до ст. 14 Податкового кодексу України, послуга з надання 

персоналу – це господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої 

особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у 

розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох 

фізичних осіб для виконання визначених угодою функцій. Така угода може 

передбачати укладення зазначеними фізичними особами трудової угоди або 

трудового контракту із особою, у розпорядження якої вони направлені. Інші 

умови надання персоналу (у тому числі винагорода особи, що надає послугу) 

визначаються угодою сторін. 

Як вважає Анастасія Іншина суть її полягає в наступному: запозичений 

персонал використовується при передачі підприємством-користувачем 

зовнішньої компанії функцій, які не є для даного підприємства профільними. У 

цьому випадку підприємство-користувач купує послугу, а не працю конкретних 

працівників Головна відмінність аутсорсингу від придбання разової послуги у 

зовнішній компанії полягає у довгостроковому та стійкому характері відносин 

підприємства-користувача та зовнішньої компанії (агенції), але працює на 

території підприємства-користуача з використанням його обладнання та в його 

інтересах. За таких умов виникає комплексне відношення, що включає до себе 

організацію, що надає у лізинг робочу силу, організацію-замовика й самого 

працівника. Найважливішим й необхідним елементом відносин з запозиченої 

робочої сили є договір надання послуг лізингового агентства організації-

замовнику. Позичений працівник стає «слугою двох панів»: організації, яка 

наймає цього працівника, та організації, яка насправді тимчасово користується 

його працею. Роботодавець за таких умов нібито «розщеплюється»: складається 

враження, що роботодавцем одночасно виступають як лізингова компанія-наймач, 

так і організація-користувач, яка й надає конкретну роботу і використовує працю 

позиченого працівника у своїх інтересах. Відносини, що виникають між 

організацією-користувачем і працівником, не можуть бути віднесені до класичних 

трудових відносин. Ці відносини мають самостійну природу і є похідними від 

основних трудових відносин працівника з лізинговим агентством [53].  
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Семен Резніченко називає договір аутсорсингу «підрядом виконання 

робіт». На його думку про такий підряд можна говорити тоді, коли організація 

передає якусь зі своїх функцій, яка не є профільною, зовнішній компанії, яка 

виконує цю функцію силами власних співробітників. Залучена компанія є 

спеціалізованою організацією, що надає такі послуги відповідно до статуту і 

цілей своєї діяльності. У цьому випадку між двома організаціями укладається 

угода, яка є за своєю природою цивільно-правовим договором. Працівники 

перебувають у штаті організації-послугодавця та виконують свою трудову 

функцію, обслуговуючи організацію-послугоодержувача (наприклад, 

прибираючи його приміщення, охороняючи його майно, обслуговуючи 

комп’ютерні мережи тощо). 

Специфіку виконання трудової функції працівниками автор вбачає у тому, 

що вони, залишаючись у штаті організації-послугодавця, фактично виконують 

роботу в іншій організації, підпорядковуються її вимогам та спеціально 

обумовленим правилам, при цьому контроль за їх діяльністю виконується двома 

організаціями: послугодавцем, який відповідно до договору повинен надати 

послугу належної якості, та послугоодержувачем, який повинен надану послугу 

прийняти та сплатити за неї [143]. 

З іншого боку, як зазначає Вероніка Кохан, з метою адаптації до 

вітчизняного законодавства у договорах аутсорсингу його предмет часто 

формулюють як «надання фахових послуг», а не «послуг з надання фахівців у 

відповідній сфері». Проте насправді цей договір опосередковує «оренду» 

персоналу або надання його у користування, що не передбачене діючим 

законодавством [65].  

Інші автори, зокрема Вікторія Швидка, стверджують, що договір 

аутсорсингу – це змішаний договір, що поєднує в собі елементи різних цивільно-

правових договорів та елементи трудового договору, внаслідок якого одна 

організація надає у розпорядження іншій організації спеціалістів необхідного 

профілю, кваліфікації для здійснення певних функцій на користь цієї організації. 

При цьому, організація, що надає персонал, не бере на себе зобов’язань з надання 
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будь-яких послуг (у галузі управління, виробництва, будівництва та ін.), оскільки 

її єдине зобов’язання – надання певної кількості персоналу, що відповідає 

вимогам, що висуваються до кваліфікації. «У цивільному праві договірні 

конструкції можуть мати ускладнений характер, на підставі цього 

класифікаційного критерію виділяють комплексні та змішані договори. Згідно 

з ч. 2 ст. 628 ЦК України сторони мають право укласти договір, в якому 

містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у 

змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів 

цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному 

договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті 

змішаного договору. Як правило, нові види договорів, перш ніж отримати 

законодавче визнання, проходять стадію змішаного договору. Отже, договір 

аутсорсингу слід вважати непоіменованим, змішаним договором, про що 

свідчить наявність уречевленого результату послуги, цим результатом є акт 

виконаних робіт чи звіт компанії аутсорсера про результати надання її 

працівниками обумовлених договором послуг (містяться елементи договору 

підряду і договору про надання послуг)» [172]. 

Відповідно до позиції Вероніки Кохан, «укладення лише цивільного 

договору для врегулювання відносин аутсорсингу недостатньо для 

упорядкування трудових відносин запозичених працівників з компанією-

аутсорсером та замовником. Сьогодні правова конструкція відносин 

аутсорсингу повинна складатися з двох договорів: цивільного – між 

аутсорсером та замовником як суб’єктами господарювання; трудового – між 

запозиченим працівником та аутсорсером. Цивільний договір між компанією-

замовником і компанією-провайдером (аутсорсером) за своєю суттю є 

договором підряду на виконання послуг з надання персоналу, а його сторони 

– суб’єкти господарювання. Між провайдером і працівником укладається 

трудовий договір, за яким компанія-провайдер виступає формальним 

роботодавцем і виконує обов’язки, пов’язані з нарахуванням і сплатою 

заробітної плати, податків і єдиного соціального внеску, веденням кадрового 
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діловодства і т. ін. Запозичений працівник виконує свою трудову функцію за 

місцем знаходження компанії-замовника, яка є фактичним роботодавцем щодо 

нього» [65, с. 165-166].  

На нашу думку, при визначенні правової природи договору аутсорсингу 

необхідно виходити з того, що цей вид договору не передбачений чинним 

цивільним законодавством України. Проте, будь-який договір є здійсненням 

автономії приватного життя та здійсненням тієї активної свободи, яка є 

необхідною умовою самого цивільного права. Внаслідок зазначеного, вихідною 

точкою у всій галузі приватного права є принцип договірної свободи, який 

служить одним із наріжних каменів всього сучасного суспільного устрою. 

Відповідно до принципу свободи договорів, який закріплений у ЦК 

України, сторони можуть укласти договір, як передбачений, так і не передбачений 

законом чи іншими правовими актами, а також укласти договір, що містить 

елементи різних договорів, передбачених законом чи іншими правовими актами 

(змішаний договір). При цьому до відносин сторін за змішаним договором 

застосовуються у відповідних частинах правила про договори, елементи яких 

містяться у змішаному договорі, якщо інше не випливає із угоди сторін чи змісту 

змішаного договору. Отже, договір не лише створює зобов’язання, а й визначає 

його зміст і сторони є вільними у формуванні умов договору, а від так у 

визначенні змісту своїх правий та обов’язків. 

Зазначені положення повинні грати основну роль в процесі 

правозастосування у разі виникнення суперечок, що випливають з договору 

аутсорсингу, який, на нашу думку, безумовно, належить до змішаних договорів. 

Слід також зазначити, що з легального визначення змішаного договору не 

випливає обов’язкової вимоги, щоб усі елементи, які містяться в ньому, належали 

до відомих видів договорів, передбачених законом або іншими правовими 

актами. Для адекватного розуміння змісту зобов’язань, що випливають із 

відносин сторін за змішаним договором, необхідно, по-перше, правильно 

розпізнати в ньому елементи відомих видів договорів, передбачених ЦК України, 

іншими законами або правовими актами та застосувати до них у відповідних 
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частинах правила про ці договори; по-друге, у тих частинах змішаного договору, 

які не збігаються з елементами жодного з відомих договорів, розглянути ці 

відносини по суті, виходячи з предмета та цілей договору. 

Погоджуємося із Тетяною Ямненко, яка вслід за своїми закордонними 

колегами визначають наступні специфічні ознаки договору аутсорсингу, що 

дозволяють відмежувати його від інших видів договорів: 1) виконавець 

приймає на себе обов’язки по виконанню функцій, які є одним із видів 

діяльності замовника або здійснення яких необхідно для забезпечення 

функціонування замовника як суб'єкта цивільного обороту; тобто дані види 

діяльності до укладення договору аутсорсингу здійснювалися або повинні 

були здійснюватися замовником самостійно; 2) договір укладається на 

тривалий термін; 3) для виконавця виконання функцій, переданих замовником, 

є основним видом діяльності, а також основним джерелом прибутку; 4) 

виконавець виконує функції, що передаються замовником, як для даного 

замовника, так і для інших осіб; 5) надання послуг за договором аутсорсингу 

здійснюється «за запитом»: якщо періодичність надання послуг заздалегідь 

встановити неможливо, вони надаються тоді, коли у замовника виникає в них 

необхідність. 6) як правило, працівники виконавця, задіяні у виконанні 

договору, здійснюють свою діяльність у місці знаходження виконавця. Якщо 

ж послуги надаються в місці знаходження замовника (епізодично або 

постійно), то працівники керуються у своїх діях вказівками виконавця як свого 

роботодавця, а не замовника [174]. 

Узагальнюючи викладене, місце договору аутсорсингу у системі договорів 

можна визначити наступним чином. Договір аутсорсингу є змішаним цивільно-

правовим договором, що як правило включає, по-перше, елементи договору 

підряду, по-друге, елементи договору надання послуг, а також деяких інших 

договорів, у тому числі договорів, що характеризуються іншою галузевою 

приналежністю (наприклад, трудових договорів). 

Розглянемо більш докладно суб’єктів договору аутсорсингу. З 

сформульованого вище визначення договору аутсорсингу видно, що його 
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сторонами виступають замовник (аутсорсі), тобто сторона, що делегує свої 

функції або види діяльності (виробничі, сервісні, інформаційні, фінансові, 

управлінські та ін.), або бізнес-процеси (організаційні, фінансово-економічні, 

виробничо-технологічні, маркетингові та ін.), аутсорсер, тобто сторона, що 

реалізує за винагороду функції, окремі види діяльності або бізнес-процеси 

замовника. Головною особливістю суб’єктного складу договору аутсорсингу, що 

визначається метою даного договору, є те, що як замовник, так і як аутсорсер, 

можуть виступати лише як господарюючі суб’єкти. Неприбуткові організації, 

зокрема органи публічної влади, також можуть бути сторонами договору 

аутсорсингу незважаючи на те, що вони створюються для цілей, не пов’язаних із 

одержанням прибутку. 

Ще однією особливістю договору аутсорсингу і те, що склад його учасників 

не збігається зі складом його сторін. Крім сторін учасниками договору 

аутсорсингу виступають також треті особи, тобто той, хто, не належачи до 

контрагентів, виявляється в юридично значущому зв’язку з одним з них або з 

обома. 

У договорі аутсорсингу такий юридичний зв’язок виникає,  

по-перше, між організацією-аутсорсером та кваліфікованим персоналом, 

що надається замовнику (безпосередніми виконавцями, працівниками). Такі 

правовідносини є трудовими, отже, між організацією-аутсорсером і наданим 

персоналом укладається трудовий договір у письмовій формі відповідно до вимог 

чинного законодавства. Окрім істотних умов трудового договору, що закріплені 

у Кодексі законів про працю України [58] у ньому, на погляд Вероніки Кохан 

повинна міститися інформація додаткова інформація: про найменування 

підприємства-користувача (замовника), куди прямується для участі у 

виробничому процесі, управлінні виробництвом або для виконання інших 

завдань, пов’язаних з виробництвом та (або) реалізацією товару замовника, про 

порядок залучення до понаднормових робіт та умови їх оплати; про порядок 

виконання фінансових зобов’язань організації-аутсорсера; про обов’язки та права 

замовника та даного персоналу (працівника) [65]. До договору може бути 
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включена та інша інформація, яка відображає специфіку трудової діяльності 

працівника у замовника. Такий трудовий договір не може породжувати 

фактичних трудових відносин із замовником. До трудового договору повинні 

бути додані посадова інструкція або інші акти, в яких визначається трудова 

функція працівника. Працівник має бути проінформований організацією-

аутсорсером про те, куди він може бути направлений у рамках трудового 

договору. За своєю природою трудовий договір є терміновим. Термін трудового 

договору може бути обмежений певним терміном, чітко пов’язаним із тривалістю 

виконання доручаємої працівнику конкретної роботи (трудової функції); 

по-друге, юридичний зв’язок у договорі аутсорсингу виникає між 

замовником і наданим організацією-аутсорсером персоналом (безпосередніми 

виконавцями), у результаті якого безпосередній виконавець бере участь у 

виробничому процесі, управлінні виробництвом або виконує інші завдання, 

пов’язані з виробництвом та (або ) реалізацією замовника. 

Таким чином, особливості суб’єктного складу договору аутсорсингу 

полягають у тому, що, по-перше, сторонами даного договору можуть бути лише 

суб’єкти господарювання (фізичні особи – підприємці, комерційні підприємства, 

неприбуткові організації, що здійснюють підприємницьку діяльність, а також 

суб’єкти публічного управління, що вступають у цивільно-правові та 

господарські відносини), а по-друге, склад учасників договору аутсорсингу не 

співпадає зі складом його сторін, оскільки учасником цього договору поряд із 

замовником та аутсорсером є треті особи – кваліфікований персонал, що 

надається аутсорсером замовнику. 

Якими можуть бути суттєві умови договору аутсорсингу? Зміст будь-якого 

цивільно-правового договору не що інше, як сукупність всіх його умов. 

Відповідно до ЦК України договір вважається укладеним, якщо між 

сторонами у належній формі досягнута угода за всіма істотними умовами 

договору. При цьому, як зазначається в літературі, умови договору мають 

різне значення. Найбільш усталеним є розподіл договірних умов на суттєві, 

звичайні та випадкові. 
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За загальним розумінням, суттєвими є умови, що є необхідними й 

достатніми для того, щоб договір призвів до виникнення прав та обов’язків 

осіб, які його уклали. Тобто до істотних умов договору належать лише ті 

позиції, без узгодження яких договір вважається неукладеним і не тягне за 

собою виникнення прав та обов’язків у контрагентів. Значення істотних умов 

полягає у забезпеченні гарантій виконання договору та його однакового 

тлумачення. 

Коло істотних умов, зазвичай, визначається безпосередньо 

законодавцем. Відповідно до ЦК України суттєвими є: 

1) визначення предмету договору; 

2) умови, що визначаються у законах або інших правових актах як 

суттєві або необхідні для договорів цього виду (тобто виражають природу 

договору без яких він не може існувати як даний вид договору). З цією метою 

законодавець використовує різні формулювання, зокрема: «у договорі... мають 

бути зазначені...» «договір... вважається укладеним, якщо у ньому...», 

«істотною умовою договору є ...» тощо. 

До звичайних відносять умови: 1) що виникають з диспозитивних норм 

і звичаїв; 2) наявність чи відсутність яких на факт укладання договору жодного 

впливу не має; 3) які зазвичай зустрічаються у певних договорах, унаслідок 

чого ці пункти передбачаються диспозитивними нормами (звичайні пункти 

договору). 

Випадковими є умови, які: 1) не будучи основними, необхідними для 

всіх договорів певного типу, містять узгоджені сторонами положення, які іноді 

не співпадають з диспозитивними нормами закону або звичаями; 2) можуть 

виникнути та набувати юридичну дію лише у тому випадку, що вони будуть 

включені до самого договору; 3) не є ані необхідними, ані звичайними 

частинами договору і входять до його змісту лише тоді, коли того побажають 

сторони. 

У теперішній час стосовно договору аутсорсингу чіткого переліку його 

істотних умов не передбачено. Проте, з урахуванням аналізу норм чинного 
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законодавства можна назвати істотні умови договору аутсорсингу. 

Насамперед, виходячи із прямої вказівки у ЦК України такою істотною 

умовою є умова про предмет договору. За відсутності в договорі умови про 

предмет або недосягнення сторонами угоди про предмет договір вважається 

неукладеним. 

У теперішній час у літературі не склалося єдиної думки щодо поняття 

предмета договору аутсорсингу. Зокрема, Марина Єфименко під предметом 

договору аутсорсингу розуміє надання однією організацією фахівців 

необхідного профілю, кваліфікації у розпорядження іншій організації для 

здійснення певних функцій на користь цієї організації. На її думку, договір 

аутсорсингу необхідно відрізняти від договору надання послуг, оскільки 

організація, що надає персонал, не приймає на себе зобов’язань із надання 

будь-яких послуг (в галузі управління, виробництва, будівництва тощо), 

оскільки її єдине зобов’язання – надання певної кількості персоналу, що 

відповідає пред’явленим до кваліфікації вимогам [43]. 

По іншому питання щодо предмета договору аутсорсингу вирішує 

Катерина Косінова. На думку даної дослідниці, предмет договору 

аутсорсингу полягає в передорученні непрофільних для підприємств сфер 

діяльності підприємствам-професіоналам; виконанні сторонньою 

організацією певних завдань, бізнес-функцій або бізнес-процесів, які зазвичай 

не є частиною основної діяльності організації, однак необхідні для 

повноцінного функціонування бізнесу [61]. 

Як зазначає Андрій Гриняк, форми праці на умовах підряду виконання 

робіт дуже різноманітні. «Зокрема, про такий підряд можна говорити в тому 

випадку, коли компанія передає будь-яку зі своїх функцій, що не є 

профільними, зовнішній компанії, яка виконує цю функцію силами своїх 

співробітників. Це можуть бути роботи із прибирання приміщення, його 

охорони, IT-забезпечення. Залучена компанія є спеціалізованою організацією, 

що надає такого роду послуги відповідно до статуту та цілей своєї діяльності. 

І в міжнародній практиці така діяльність отримала назву аутсорсингу. І тут між 
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двома компаніями укладається цивільно-правовий договір. Працівники 

перебувають у штаті організації-послугодавця та виконують свою трудову 

функцію, обслуговуючи організацію-послугоотримувача (прибираючи його 

приміщення, охороняючи його, обладнуючи комп’ютерними мережами тощо). 

Специфіка виконання трудової функції працівниками полягає в тому, що вони, 

залишаючись у штаті організації-послуги, фактично виконують роботу в іншій 

організації, підпорядковуються її вимогам та спеціально обумовленим 

правилам» [23, с. 117-118]. 

На нашу думку, говорячи про предмет договору аутсорсингу необхідно 

враховувати, що цей договір у більшості випадків включає елементи договору 

підряду та елементи договору надання послуг й поряд з цим, він може 

включати і елементи деяких інших договорів, як передбачених, так і не 

передбачених ЦК України, наприклад, елементи трудового договору. 

Враховуючи цю особливість даного договору, вважаємо, що предмет договору 

аутсорсингу має комплексний зміст і, як правило, включає надання в 

розпорядження персоналу організації-аутсорсера, що відповідає вимогам 

кваліфікації для здійснення певних функцій або певної діяльності (участь у 

виробничому процесі, управлінні виробництвом або для виконання інших 

завдань, пов’язаних із виробництвом та (або) реалізацією товарів замовника). 

Інша особливість договору аутсорсингу полягає в тому, що дії 

зобов’язаної особи індивідуалізуються шляхом уточнення характеристик 

самої діяльності (дій) персоналу аутсорсера, його професійних якостей 

(наявність спеціальної освіти, профіль діяльності, стаж роботи тощо). 

Виходячи з цього, послуги, що надаються за договором аутсорсингу, можуть 

бути визначені як специфічні послуги, що надаються кваліфікованим 

персоналом аутсорсера та спрямовані на задоволення потреб замовника у 

виробничому процесі, управлінні або у виконанні інших завдань, пов’язаних 

із виробництвом та (або) реалізацією товарів замовника. 

Ще однією істотною умовою договору аутсорсингу, на нашу думку, слід 

визнати умову якості послуг, що надаються за договором аутсорсингу. Якість 
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послуги повинна відповідати умовам договору, однак за відсутності або 

неповноти умов договору якість повинна відповідати вимогам, які зазвичай 

висуваються до відповідних послуг. Оцінка якості послуги за договором 

аутсорсингу повинна відбуватися за допомогою суб’єктивних та об’єктивних 

показників. Суб’єктивна, оцінка полягає у задоволеності чи незадоволеності 

замовника. Об’єктивна оцінка ґрунтується на порівнянні фактичних значень 

показників якості з нормативними професійними стандартами цих показників. 

Аналіз норм чинного законодавства та доктринальних положень про 

якість послуг загалом дозволяє вважати, що якість послуги за договором 

аутсорсингу визначається через професійну компетенцію організації-

аутсорсера. У договорі аутсорсингу якість послуги може визначатися 

посиланням на відповідні нормативні документи, і навіть через узгодження 

необхідних вимог. Надання послуг неналежної якості має наслідком для 

організації-аутсорсера майнову відповідальність. 

Договір аутсорсингу носить вартісний характер, тобто за виконання 

своїх обов’язків сторона повинна отримати плату. Разом з тим, відсутність 

вказівки на ціну в договорі аутсорсингу не перетворює його на неукладений 

або недійсний, оскільки умова ціни, у разі відсутності її в договорі, підлягає 

визначенню за загальними правилами ЦК України. Такі загальні правила 

встановлюють, що у разі, коли у відплатному договорі ціна не передбачена і 

не може бути визначена виходячи з умов договору, виконання договору має 

бути оплачене за ціною, яка за зазвичай визначається за аналогічні роботи чи 

послуги.  

Ще однією суттєвою умовою договору аутсорсингу є термін його 

виконання. Щодо цієї умови у договорі аутсорсингу також слід керуватися 

нормами про підряд. У договорі підряду вказуються початковий та кінцевий 

терміни виконання робіт. З іншого боку, за згодою сторін у договорі можуть 

передбачатися також терміни завершення окремих етапів робіт, тобто 

проміжні терміни. Зміна зазначених у договорі початкового, кінцевого та 

проміжних термінів можлива у випадках і порядку, що передбачені договором. 
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У практиці застосування договорів аутсорсингу найчастіше 

використовується вказівка щодо початкового та кінцевого терміну. Проте, 

початковий і кінцевий термін – це не терміни виконання зобов’язань, а період, 

протягом якого обов’язки організації-аутсорсера за договором аутсорсингу 

виконуватимуться безупинно. При цьому деякі дослідники схиляються до 

думки, що на перших етапах співробітництва треба укладати договір на 

короткий термін, щоб забезпечити можливість припинення невигідних 

відносин у разі невдачі договору аутсорсингу. Однак, передбачаючи 

специфіку довготривалості терміну дії договору аутсорсингу, сторонам 

договору треба надати право односторонньої відмови від виконання договору, 

враховуючи, що у загальних положеннях право односторонньої відмови 

встановлюється лише через закон або угоду сторін. Відповідно до ЦК України 

замовник вправі відмовитися від виконання договору надання послуг за умови 

оплати виконавцю фактично понесених ним витрат. На відміну від цього, 

виконавець також має право відмовитися від виконання зобов’язань за 

договором, але лише за умови повного відшкодування замовнику збитків. 

Оскільки обов’язки організації-аутсорсера виконуються відповідно до 

завдання замовника, то останньому необхідно надавати право у будь-який час 

перевіряти хід та якість виконуваних обов’язків, не втручаючись, однак, у 

діяльність організації-аутсорсера, так само як і за договором підряду замовник 

має можливість впливати на хід виконання робіт та відповідно на отриманий 

результат. 

Специфічною рисою договору аутсорсингу є великий ризик виникнення 

збитків у замовника з причин неналежного виконання зобов’язань 

організацією-аутсорсером. З цієї причини до договору аутсорсингу доцільно 

включати умову про страхування ризиків, страхування збитків або 

страхування відповідальності за договором аутсорсингу. 

Щодо інших істотних умов договору аутсорсингу, то такими умовами є 

всі ті, щодо яких за заявою однієї із сторін має бути досягнуто згоди. У 

літературі такі умови мають назву ініціативні. Склад та кількість подібних 
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умов у конкретному договорі аутсорсингу залежить як від активності сторін, 

так і від особливостей послуг, що надаються аутсорсером. 

Дослідження договору аутсорсингу було б неповним без розгляду 

питань відповідальності замовника та організації-аутсорсера за порушення 

зобов’язань, що випливають із договору. На сьогоднішній день переважною 

більшістю дослідників поділяється точка зору, відповідно до якої цивільно-

правова відповідальність визначається як санкція за правопорушення, що 

викликає для порушника негативні наслідки у вигляді позбавлення 

суб’єктивних цивільних прав або покладання нових або додаткових цивільно-

правових обов’язків. Відповідно до такої позиції цивільно-правова 

відповідальність настає лише тоді, коли має місце правопорушення, а держава 

реагує на порушення правопорядку санкцією, що виражається у додатковому 

обтяженні порушника, нееквівалентному вилученні у нього певного майна 

тощо.  

Щодо договорів взагалі і щодо договору аутсорсингу зокрема, 

правопорушення набуває вигляду невиконання або неналежного виконання 

зобов’язання, а покарання за порушення зобов’язання має прояв у 

застосуванні до боржника заходів майнової відповідальності. Водночас, для 

притягнення до відповідальності однієї із сторін зобов’язання необхідно 

встановити наявність умов відповідальності. 

Відповідальність сторін за договором аутсорсингу визначається 

відповідно до загальних положень цивільного законодавства про 

відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань та з 

урахуванням особливостей, обумовлених специфікою договору аутсорсингу, 

що є угодою, в результаті якого одна сторона (замовник) за винагороду делегує 

свої функції або види діяльності (виробничі, сервісні, інформаційні, фінансові, 

управлінські та ін.), або бізнес-процеси (організаційні, фінансово-економічні, 

виробничо-технологічні, маркетингові тощо) іншій стороні (аутсорсеру), що 

має необхідний для цього кваліфікований персонал (ресурси), для участі у 
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виробничому процесі, управлінні виробництвом або для виконання інших 

завдань, пов’язаних з виробництвом та (або) реалізацією товарів замовника. 

Загальні правила, що присвячені підставам відповідальності за 

порушення зобов’язань, закріплені ЦК України, згідно з яким особа, яка не 

виконала зобов’язання або що виконала його неналежним чином, несе 

відповідальність за наявності провини. У цій ж статті розкривається поняття 

провини шляхом вказівки на ознаки корелята провини – невинуватості: 

сторона у зобов’язанні визнається невинною, якщо вона прийняла всі заходи, 

що від неї залежали для належного виконання зобов’язань. 

Однак цей принцип знає і виняток, який поширюється на договір 

аутсорсингу. Цей виняток діє тоді, коли сторона (аутсорсер), яка не виконала 

або неналежним чином виконала зобов’язання при здійсненні 

підприємницької діяльності, несе відповідальність, якщо не доведе, що 

належне виконання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, 

під якою розуміються надзвичайні та невідворотні при даних умовах 

обставини (землетрус, несподівана за часом і за інтенсивністю повінь, воєнні 

дії, страйк тощо). 

При використанні правила про підвищену відповідальність 

(відповідальності не лише «за провину», а й «без провини») треба мати на 

увазі, що загальне правило про відповідальність за провину та виключення з 

нього у вигляді підвищеної відповідальності закріплені диспозитивною 

нормою. Як така вона допускає можливість як посилення, так і пом’якшення 

умов відповідальності законом або договором. 

ЦК України також особливо обумовлює обставини, які до непереборної 

сили не належать, а від так, вони не звільняють особу від відповідальності. 

Таких випадків три: порушення обов’язків із боку контрагентів боржника, 

відсутність на ринку необхідних для виконання товарів, відсутність у 

боржника необхідних коштів. 

До договору аутсорсингу також застосовуються положення ЦК України, 

що закріплюють особливий вид відповідальності – відповідальність боржника 
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за своїх працівників. Відповідно до зазначених норм дії працівників 

аутсорсера (виконавця) щодо виконання його зобов’язань вважаються діями 

аутсорсера, якщо вони спричинили невиконання або неналежне виконання 

зобов’язання. 

Таким чином, відповідальність сторін за договором аутсорсингу 

визначається відповідно до загальних положень цивільного та господарського 

законодавства про відповідальність за невиконання або неналежне виконання 

зобов’язань і з урахуванням особливостей, обумовлених специфікою договору 

аутсорсингу. 

У зв’язку із фактичної неврегульованості відносин у сфері аутсорсингу 

у законодавстві України, пропонується внести до Закону України «Про 

державні закупівлі» окремий розділ, який би визначив механізми передачі 

функцій органів публічної влади аутсорсинг. Відповідні зміни також мають 

бути внесені до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу 

України, Бюджетного кодексу України, закони «Про адміністративну 

процедуру», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та інші.  

У першу чергу слід визначити основні цілі передачі функцій органів 

публічної влади на аутсорсинг, до яких можна віднести сприяння розвитку та 

вдосконаленню конкурентного середовища; підвищення ефективності та 

якості здійснення функцій органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; удосконалення системи публічного управління; оптимізація 

та підвищення ефективності здійснення публічних функцій; залучення 

ресурсів (кадрових, організаційних, фінансових, матеріальних) приватних 

організацій до здійснення публічних функцій. Основними принципами 

передачі функцій органів публічної влади на аутсорсинг слід визначити  

1) дотримання балансу інтересів громадян, бізнес-спільноти, органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування; 
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2) забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів громадян, 

бізнес-спільноти, органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 

3) обґрунтованість та ефективність передачі функцій органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування на аутсорсинг; 

4) відповідальність бізнес-спільноти, органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, що передбачена законами України за здійснення 

тих функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що 

передані на аутсорсинг; 

5) нерозривність та цілісність процесів з передачі функцій органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування на аутсорсинг, а також 

пов’язано з нею оптимізацією. 

Як уявляється, передача функцій органів публічної влади на аутсорсинг 

має здійснюватися відповідно на підставі рішень Національної комісії з питань 

передачі реалізації функцій органів державної влади на аутсорсинг (щодо 

державних функцій та делегованих повноважень виконавчим органам 

місцевого самоврядування) та місцевих комісій з питань передачі реалізації 

функцій органів місцевого самоврядування (обласного, районного та 

територіальних громад) на аутсорсинг (далі – Національна та місцеві комісії). 

При цьому відповідна функція не має виключатися із компетенції органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Основними критеріями відбору функцій органів публічної влади на 

аутсорсинг мають бути визначені можливість підвищення ефективності та 

якості здійснення їх функцій з урахуванням інтересів та потреб населення; 

готовність ринку чи наявність конкурентного середовища; потенційна 

можливість розвитку ринку; можливість розвитку інновацій. При цьому слід 

заборонити передачу на аутсорсинг функцій органів державної влади 

спрямованих на захист конституційного ладу, прав і свобод людини, 

досудового провадження, оперативно-розшукової діяльності, правосуддя, а 

також у сферах національної безпеки, захисту державних секретів, оборони, та 
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інших функцій визначених законом, передача яких може завдати шкоди 

інтересам держави. 

Після відбору функцій органів публічної влади, що пропонуються для 

передачі на аутсорсинг, має відбутися розрахунок вартості функції органів 

публічної влади відповідно до Методики визначення вартості функції функцій 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що 

пропонуються для передачі на аутсорсинг, яка затверджується Кабінетом 

Міністрів України. Аналіз готовності ринку для здійснення функцій органів 

публічної влади, що пропонуються для передачі на аутсорсинг також повинен 

проводитися відповідно до Методики проведення аналізу готовності ринку за 

функціями органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що 

пропонуються для передачі на аутсорсинг, яка також повинна 

затверджуватися Кабінетом Міністрів України. Також, відповідно має бути 

проведений розрахунок щодо оптимізації кадрів та видатків.  

Особливу увагу у пропонованих змінах слід приділити моніторингу за 

здійсненням функцій органів публічної влади, що передані на аутсорсинг. 

Метою такого моніторингу має бути спостереження за здійсненням функцій 

органів публічної влади, що передані на аутсорсинг. Результати моніторингу 

повинні використовуватися для порівняння ключових показників здійснення 

функцій органів публічної влади переданих на аутсорсинг та прийняття 

відповідних рішень та заходів. Зазначений моніторинг має ґрунтується на: 

1) аналізі звернень фізичних та юридичних осіб з питань здійснення 

функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

переданих на аутсорсинг; 

2) аналізі інформації від підприємницького середовища з питань 

здійснення функцій органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування переданих на аутсорсинг; 

3) системі збору та аналізу даних з питань здійснення функцій органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування переданих на 

аутсорсинг. 
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Моніторинг передбачається проводити Національною та місцевими 

комісіями із залученням інститутів громадянського суспільства 

(громадськими організаціями, аналітичними та дослідницькими центрами, 

фондами тощо), які представляють у тому числі бізнес-спільноту. Моніторинг 

здійснення аутсорсингу має проводитися на підставі критеріїв 

результативності, ефективності та процесу відповідно до встановлених 

Кабінетом Міністрів України правил проведення моніторингу. 

Критерій результативності повинен визначати досягнення встановлених 

органами публічної влади ключових показників здійснення функцій органів 

публічної влади переданих на аутсорсинг. Критерій ефективності повинен 

порівняння співвідношення витрат ресурсів (фінансових, матеріальних, 

кадрових, часових) до результату здійснення функцій органів публічної влади 

переданих на аутсорсинг. Критерій процесу повинен визначати оцінку 

здійснення функцій органів публічної влади переданих на аутсорсинг на 

основі аналізу звернень фізичних та юридичних осіб, інформації від 

підприємницького середовища. При проведенні зазначеного моніторингу 

органи публічної влади, а також залучені інститути громадянського 

суспільства повинні мати право запитувати у виконавців функцій органів 

публічної влади необхідну інформацію, що належить до сфери здійснення їх 

функцій у разі відсутності даної інформації на їх інтернет-ресурсах, за 

винятком інформації, що становить державну та комерційну таємницю, яка 

охороняється законом. 

Без всякого сумніву у пропонованих змінах має бути передбачено 

повернення функцій органів публічної влади переданих на аутсорсинг. 

Зокрема, у разі, якщо за результатами моніторингу відповідний орган 

публічної влади встановив неякісне здійснення функції органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування переданих на аутсорсинг вони 

протягом найкоротшого терміну повинні повідомити про це Національну або 

місцеву комісію. При прийнятті Національною або місцевою комісією 
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рішення про повернення функцій органів публічної влади переданих на 

аутсорсинг, у межах: 

1) часткової передачі органам державної влади та органам місцевого 

самоврядування – повернення таких функцій забезпечується шляхом 

розірвання договору, укладеного з виконавцем функцій органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування переданих на аутсорсинг, у 

порядку, встановленому законодавством України; 

2) повної передачі органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування переданих на аутсорсинг – для повернення таких функцій 

вживаються заходи щодо розробки та прийняття проекту нормативно-

правового акту відповідно до законодавства України. 

Для повернення функцій органів публічної влади переданих на 

аутсорсинг за рішенням Національної або місцевої комісії вносяться 

пропозиції до Кабінету Міністрів України або до місцевої ради щодо 

розроблення проекту нормативного правового акту, необхідного для 

забезпечення повернення функцій. 

Для ефективного здійснення відповідних повноважень з питань функцій 

органів публічної влади переданих на аутсорсинг має бути встановлена 

компетенція органів публічної влади різних рівнів. Зокрема до компетенції 

Кабінету Міністрів України можна віднести розроблення основних напрямів 

державної політики з передачі функцій органів публічної влади на аутсорсинг.  

Як зазначалося центральною організаційною ланкою в сфері передачі 

функцій органів публічної влади на аутсорсинг мають стати Національна або 

місцеві комісії. До повноважень Національної комісії слід віднести: 

реалізацію державної політики щодо передачі функцій органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування (у частині делегованих 

повноважень виконавчим органам місцевого самоврядування) на аутсорсинг; 

інформування на щорічній основі Кабінет Міністрів України про 

результати роботи з передачі функцій органів державної влади та органів 
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місцевого самоврядування (у частині делегованих повноважень виконавчим 

органам місцевого самоврядування) на аутсорсинг; 

розробка та затвердження правил здійснення аутсорсингу функцій 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

розробка та затвердження правил передачі функцій органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування на аутсорсинг; 

розробка проекту Методики відбору функцій органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування для передачі на аутсорсинг; 

розробка проекту Методики визначення вартості функції органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, що пропонується для 

передачі на аутсорсинг; 

розробка проекту Методики проведення аналізу готовності ринку за 

функціями органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що 

пропонуються для передачі на аутсорсинг; 

розробка проекту Правил проведення моніторингу здійснення функцій 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, переданих на 

аутсорсинг; 

надання методичної допомоги та здійснення координації діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі 

функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 

аутсорсинг; 

надання експертних висновків органам державної влади та органам 

місцевого самоврядування на проведені ними аналізу готовності ринку; 

проведення експертизи результатів відбору функцій органів державної 

влади, що пропонуються органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування (у частині делегованих повноважень виконавчим органам 

місцевого самоврядування) для передачі на аутсорсинг; 

надання висновків щодо поданого розрахунку на предмет оптимізації, 

проведеного органами державної влади та органами місцевого 
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самоврядування (у частині делегованих повноважень виконавчим органам 

місцевого самоврядування) на аутсорсинг; 

Пропонується, що Національна комісія повинна складатися з восьми 

осіб. З них чотири члени призначаються Кабінетом Міністрів України і чотири 

члени висуваються на Всеукраїнській конференції організацій роботодавців. 

Для юридичного, наукового, інформаційного, організаційного, матеріально-

технічного та іншого забезпечення діяльності Національної комісії повинен 

утворюватися апарат Національної комісії. Посадові особи апарату повинні 

отримати статус державних службовців, крім працівників, які виконують 

функції з обслуговування. Положення про місцеві комісії мають прийматися 

відповідними місцевими радами. 

Якщо казати про компетенцію органів державної виконавчої влади, то 

вона в питаннях аутсорсингу може полягати у наступному: 

1) здійснення на щорічній основі спільно із зацікавленими суб’єктами 

підприємницької діяльності, виконавцями функцій органів державної 

виконавчої влади відбір функцій органів державної виконавчої влади для 

передачі на аутсорсинг у відповідній галузі (сфері) державного управління; 

2) проведення спільно із зацікавленими особами, виконавцями функцій 

органів державної виконавчої влади аналіз готовності ринку щодо функцій 

органів державної виконавчої влади, які пропонуються для передачі на 

аутсорсинг у відповідній галузі (сфері) державного управління; 

3) внесення пропозицій з питань передачі функцій органів державної 

виконавчої влади на аутсорсинг до Національної комісії; 

4) розроблення проектів нормативних правових актів з питань передачі 

функцій органів державної виконавчої влади на аутсорсинг у відповідній 

галузі (сфері) державного управління, а також повернення функцій органів 

державної виконавчої влади, переданих на аутсорсинг; 

5) вживання заходів, спрямованих на відновлення прав, свобод та 

законних інтересів користувачів, відповідно до законодавства України у разі 

їх порушення; 
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6) ознайомлення виконавців функцій органів державної виконавчої 

влади з результатами моніторингу; 

7) проведення розрахунок щодо оптимізації штатів та фінансів і 

направлення їх на узгодження до Національної комісії. 

Аналогічним чином у законодавстві можуть бути визначені функції 

органів місцевого самоврядування. 

Нарешті, у законодавстві мають бути визначені права та обов’язки 

виконавців функцій органів публічної влади. Передбачається, що виконавці 

функцій органів публічної влади повинні мати право: 

1) звертатися із запитом до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування за інформацією, необхідною для здійснення функцій органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування переданих на 

аутсорсинг; 

2) проводити альтернативний аналіз готовності ринку за функціями 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що 

пропонуються для передачі на аутсорсинг; 

3) вносити пропозиції до Національної та місцевих комісій, органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування з питань передачі 

функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

переданих на аутсорсинг; 

4) брати участь у проведенні аналізу готовності ринку за функціями 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що 

пропонуються для передачі на аутсорсинг; 

5) брати участь у проведенні відбору на щорічній основі функцій органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування для передачі на 

аутсорсинг; 

6) знайомитись з результатами моніторингу; 

7) не пізніше десяти робочих днів з дати отримання результатів 

моніторингу надавати письмові пояснення про незгоду з результатами 
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моніторингу або план заходів щодо усунення зауважень, що підлягають 

розгляду Національною та місцевими комісіями. 

Виконавці функцій органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування переданих на аутсорсинг повинні мати такі зобов’язання: 

створювати умови для якісного здійснення функцій органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування переданих на аутсорсинг; 

надавати органам державної влади та органам місцевого 

самоврядування, Національній та місцевим комісіям інформацію та (або) 

документи, необхідні для моніторингу; 

надавати користувачам повну та достовірну інформацію про порядок 

здійснення функцій органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування переданих на аутсорсинг; 

вживати заходів, спрямованих на відновлення порушених прав, свобод 

та законних інтересів користувачів відповідно до законодавства України. 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Аутсорсинг у публічному управлінні можна визначити як передачу 

окремого процесу чи виду робіт через договір від органів публічної влади, 

державних та комунальних установ, підприємств, організацій на виконання 

зовнішнім приватним організаціям зі збереженням загальної відповідальності 

за публічною інституцією. Загальною підставою для застосування аутсорсингу 

у системі публічного управління та адміністрування є перенесення у публічну 

сферу підходів корпоративного управління, у першу чергу процесного підходу 

та намагання забезпечити конкурентні засади в урядовому секторі. Основними 

перевагами у застосуванні аутсорсингу в органах публічної влади є 

підвищення якості та зниження витрат на виконання публічних функцій. 

2. Аутсорсинг є одним із найбільш поширених ринкових механізмів, що 

використовується органами публічної влади за кордоном, у першу чергу в 

країнах Заходу. Відмінності поміж країнами у застосуванні аутсорсингу є 
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наслідком різного рівня розподілу функцій за рівнями врядування, 

дерегуляції, традицій публічної служби тощо. Існують також суттєві 

відмінності поміж країнами за ступенем використання ринкових інструментів 

при здійсненні своїх функцій. Аутсорсинг також більшим чином 

представлений у країнах англосаксонського типу врядування у порівнянні з 

країнами континентального типу. Виокремлюються три групи функцій, що 

передаються органами публічної влади на аутсорсинг: перша група включає 

допоміжні функції (прибирання будинків, вивіз сміття, організація харчування 

співробітників, послуги охорони); друга група складається із т.зв. функції бек-

офісу, що супроводжують здійснення основної місії органу публічної влади 

(ІТ, юридичний супровід, бухгалтерське обслуговування, управління 

персоналом); до третьої групи належить аутсорсинг основних функцій 

(аутсорсинг в’язниць, пожежних та рятувальних послуг, перевірка якості 

харчових продуктів, фінансовий аудит, служби зайнятості, послуги із 

діагностики тощо).  

3. Незважаючи на певне правове регулювання відносин аутсорсингу, 

основним інструментом його нормативного оформлення є договори. Договір 

аутсорсингу є угодою, в результаті якої одна сторона (замовник, аутсорсі) за 

винагороду передає свої функції або види діяльності (виробничі, сервісні, 

інформаційні, фінансові, управлінські тощо) або бізнес-процеси 

(організаційні, фінансово-економічні, виробничо-технологічні, маркетингові 

тощо) іншій стороні (аутсорсеру), який має у своєму розпорядженні 

необхідний для цього кваліфікований персонал (ресурси). Договір 

аутсорсингу є змішаним цивільно-правовим договором, що включає елементи 

договорів підряду та надання послуг, а також деяких інших договорів, у тому 

числі договорів, що характеризуються іншою галузевою приналежністю 

(трудових договорів). 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ АУТСОРСИНГОМ МІСЦЕВИХ 

ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 

Завданням третього розділу дисертаційного дослідження є викладення 

загальних підходів щодо управління аутсорсингом та результати апробації 

авторської концепції аутсорсингу у сфері соціальних послуг на матеріалах 

автотранспортного обслуговування шкільних автобусів на рівні 

територіальних громад та зон їх співробітництва. Розглянуті особливості 

проєктів передачі на аутсорсинг функцій та процесів місцевих органів 

публічної влади в соціальній сфері. Визначені умови поширення досвіду 

проєктів у сфері аутсорсингу соціальних функцій місцевих органів публічної 

влади. 

 

3.1. Особливості проєктів передачі на аутсорсинг функцій та 

процесів місцевих органів публічної влади в соціальній сфері  

 

Як правило, використання аутсорсингу здійснюється через підготовку та 

реалізацію певного аутсорсинг-проєкту. Аутсорсинг-проєкт можна визначити 

як цілеспрямовану зміну окремих аспектів діяльності публічної організації з 

урахуванням принципів аутсорсингу протягом певного періоду. Кожен 

аутсорсинг-проєкт передбачає індивідуальне рішення, що закріплюється у 

договорі між сторонами.  

Розробка та реалізація аутсорсинг-проєкту є комплексним процесом, що 

включає в себе здійснення низки управлінських дій та прийняття відповідних 

управлінських рішень. На нашу думку, вирішальну роль у подоланні недоліків 

аутсорсингу відіграє дотримання системного підходу до реалізації аутсорсинг-

проєктів, що передбачає проведення постійного аналізу відповідності цілей та 

завдань органу публічної влади та доцільності використання аутсорсингу, а 

також формування ефективної системи управління аутсорсинг-проєктами, 
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тобто побудову комплексу заходів, які дозволяють передати низку процесів та 

видів діяльності зовнішнім виконавцям. 

Ефективна система управління потрібна протягом всього періоду 

реалізації аутсорсинг-проєктів. В основі даної системи має бути покладено 

використання різноманітних формальних та неформальних механізмів 

управління, що забезпечують контроль за діями зовнішньої організації. Такі 

механізми можуть включати, зокрема, формування організаційних структур 

управління, формування відповідної законодавчої та методичної бази, 

затвердження професійних стандартів та правил, забезпечення громадського 

контролю. 

За нашим уявленням, ключову роль у формуванні системи управління 

аутсорсингом відіграють два компоненти:  

• формування відповідної організаційної структури, у межах якої 

приймаються основні рішення;  

• визначення порядку переведення на аутсорсинг окремих видів 

діяльності. 

Слід зазначити, що організаційна структура, яка забезпечує взаємодію 

між зовнішнім виконавцем та замовником, повинна обов’язково відображати 

специфіку та відповідати складності аутсорсинг-проєкту. Організаційні 

структури можуть діяти на постійній або на тимчасовій основі (тимчасові 

комісії, робочі групи), функції з організації аутсорсингу можуть брати на себе 

структури, що відповідальні за загальну закупівельну діяльність органу 

публічної влади, або для цих цілей можуть створюватися окремі структури. 

Управління аутсорсингом відбувається трьох рівнях:  

1. Стратегічний рівень. На цьому рівні приймається загальне рішення 

щодо доцільності аутсорсингу.  

2. Тактичний рівень. На цьому рівні здійснюється поточний контроль 

якості виконання процесу.  

3. Функціональний рівень. На цьому рівні здійснюється безпосередня 

взаємодія із сторонньою організацією у межах виконання договору.  
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При цьому характер управління аутсорсингом залежить від двох 

основних чинників, а саме:  

1) Ступінь передбачуваної реорганізації. Необхідно зрозуміти, який 

вплив на основну діяльність організації буде здійснювати залучення до 

вирішення окремих завдань зовнішніх виконавців. Чим більше передбачається 

змін та більше видів діяльності виноситься на аутсорсинг, тим вище буде 

потреба у співробітниках, які здійснюють відповідний контроль.  

2) Рівень розвитку аутсорсингу в організації. Якщо організація має 

широкий досвід аутсорсингу, способи вирішення завдань, що виникають в 

рамках здійснення аутсорсингу можуть перетворитися на відпрацьовані 

рутинні операції, які не потребують великої уваги та відповідного контролю.  

Реалізація аутсорсинг-проєкту має здійснюватися відповідно до певного 

порядку. Цей порядок включає у собі перелік взаємозалежних управлінських 

процедур. Управлінські процедури формують цикл управління реалізацією 

аутсорсинг-проєкту. Кожна із процедур є логічним наслідком попередньої. 

Реалізація аутсорсинг-проєкту потребує послідовного проходження кожної 

процедури. 

Ірина Котовська, Олена Сороківська, Іванна Луциків виокремлюють 

вісім етапів запровадження аутсорсинг-проєкту, як: 1) підготовчий етап; 2) 

прийняття рішення про аутсорсинг; 3) розроблення плану переходу на 

аутсорсинг; 4) вибір аутсорсера (партнера); 5) розроблення кількісних і 

якісних вимог щодо виконання переданих функцій; 6) SWOT-аналіз стратегії 

аутсорсингу; 7) розроблення системи контролю і моніторингу за якістю; 8) 

оцінка ефективності застосування аутсорсингу (рис. 3.1.) [64, с. 57]. 
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Рис. 3.1. Модель упровадження аутсорсингу в системі публічного управління 

*Джерело [64, с. 57] 
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Враховуючи підхід Аліни Мордовець (див.: рис. 3.2. [81, с. 423]) ми 

вважаємо, що можна виокремити чотири етапи проведення аутсорсингу:  

1) стратегічне обґрунтування та планування аутсорсингу;  

2) розробка програми впровадження аутсорсингу;  

3) використання аутсорсингу;  

4) моніторинг результатів та оцінка ефективності аутсорсингу. 

 

Рис. 3.2. Схема передачі функцій адміністративно-управлінських процесів на 

аутсорсинг  

*Джерело [81, с. 423] 
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Перший етап включає аналіз поточного стану публічної організації, її 

цілей та пріоритетів, виявлення проблем та шляхів їх вирішення при 

використанні аутсорсингу, прийняття рішення про передачу на аутсорсинг 

того чи іншого процесу, аналіз ринку послуг та розробку технічного завдання. 

На цьому етапі призначаються відповідальні особи за розробку та 

впровадження аутсорсингу. Дуже важливо на першому етапі чітко 

сформулювати очікування від аутсорсингу та порівнювати масштаб робіт зі 

стратегічними напрямками діяльності організації. 

В рамках даного етапу здійснюються:  

аналіз існуючих адміністративно-управлінських процесів, визначення 

досягнутих результатів кожного процесу, недоліків та труднощів при їх 

здійсненні;  

аналіз доцільності застосування аутсорсингу для реалізації конкретних 

адміністративно-управлінських процесів (аналіз ринку, розрахунок 

економічних параметрів аутсорсингу, зіставлення витрат, прогноз 

ефективності аутсорсингу та ін.);  

аналіз застосування аутсорсингу адміністративно-управлінських 

процесів;  

оцінка можливих ризиків;  

розробка кількісних та якісних вимог до процесів (технічне завдання). 

Інакше висловлюючись, цьому етапі оцінюється функціонування 

організації до впровадження аутсорсингу. 

На другому етапі розробляється програма впровадження системи 

аутсорсингу – нормативно-правова база та методичні рекомендації для 

системи аутсорсингу адміністративно-управлінських процесів. 

Третій етап – впровадження розробленої системи, тобто практичне 

використання системи аутсорсингу. Після ухвалення рішення про 

використання аутсорсингу відбувається організація конкурсу для вибору 

компанії, яка буде аутсорсером адміністративно-управлінських процесів за 
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заздалегідь визначеними критеріями та параметрами. Потім укладається 

договір з переможцем і ця організація розпочинає виконання договору. 

Під час виконання контракту орган публічної взаємодіє зі сторонньою 

організацією, координує та контролює спільну діяльність. Важливо стежити за 

ходом виконання договору. Якщо організація, наприклад, надає послуги не 

належної якості або не дотримуються прописаних термінів, то органу 

публічної влади необхідно застосувати відповідні санкції, передбачені 

контрактом. 

Останнім, четвертим етапом є аналіз результатів роботи та їх зіставлення 

із запланованими показниками. На підставі цієї роботи здійснюється 

коригування та доопрацювання системи, що стосується вдосконалення 

методичного та організаційного забезпечення аутсорсингу. 

Одним із завдань нашого дисертаційного дослідження є розробка 

концепції передачі на аутсорсинг обслуговуючих функцій у сфері соціальних 

послуг та механізму поширення використаних при цьому підходів та рішень. 

Поставлена мета не може бути досягнута без урахування наступних факторів:  

а) специфіки сфери соціальних послуг та обмежень на використання 

аутсорсингу, що нею накладаються;  

б) особливостей реалізації функцій, переданих на аутсорсинг у разі 

галузевих особливостей;  

в) специфіки бізнес-середовища, в якому здійснюється діяльність 

аутсорсингових компаній в Україні. 

Розробка концепції проєктів прикладного характеру є складним, 

багатоетапним процесом, який розкриває задум, підхід до вирішення 

проблеми та обґрунтовує здійсненність запропонованих рішень. Аналіз 

здійсненності має продемонструвати, яким чином основні ідеї можуть бути 

реалізовані в обставинах, зумовлених технологічними, фінансовими та 

іншими аспектами проєкту. По суті, має бути отримана відповідь на запитання, 

чи можна досягти очікуваних результатів за допомогою тих ідей, які закладені 

в проєкті та уникнути в майбутньому втрати часу, коштів та розчарувань. 
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Очевидно, що реальні результати також залежатимуть від безлічі чинників на 

етапі практичного здійснення проєкту. 

Для аналізу здійсненності (проєктів, концепцій, моделей та ін.) сучасна 

наука публічного управління та адміністрування виробила аналітичний 

інструментарій, який дозволяє оцінити, наскільки здійсненними є 

запропоновані рішення в існуючих умовах. Нами було використано одну з 

моделей сучасного публічного менеджменту, що дозволяє враховувати 

обмеження, які накладаються на проєкт:  

а) «можливості»;  

б) «час»;  

в) «витрати».  

Ця модель отримала назву «Project Management Triangle» («трикутник 

проєктного менеджменту»). Тимчасові обмеження зазвичай визначаються 

часом, виділеним на виконання проєкту загалом чи його окремих етапів. 

Обмеження щодо витрат встановлюються з боку бюджету проєкту. А вимоги 

до кінцевого результату задають обмеження щодо можливих варіантів (опцій) 

проєктних рішень [7, с. 106]. Важливо наголосити, що зміна одного з обмежень 

впливає на інші. 

Вибір даної моделі зумовлений тим, що вона найкраще підходить для 

аналізу здійсненності концепцій проєктів у публічній сфері, оскільки є досить 

простою, зрозумілою, не перевантаженою допоміжними інструментами, які є 

зайвими в нашій ситуації. Ця модель є універсальною, оскільки може 

застосовуватися до різних видів обмежень. В останні роки трьохфакторна 

модель еволюціонувала в чотирьохфакторну під назвою «Project Diamond» 

(«проєктний діамант») і шостифакторну модель, під назвою «Project 

Management Star» («Зірка проєктного менеджменту») [138]. На нашу думку, 

саме остання модифікація найкраще підходить для наших цілей, оскільки 

дозволяє окремо аналізувати обмеження, що накладаються на проєкт, з боку 

замовника та з боку аутсорсера. 
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Модель оцінки реалізації проєкту аутсорсингу функцій органу публічної 

влади або бюджетної організації представлена на рисунку 3.3. 

 

Рис. 3.3. Модель оцінки здійсненності аутсорсингу 

*Авторська розробка 

 

Ми вважаємо, що з боку замовника повинні насамперед враховуватися 

такі фактори-обмеження:  

а) фінансові ресурси замовника (бюджет проєкту);  

б) стратегічні, цільові показники проєкту;  

в) ризики проєкту, що включають допустимий рівень ризику, а також 

механізми управління ризиками, які є у розпорядженні замовника. 

З боку аутсорсера повинні враховуватись такі обмеження:  

а) цільові показники операційної ефективності;  

б) перелік та характеристика послуг, що надаються за договором 

аутсорсингу;  
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в) витрати на реалізацію проєкту, що включають інвестиційну та 

поточну складові.  

Важливою особливістю проєктів аутсорсингу є те, що їхня ідея 

розробляється однією організацією (замовником), а втілюється іншою 

(аутсорсером). Замовник формує своє бачення проєкту аутсорсингу за 

допомогою умов та процедур конкурсного відбору. Вочевидь, що формат цих 

документів не передбачає викладу концепції замовника. Тому аутсорсер 

змушений інтерпретувати наміри замовника з урахуванням наявної 

інформації. Для простих проєктів у сфері аутсорсингу цих процедур 

достатньо, щоб дати оцінку здійсненності вимог замовника та пропозицій 

аутсорсера. За більш складними проєктами неминуче виникає «конфлікт 

інтересів», коли очікування замовника щодо результатів проєкту не 

відповідають ресурсам, що виділяються на нього і можливостям провайдера. 

Пропонований нами підхід виходить з об’єктивної оцінки української 

практики аутсорсингу у публічній сфері (доволі незначної), її теоретичного 

осмислення та методичного супроводу. Дефіцит практичного досвіду 

розробки та впровадження проєктів переведення на аутсорсинг складних, 

високотехнологічних процесів є головною причиною відсутності українських 

науково-методичних розробок прикладного характеру. Тому в подібних 

ситуаціях вирішення проблем віддається на відкуп замовнику і провайдеру, 

які, як правило, не мають необхідних компетенцій і позбавлені можливості 

скористатися апробованими методичними напрацюваннями. Якщо врахувати, 

що організаційні рішення щодо більшості реальних проєктів (це, перш за все, 

стосується проєктів у сфері IT) приймаються у стислі терміни, то ймовірність 

помилок концептуального характеру ще більше зростає. 

Як наслідок, у кращому випадку вдається скоригувати недостатньо 

обґрунтовані чи неправильні рішення у процесі реалізації договору 

аутсорсингу. У гіршому випадку слабке концептуальне опрацювання призведе 

до «провалу» проєкту – не дозволить вийти на заплановані показники 
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ефективності, змусить повернутися до традиційної організації робіт, 

дискредитує ідею аутсорсингу. 

Пропонований нами підхід до розробки та здійснення проєктів передачі 

на аутсорсинг складних в організаційному та технічному відношенні функцій 

та процесів полягає в наступному: 

1. Необхідно кардинально змінити процедуру розробки та реалізації 

проєктів аутсорсингу соціальних послуг установ загальнонаціонального, 

регіонального та муніципального рівнів. Пропонується запровадити 

методичний етап та удосконалити організаційний та операційний етапи. 

2. Пропонується на законодавчому рівні заборонити реалізацію 

проєктів, що фінансуються з бюджетів різного рівня, які не пройшли етап 

науково-методичного обґрунтування. 

3. Метою методичного етапу є розробка концепції конкретного проєкту. 

Для оригінальних проєктів пропонується в обов’язковому порядку проведення 

науково-методичного обґрунтування проєктів, яке має проводитись на 

конкурсній основі та включатись до переліку обов’язкових процедур. Для 

проєктів, які мають аналоги в українській практиці та підтвердили свою 

ефективність, науково-методичне обґрунтування має базуватися на досвіді 

подібних розробок. 

4. Глибина та змістовність науково-методичного обґрунтування 

концепції проєкту залежить від ступеня його оригінальності та повинна 

включати низку обов’язкових елементів (аналіз здійсненності та ін.). 

5. Метою організаційного етапу є проведення конкурсних процедур, 

пов’язаних із відбором потенційних аутсорсерів. Вимоги до проєкту (технічне 

завдання) мають ґрунтуватися на матеріалах науково-методичного 

обґрунтування концепції проєкту, враховувати ресурсні обмеження з боку 

замовника. Вимоги до учасників конкурсу мають мати обґрунтований 

характер, що дозволяє реально оцінювати потенціал компанії та «відкидати» 

свідомо несумлінних претендентів. 
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6. Метою операційного етапу є реалізація проєктних рішень. 

Пропонується розбити його на такі фази: а) перехідний період, коли 

традиційна та нова форми «співіснують»; б) тестовий період, коли колишня 

форма організації робіт повністю замінена на нову і відбувається виявлення та 

усунення недоліків; в) приймання, під час якого перевіряється працездатність 

нової системи у штатних та позаштатних ситуаціях; г) робочий режим 

функціонування блоку аутсорсингу. 

Найбільш перспективним напрямом аутсорсингу в органах публічної 

влади, державних та комунальних установах та організаціях є аутсорсинг у 

сфері соціальних послуг. Слід погодитися з Світланою Поповою, що одним із 

напрямів розвитку ринкового середовища у соціальній сфері є «реінжиніринг» 

[101, с. 161]. 

Структурну модель оцінки можливості передачі на аутсорсинг окремих 

функцій та процесів у сфері соціальних послуг органів публічної влади 

представлено на рисунку 3.4. Запропонована модель не претендує на системне 

охоплення всіх питань, пов’язаних з обґрунтуванням рішень щодо можливості 

використання аутсорсингу у роботі бюджетних організацій різного рівня. Вона 

ілюструє, що для ухвалення рішення про використання аутсорсингу треба 

отримати позитивні відповіді на три головні питання: 

1. Чи можуть відповідні функції та процеси бути передані на аутсоринг 

та чи існують для цього необхідні передумови?  

2. Чи існує конкурентний ринок послуг аутсорсингу у визначеній сфері 

діяльності?  

3. Які показники та параметри діяльності мають бути встановлені 

провайдеру, щоб передача послуг на аутсорсинг підвищувала загальну 

ефективність роботи бюджетної організації? 
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Рис. 3.4. Структурна модель оцінки можливості передачі на аутсорсинг 

функцій та процесів у сфері соціальних послуг 

*Авторська розробка 

 

Одними із найбільш поширених соціальних послуг в Україні є послуги 

в сфері середньої освіти. Середня освіта в Україні є вузькоспеціалізованою 

сферою діяльності переважно бюджетних установ комунальної форми 

власності. У цій сфері аутсорсинг робить лише перші кроки, освоюючи 

другорядні допоміжні та обслуговуючі процеси. Одночасно розглянутий у 

попередньому розділі закордонний досвід застосування аутсорсингу 

переконливо демонструє його потенціал та перспективи подальшого 

використання. На тлі очевидних досягнень у застосуванні аутсорсингу у сфері 

середньої освіти за кордоном українська практика виглядає дуже скромною. В 

якості основних причин цього можна назвати: 
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1. Недостатнє фінансування сфери освіти за всіма рівнями бюджетів. 

2. Дефіцит коштів регіональних та місцевих програм розвитку середньої 

освіти.  

3. Система «гроші ходять за учнем» має переважно декларативний 

характер щодо комунальних освітніх закладів. 

4. Збереження великої кількості малокомплектних шкіл, у т.ч. в форматі 

філіалів опорних шкіл.  

5. Неефективне використання коштів, що виділяються закладам 

середньої освіти. Так, останніми роками було закуплено значну кількість 

сучасного високотехнологічного обладнання (мультимедійні дошки, 

комп’ютерні класи, обладнання для інтернет-конференцій тощо). Однак, як 

показує практика, значна його частина не використовується або 

використовується вкрай неефективно через відсутність кваліфікованих 

фахівців, які мають навички роботи на відповідному устаткуванні. 

6. Брак кваліфікованих керівників навчальних закладів, що володіють 

сучасники компетенціями у сфері освітнього менеджменту. 

7. Неефективна система управління середньою освітою, в основу якої 

закладений вертикально-інтегрований підхід, коли на перший план виходять 

не критерії якості освітніх послуг, а форма їх документарного закріплення з 

відповідними численними перевірками з боку органів управління освітою. 

8. Низький рівень оплати праці в освітній сфері, висока інтенсивність 

праці на шкоду якості.  

9. Відсутність реальних повноважень у господарсько-фінансовій сфері у 

керівників закладів середньої освіти, у т.ч. щодо передачі частини функцій на 

аутсорсинг. Ця процедура має забюрократизований характер, потребує 

численних погоджень у різних інстанціях й, як наслідок, пригнічує прояв 

ініціативи. Як показує практика, для ініціювання процесів аутсорсингу 

потрібні «вказівки згори». 

10. Український приватний бізнес не зацікавлений інвестувати кошти у 

розвиток сфери середньої освіти. Це зумовлено багатьма причинами, 
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головними з яких є такі. По-перше, ментальна неготовність населення 

сприймати середню освіту як платну і вартісну послугу. По-друге, низька 

платоспроможність більшості населення. По-третє, обмежені фінансові 

можливості діючої системи середньої освіти, її небажання співпрацювати з 

приватним бізнесом. Наслідком є обмаль приватних компаній, які могли б 

виступити в ролі аутсорсерів у сфері середньої освіти. 

Незначного поширення в освітніх закладах України аутсорсинг отримав 

лише у непрофільних видах діяльності освітніх установ – охороні будівель, 

шкільному харчуванні, пранні. Практично не охоплені такі функції, як 

бухгалтерський та податковий облік, правове забезпечення, ремонт та 

обслуговування будівель та обладнання загального призначення та ін. Окрім 

вищеназваних причин слід зазначити і на дефіцит кваліфікованих фахівців, які 

мають практичний досвід роботи в умовах аутсорсингу та знають галузеву 

специфіку освітянської сфери. 

Таким чином, можна зробити висновок, що низький рівень застосування 

аутсорсингу у сфері послуг комунальних закладів освіти, що є наслідком 

загального стану української освітньої галузі. Причому це характерно не лише 

для периферійних територіальних громад, а й для обласних центрів та великих 

міст. 

Як показує досвід розвинених країн, конкретні проєкти аутсорсингу в 

галузі освіти здійснюються за трьома типами моделей: 

 витратною, за якої пріоритетною метою є скорочення поточних 

витрат, перш за все, на оплату праці; 

 трансформаційною, за якої аутсорсер інтегрується у загальну 

діяльність освітньої організації, виконуючи окремі специфічні функції; 

 процесно-орієнтованою, коли предметом аутсорсингу стає процес, 

функція і навіть структурний підрозділ, що повністю передаються сторонній 

організації. 
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Кожна з вищезгаданих моделей відображає певний етап у розвитку 

концепції аутсорсингу. Витратна модель реалізується у найпростішому 

вигляді і не потребує складних механізмів. Фактично, це використання 

кооперації, коли власне виробництво окремих видів продукції (послуг) досить 

витратне. 

Трансформаційна модель передбачає більш складні форми та механізми 

взаємодії освітньої організації та аутсорсера. Класичним прикладом є різні 

види ІТ-аутсорсингу. Спеціалізована організація оперує як усередині освітньої 

установи, обслуговуючи комп’ютери, програмне забезпечення, допоміжне 

обладнання, так і за її межами, займаючись ремонтом обладнання, розробкою 

нових програмних продуктів та ін. При цьому основні процеси, як правило, не 

зазнають суттєвих змін, а аутсорсер стає частиною внутрішніх бізнес-

процесів. Природно, що ця модель передбачає вирішення завдання загального 

зниження витрат. 

Процесно-орієнтована модель аутсорсингу є багатофункціональною та 

універсальною. У першому розділі ми вже визначали роль процесного підходу 

у формуванні ідеології та практики аустсорсингу. Відповідно до неї, нова 

концепція організації ставить у на чільне місце вивчення процесів та їх 

взаємодії всередині компанії, кожен з яких може бути описаний, виміряний та 

покращений [62]. Численні прикладні дослідження підтвердили, що 

використання цієї концепції зменшує конфлікти всередині організації і 

покращує внутрішньоорганізаційний клімат, комунікабельність і взаємодію 

поміж співробітниками, підвищує ступінь задоволеності споживачів продукції 

органызацыъ, позитивно впливає на якість і тимчасові характеристики 

діяльності на ринку (Див., напр.: [3]). 

Процесний підхід сформував свій інструментарій, основними 

компонентами якого є:  

розробка та опис (документування) бізнес-процесів;  

угода про визнання концепції процесної орієнтації менеджментом 

компанії, спрямовану на виключення внутрішніх конфліктів;  
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номінація власника бізнес-процесу;  

вимір параметрів процесів – якості, тривалості, витрат, варіантності 

тощо;  

переорієнтування корпоративної культури;  

застосування методології довгострокових покращень бізнес-процесів;  

процесно-орієнтована організаційна структура [35, c. 164]. 

Інше «бачення» організації з позиції її внутрішніх бізнес-процесів дали 

імпульс до розробки нових, прикладних напрямів у менеджменті організацій, 

одним з яких стала концепція модуляризації. Терміном «модулярізація», або 

«розчленування на модулі» (modularization), позначають виділення 

стандартних блоків (модулів), що вирішують певні функціональні завдання, а 

також встановлення між ними стандартних способів взаємодії (інтерфейсів) 

для обміну інформацією [208]. Модуляризація в техніці дозволяє одній 

компанії зосередитися на проєктуванні та виготовленні одного вузла, 

функціонального блоку, домогтися оптимального співвідношення його 

вартості та споживчих властивостей [150]. Цей підхід давно і успішно 

застосовується при уніфікації, нормалізації, стандартизації інженерних 

рішень. Організаційні системи також стали об’єктом модуляризації протягом 

останніх років. 

Для поширення аутсорсингу в системі освіти необхідно інтегрувати 

підсистеми та окремі освітні організації зі своїми загальнонаціональними, 

регіональними, місцевими, профільними та іншими відмінностями. У 

науковому словнику з’явився термін «loose (light) coupling», або «вільне 

(легке) з’єднання (поєднання, сполучення)», за допомогою якого позначають 

здатність окремих функціональних компонентів, часто заснованих на різних 

технологіях, з’єднуватися в єдині, цілісні системи. Один із загальновизнаних 

фахівців у цій галузі Джон Хагел (John Hagel) терміном «loosely coupled» 

пропонує позначати найважливішу властивість систем, що формується 

завдяки розробці спеціального інтерфейсу між її модулями (компонентами) та 

спрямоване на зниження взаємозалежності між компонентами [200, p. 39]. 
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Легка сполучність окремих компонентів істотно підвищує гнучкість при 

додаванні нових модулів, їх заміні, змінах у процесах, пов’язаних із 

функціонуванням окремих модулів. З наведеного визначення випливають три 

найважливіші обставини: по-перше, до організації систем потрібно 

використовувати модульний підхід; по-друге, модульний підхід впливає на 

гнучкість систем; по-третє, задля підвищення гнучкості необхідно звертати 

особливу увагу на проєктування інтерфейсу. 

Процесно-орієнтована організація фокусується на виконанні від початку 

до кінця окремих бізнес-процесів і націлена на отримання наступних 

результатів: а) поліпшення у витратах, якості, швидкості, прибутковості; б) 

задоволеність внутрішніх та зовнішніх споживачів; в) збільшення доданої 

вартості за рахунок передачі сторонній організації неконкурентоспроможних 

видів діяльності та зосередження зусиль на ключових компетенціях; г) 

поліпшення операційної ефективності [168, с. 129]. Завдяки цьому з’являються 

якісно нові можливості бачити перспективи, планувати свої дії та керувати 

процесами. 

Кожна система має свій ступінь, глибину модуляризації, можливість 

поділу на окремі підсистеми чи компоненти. Причому це залежить як від 

сутності самої системи, так і від методології, що використовується. Процесно-

орієнтовані структури в цьому сенсі дають більше практичних можливостей 

для розробки нових продуктів (послуг), проєктування та управління 

складними взаємовідносинами всередині вертикально та горизонтально 

інтегрованих організацій, дотримання формальних та неформальних 

стандартів та правил тощо. Кожен модуль у подібних системах взаємодіє з 

іншими компонентами за допомогою стандартизованого інтерфейсу, що 

дозволяє при необхідності замінювати модулі, що менш ефективно 

функціонують, пристосовуватися до нових умов ринку, переймати сучасні 

технології. 

Перспективи використання «операційної модуляризації» в аутсорсингу 

є очевидними. Їх можна згрупувати за трьома основними напрямами: а) 
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розробка нових продуктів (послуг) аутсорсингу; б) створення гнучких 

виробничих систем, відкритих до різноманітних видів кооперування; в) 

проєктування організацій модульного типу, що спеціалізуються на найбільш 

затребуваних видах послуг. Ми дотримуємося тієї точки зору, що сучасні 

аутсорсингові компанії повинні будуватися за модульним принципом, що 

суттєво спрощує співпрацю з ними, розширює коло потенційних замовників 

та підвищує їхню конкурентоспроможність. Аутсорсинг є одним із сучасних 

інструментів підвищення ефективності організацій, тому йому належить роль 

одного із драйверів інновацій. Однак, як показує закордонний досвід, 

використання аутсорсингу може сприяти не лише трансферту інновацій, а й 

копіюванню неефективних рішень. 

Стосовно аутсорсингу концепція «модуляризації» полягає у 

застосуванні певних правил та процедур, що дозволяють: а) виділити із 

загальних процесів діяльності організації ту функцію, яку планується передати 

на аутсорсинг; б) виявити види та форми інформаційної, операційної, 

технологічної, фінансової взаємодії та їх характер (прямий, зворотний зв’язок) 

між організацією та відповідною функцією; в) об’єднати в окремий блок 

(модуль) всі основні, допоміжні та обслуговуючі процеси, персонал, ресурси, 

пов’язані із здійсненням цієї функції; г) регламентувати зв’язки, які 

безпосередньо впливають на функціонування модуля; д) забезпечити 

працездатність модуля безвідносно до компанії-провайдера та можливість 

заміни компанії-аутсорсера. 

Модуляризація є одним із найбільш продуктивних підходів до створення 

організацій нового укладу, що відповідає вимогам ХХI століття, основною 

рисою яких є життєздатність. Життєздатність (agile) як інтегральна 

характеристика організаційних структур включає такі аспекти, як висока 

якість продукції; максимальне врахування вимог споживача; високий рівень 

поінформованості споживача; цінність додаткових товарів та послуг; здатність 

до мобілізації максимальних компетенцій; чуйність, реактивність на зміни та 

різні фактори невизначеності; внутрішня інтеграція організації [147]. Як 
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зазначає Марина Максімова «життєздатність – це вміння успішно 

використовувати кілька конкурентних основ – швидкість, гнучкість, 

інноваційність, якість і рентабельність, за допомогою інтеграції в різних 

пропорціях цих ресурсів та вміння застосовувати кращі практики у багатому 

знаннями середовищі для того, щоб виробляти клієнтоорієнтовані продукти та 

послуги у ринковому та такому що швидко змінюється середовищі» [70]. 

Життєздатність організації базується на вмінні використовувати 

індивідуальні компетенції персоналу, потенціал та ресурси організації, 

внутрішньоорганізаційні зв’язки. Інакше кажучи, сучасні життєздатні 

організації, на відміну попередників, повинні ґрунтуватися у своїй діяльності 

на навичках і знаннях, а чи не нарощуванні «м’язів» у вигляді концентрації 

ресурсів. Стосовно системи освіти це означатиме, що перспективи її розвитку 

пов’язані з необхідністю реструктуризації галузі та освітніх організацій, що 

входять до її складу, переосмисленням основних підходів до надання освітніх 

послуг, кардинальної зміни менталітету та поведінки керівників державних та 

комунальних органів з управління освітою та безпосередньо керівників 

закладів освіти. На зміну жорстко централізованим ієрархічним системам та 

процедурам управління має прийти автономне управління окремими 

модулями (видами діяльності у сфері освіти), що координується в межах 

стратегій, цілей та завдань конкретних освітніх установ. Сучасна галузь освіти 

має бути побудована на концепції систем, що вільно з’єднуються, відкритих 

для об’єднання та взаємодії сучасних управлінських практик в сфері освіти. 

З врахуванням вищевикладеного нами була розроблена концептуальна 

модель організації аутсорсингу стосовно до умов освітньої галузі України 

(рисунок 3.5). Вона включає п’ять основних блоків, що забезпечують 

дотримання загальної методології аутсорсингу на всіх етапах розробки та 

реалізації конкретних проєктів. 
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Рис. 3.5. Модель організації аутсорсингу у системі освіти 

*Авторська розробка 

 

Блок аналізу необхідних передумов виявляє наявність загальних умов 

передачі відповідних видів діяльності, функцій, процесів на аутсорсинг. До 

них ми відносимо: а) оцінку допустимості передачі на аутсорсинг конкретних 

видів діяльності; б) оцінку соціальної значущості та економічної ефективності 

проєкту; в) конкретизацію мети проєкту та моделі аутсорсингу; г) готовність 

органів управління та керівництва замовника до переходу на аутсорсинг; д) 

наявність доступних інноваційних практик; е) оцінку інвестиційної 

привабливості проєкту; ж) наявність потенційних аутсорсерів. 

Лише за наявності вищезгаданих передумов можна переходити до 

наступного етапу робіт, в іншому випадку слід не жалкуючи відмовитися від 



187 

 

наміру використовувати аутсорсинг, визнавши його недостатньо 

обґрунтованим чи передчасним. 

Етап проєктування представлений трьома блоками: модуляризації; 

параметризації та контрактації. Їхньою метою є оцінка здійсненності проєкту 

в запланованій системі, параметрах та умовах співпраці замовника (аутсорсі) 

та виконавця (аутсорсера). 

Блок модуляризації дає оцінку можливості виділення функцій для 

наступної передачі сторонньому провайдеру, сполученості модуля 

аутсорсингу з основною системою, можливості ефективного інтерфейсу. 

Блок параметризації встановлює значення параметрів діяльності, що 

передається на аутсорсинг. Вони включають бажаний замовником цільовий 

рівень параметрів, реально досяжні значення відповідних показників, 

мінімально допустимий рівень значень, у якому досягається соціальний та 

економічний ефект від проєкту. 

Блок контрактації оцінює стан ринку послуг аутсорсингу, реальні 

можливості потенційних провайдерів, формулює базові умови контракту з 

компанією-аутсорсером, що забезпечені реальними можливостями та 

привабливі для виконавця. При передачі на аутсорсинг функцій публічного 

управління необхідно також врахувати передбачені законодавством вимоги 

щодо проведення публічних закупівель. 

Експертиза проєкту з погляду вищезгаданих аспектів може мати 

негативний результат, що свідчить про те, що у вибраній конфігурації та 

запланованих параметрах даний проєкт неможливий. І тут слід відмовитися 

від реалізації проєкту чи скоригувати його основні параметри. 

Блок реалізації проєкту включає основні етапи та види робіт, пов’язані 

із його практичним здійсненням. Детально цим питанням буде присвячено 

наступний параграф дисертаційного дослідження. 
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3.2. Концепт передачі на аутсорсинг функцій органів публічної 

влади в сфері освіти (на прикладі проєкту автотранспортного 

аутсорсингу – шкільний автобус) 

 

Як відомо якість освітніх послуг, особливо у сільській місцевості 

залежить від регулярного перевезення учнів та педагогічних працівників до 

місць навчання і додому. Із 2021 р. в Україні набув чинності санітарний 

регламент для закладів загальної середньої освіти. Відповідно до нього, учнів, 

які проживають на відстані понад два кілометри від закладу освіти, повинні 

забезпечити транспортом для підвезення до школи. Відстань від місця 

проживання до зупинок не повинна перевищувати 500 метрів [120]. Загалом в 

Україні за межею пішохідної доступності проживає близько 23% учнів.  

Відповідно до Закону України «Про освіту» особи, які здобувають повну 

загальну середню освіту, проживають у сільській місцевості і потребують 

підвезення до закладу освіти і у зворотному напрямку, забезпечуються таким 

підвезенням за кошти місцевих бюджетів, у тому числі із забезпеченням 

доступності відповідного транспорту для осіб з порушенням зору, слуху, 

опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення [123]. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

забезпечення проїзду учнів та педагогічних працівників до місця навчання і 

додому здійснюється за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів 

[121]. При цьому органи місцевого самоврядування різних адміністративно-

територіальних одиниць мають право прийняти з урахуванням потреб і 

пропозицій територіальних громад спільне рішення про забезпечення 

підвезення здобувачів освіти до нього і у зворотному напрямку [123]. 

Від так, одним із різновидів соціальнозначущих та освітніх послуг є 

підвезення до закладу освіти і у зворотному напрямку. У зв’язку із утворенням 

опорних шкіл та реформою старшої школи проблематика регулярного 

перевезення учнів та педагогічних працівників набула особливо великого 

значення. У 2003 р. в Україні вперше було прийнято Державна цільова 
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соціальна програма «Шкільний автобус» метою якої було визначено 

організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей 

та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних 

закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих 

монофункціональних містах, селищах до місця навчання, роботи і додому 

[107]. Аналогічні програми також приймалися на рівні областей, районів та 

територіальних громад. Основні показники стану сфери перевезення в Україні 

представлені у таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1. 

Показники роботи шкільних автобусів  

Найменування 

показника 

Україна у цілому  Тенденція Полтавська обл.  

Кількість шкільних 

автобусів в опорних 

школах  

7525 (2021 р.) Збільшення на 6% 

за 3 роки 

341 (2021 р.) 

Потреба у шкільних 

автобусах в 

опорних школах 

2245  Зменшення на 4% 

за 3 роки 

112  

Кількість шкільних 

автобусів для 

перевезення дітей з 

особливими 

потребами 

137 (2021 р.)  Збільшення на 2% 

за 3 роки 

2 (2021 р.) 

Потреба у шкільних 

автобусах для 

перевезення дітей з 

особливими 

потребами 

97 Зменшення на 5% 

за 3 роки 

2 

Кількість шкільних 

автобусів, що 

перебувають на 

балансі органів 

освіти, але не 

використовуються з 

технічних причин 

1307 (2021 р.) Зменшення на 7% 

за 3 роки 

24 (2021 р.) 

Кількість виїздів  1441267 (2019 р.) Збільшення на 5% 

за 3 роки 

79630 (2019 р.) 

Кількість водіїв 5729 (2021 р.) Збільшення на 1% 

за 3 роки 

305 (2021 р.) 

Показники 

оперативності 

перевезення:  

до 20 хв. 

21-40 хв. 

 

 

 

41% 

54% 

  

 

 

43% 

54% 
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41-60 хв.  

понад 60 хв. 

4% 

1% 

3% 

- 

*Авторська розробка 

 

Загалом на придбання шкільних автобусів у 2021 р. уряд виділив 490 

млн грн, у 2020 – 600 млн грн, а в 2019 – 500 млн грн [173]. Окрім цього, за 

2019-2021 рр. ще близько 900 млн. грн. було виділено з місцевих бюджетів. 

Тим не менш, якість обслуговування шкільним автобусом досить часто 

викликає незадоволення з боку учнів та педагогічних колективів. Основна 

кількість скарг з боку учнів та їх батьків стосується недотримання та 

недосконалого графіку руху, незручних маршрутів руху, технічного стану 

шкільних автобусів, поведінці водіїв тощо. Органи з управління освітою 

звертають увагу на наступні проблеми: 

фінансування шкільних автобусів; 

забезпечення якості перевезення шкільними автобусами; 

юридичні аспекти передачі шкільних автобусів з балансу 

райдержадміністрацій на баланс органів громад та шкіл; 

відновлення парку шкільних автобусів; 

підвищені витрати на обслуговування та ремонт шкільних автобусів; 

залучення шкільних автобусів за рішенням керівництва територіальних 

громад на інші заходи без відповідної компенсації; 

нестача та велика плинність водіїв внаслідок невеликої заробітної плати 

за роботу неповний час; 

неефективне використання шкільних автобусів внаслідок простою. 

В цілому зазначалося, що для шкіл та органів управління освітою 

зазначений вид діяльності не є профільним, а витрати на шкільний автобус у 

перерахунку на вартість однієї машино-години значно вище аналогічних 

показників для спеціалізованих автотранспортних підприємств.  

Зокрема при обрахуванні вартості однієї машино-години шкільного 

автобусу в Полтавській області були взяті наступні показники: заробітна плата 

водія, нарахування на заробітну, вартість шкільного автобусу, амортизаційні 
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відрахування, витрати на паливно-мастильні матеріали, запасні деталі, ремонт 

у сторонніх організаціях, шини, заробітна плата бухгалтерії та інших 

обслуговуючих структур в частині витраченого часу на шкільні автобуси, 

медогляд водіїв, плата за технічний огляд, страхування шкільних автобусів, 

утримання гаражу. У підсумку вартість однієї машино години шкільного 

автобусу у 2019 р. склала 1391,3 грн, у той час як середні показники 

автотранспортних підприємств регіону складають близько 600 грн. 

Таким чином, основними проблемами, які спонукають перейти до 

автотранспортного аутсорсингу шкільних автобусів в розрізі територіальних 

громад та їх об’єднань є:  

1) відсутність бюджетних коштів на приведення парку шкільних 

автобусів у нормативний стан;  

2) висока собівартість автотранспортних послуг;  

3) наявність великої кількості організаційних та технічних проблем 

транспортного обслуговування, які не є профільними для освітянської 

діяльності. 

На тлі зазначеного пропонується проєкт переводу шкільних автобусів на 

аутсорсинг, якому властиві такі типові характеристики (табл. 3.2.). 

 

Таблиця 3.2. 

Характеристика проєкту аутсорсингу шкільних автобусів 

Ознака  Значення показника 

Якісні Кількісні 

Концепція Орієнтація на операційну діяльність. 

Аутсорсинг сприймається як зміна у 

характері виконання сукупності 

транспортних операцій 

 

Об’єкт  Територіальна громада або зона їх 

співробітництва  

Обслуговує територіальну 

громаду або зони їх 

співробітництва з 

кількістю не менш 25 

населених пунктів 

Предмет Надання транспортних послуг, що 

не є бізнес-процесами 

 

За місцем здійснення Без зміни місця здійснення  
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Повнота передачі 

процесів 

Повна передача всіх процесів, 

пов’язаних з автотранспортним 

обслуговуванням освітньої сфери  

 

Мета Багатоцільова: а) підвищення якості; 

б) здешевлення; в) інвестування у 

модернізацію; г) звільнення від 

невластивих функцій 

Встановлюються цільові 

значення показників, що 

наведені нижче 

Статус замовника Орган управління освітою 

територіальної громади або зони їх 

співробітництва 

 

Статус аутсорсера Суб'єкти малого (середнього) 

бізнесу 

Встановлюються вимоги 

до аутсорсера 

Характер рішень, що 

пропонуються 

Універсальні та такі, що розраховані 

на тиражування 

 

На підставі досвіду 

здійснення проєкту 

Оригінальні, такі що не мають 

прецедентів у українській практиці 

Пропонується до 

реалізації у 4-х районах ( 

60-ті територіальних 

громадах Полтавської 

області) 

Процедура передачі 

на аутсорсинг 

Поетапна, від опорної школи до 

опорної школи, від територіальної 

громади до громади, від району до 

району 

Графік уточнюється в 

договорі аутсорсингу 

Обсяг послуг, що 

передаються: 

а)оптимальний б) 

мінімальний в) 

максимальний 

Характеризує обсяг роботи, що 

передається на аутсорсинг з погляду 

«інтересів» аутсорсера. Може 

вимірюватися як у натуральних 

(кількість рухомого складу; фонд 

робочого дня в автогодинах та 

інших.), так й вартісних показниках 

(розрахунковий бюджет з 

врахуванням та без врахування 

оновлення автобусного парку). 

Встановлюється у вигляді 

показників, що наведені 

нижче   

Строк дії договору: 

а) мінімальний; б) 

доцільний 

Період часу, протягом якого 

замовник може гарантувати 

виконання своїх зобов’язань, а 

аутсорсер – забезпечити окупність 

своїх інвестицій.  

Реальний – 5 років; 

Оптимальний – не менше 

терміну окупності 

Вимоги до 

транспортних 

засобів 

Транспортні засоби повинні 

відповідати нормативним вимогам 

санітарних норм та норм щодо 

безпечності 

За умовами конкурсу 

встановлювався 

граничний вік шкільних 

автобусів 

Наявність особливих 

умов, обумовлених 

специфікою 

переданих процесів 

Існує перелік особливих умов 

перевезення шкільними автобусами. 

Особливі умови щодо транспортних 

функцій визначаються замовником у 

конкурсній документації. 

 

*Авторська розробка 
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Однак наявність вагомих причин є недостатньою для прийняття рішення 

про перевід шкільних автобусів на аутсорсинг. Необхідні певні умови, без 

яких успішна реалізація проєкту не буде можливою. До таких можна віднести 

наявність транспортних компаній на рівні району, які б мали досвід 

експлуатації автобусів, власні бази зберігання, технічного обслуговування та 

ремонту, кваліфікованих керівників, спеціалістів та водіїв. Ці компанії можуть 

бути потенційними аутсорсерами та сформувати основу конкурентного ринку 

провайдерів відповідних послуг. 

Найважливішою умовою успішності проєкту є створення умов 

інвестиційної привабливості для бізнесу. Враховуючи що компанії-аутсорсери 

повинні інвестувати значні кошти в створення сучасного парку рухомого 

складу, основним критерієм інвестиційною привабливістю проєкту має бути 

його окупність. А вона, у свою чергу, залежить від таких основних факторів:  

а) тарифу на автотранспортні послуги;  

б) строку дії договору аутсорсингу та умов його пролонгації;  

в) умов придбання транспортних засобів (кредит, лізинг, власний 

капітал, бюджетне співфінансування та ін.);  

г) вартості та умов оснащення додатковим обладнанням;  

д) умов експлуатації, що впливають на темпи фізичного зносу 

транспортних засобів.  

Слід підкреслити, що головну роль інвестиційної привабливості 

транспортного аутсорсингу шкільних автобусів грає величина тарифу на 

послуги, яка повинна:  

а) відшкодовувати витрати аутсорсера;  

б) включати інвестиційну складову, достатню для забезпечення 

окупності капітальних вкладень у оновлення автопарку;  

в) приносити розумний підприємницький дохід.  

На основі зазначеного за підсумками дослідження нами пропонується до 

запровадження Концепція пілотного проєкту переводу шкільних автобусів на 

аутсорсинг. Головною метою проєкту є покращення тимчасових 
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характеристик надання послуг шкільного автобусу за рахунок підвищення 

операційної ефективності автотранспортного обслуговування. Останнє 

досягається за рахунок:  

а) одноразового (протягом 1-2 років) оновлення парку шкільних 

автобусів за допомогою коштів приватного бізнесу;  

б) професійного технічного обслуговування та ремонту транспортних 

засобів;  

в) підвищення якості праці водіїв за рахунок залучення кваліфікованих 

працівників та їх навчання спеціальним навичкам водіння з перевезення дітей;  

г) забезпечення ефективного менеджменту транспортних процесів. 

Як зазначає Тетяна Безверхнюк найважливішими показниками 

доцільності соціального проєкту є: 

«– відповідність проєктної пропозиції пріоритетним напрямам розвитку, 

що затверджені програмними та стратегічними документами розвитку 

держави; території реалізації проєкту; стратегічно важливим інвестиційним 

проєктам та цільовим програмам;  

– тривалість досягнутого ефекту;  

– соціальна резонансність: відчутність результатів проєкту для 

поліпшення якості життя значного прошарку громадян;  

– значущість (цінність) результатів реалізації проєкту з позицій 

державного, суспільного та приватного сектору;  

– ефективність соціального проєкту» [9, с. 10].  

Показником соціальної ефективності проєкту є підвищення якості 

послуг, що надається шкільним автобусом швидкої допомоги за рахунок 

оптимального використання транспортного компонента. Економічна 

ефективність вимірюється економією бюджетних коштів на оновлення парку 

шкільних автобусів та його підтримання у нормативному стані, на 

модернізацію інфраструктури ремонту та обслуговування автотранспорту.  
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Вищезгадані аспекти аналізу передумов та умов здійсненності проєкту 

належать до передінвестиційного етапу розробки проєкту. Проаналізуємо 

фактори, що визначають здійсненність проєкту на етапі реалізації. 

Переведення на аутсорсинг шкільних автобусів, на наш погляд, 

представляє зараз один із реальних інструментів поліпшення якості цієї 

послуги, що дає підстави розглядати його як соціально значущий проєкт у 

галузі реформування публічного управління на рівні територіальних громад. 

Потенційними об’єктами для реалізації проєкту є всі територіальні громади, а 

за певних умов й території, де здійснюється співробітництво територіальних 

громад. Шкільні автобуси в Україні функціонують за єдиними регламентами 

та нормативами (див.: [50]), а незначні відмінності обумовлені кількісними 

параметрами. Це дозволяє замість розробки індивідуальних проєктів 

використовувати тиражування пропонованого нами базового типового 

проєкту, що базується на авторській концепції аутсорсингу шкільного 

автобусу. 

Під типовим ми розуміємо проєкт, який може бути використаний для 

реалізації багатьма виконавцями в різних умовах. Синонімом поняття 

типового проєкту є термін «проєкт повторного застосування», який добре 

розкриває суть цього підходу. Тиражування проєктних рішень зводиться до їх 

адаптації, прив’язування, налаштування до умов використання, зовнішнього 

середовища проєкту. Це дозволяє отримати значну економію на 

індивідуальній розробці, а найголовніше – уникнути помилок на етапі 

проєктування. Використання типових рішень дозволяє також команді проєкту 

сконцентруватися на питаннях його реалізації. 

Важливо зазначити, що проєктні рішення, які орієнтовані на подальше 

тиражування повинні розроблятися з урахуванням цих обставин. Інакше 

кажучи, типовий проєкт має базуватися на універсальних підходах, 

враховувати можливі розбіжності у характеристиках потенційних об’єктів, 

територій тощо. Водночас він має фокусуватися на справді актуальних для 
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даного типу проєкту питаннях, ігноруючи другорядні та малоістотні 

обставини. 

Саме тому ми даємо обґрунтування механізму поетапного переходу від 

існуючої форми використання шкільних автобусів до аутсорсингу. 

Необхідність використання механізму управління, розробленого під 

конкретне завдання переходу від традиційної системи використання шкільних 

автобусів до аутсорсингу, зумовлена наступними причинами:  

по-перше, жорсткими термінами проведення всього комплексу робіт, що 

не допускають затягування жодного з основних етапів;  

по-друге, наявністю територіальних особливостей проєкту, які 

потребують використання специфічних інструментів управління;  

по-третє, відсутністю у посадових осіб, відповідальних за його 

реалізацію, навичок управління складними проєктами;  

по-четверте, специфікою процедур тиражування базових проєктних 

рішень. 

При розробці механізму управління переходом на аутсорсинг нами були 

використані сучасні уявлення про механізми управління, їх структуру, 

інструментарії та ресурси. Як зазначають Володимир Бакуменко та Володимир 

Князєв «механізм державного управління – це практичні заходи, засоби, 

важелі, стимули, за допомогою яких органи державної влади впливають на 

суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему з метою досягнення 

поставлених цілей. Схема реального механізму державного управління 

містить цілі, рішення, впливи, дії, результати. Комплексний механізм 

державного управління вони визначають як систему політичних, економічних, 

соціальних, організаційних і правових засобів цілеспрямованого впливу 

органів державного управління [32, с. 116-117].  

Отже вважається, що механізм управління складається з кількох 

структуроутворюючих елементів, певним чином взаємопов’язаних поміж 

собою. До них належать: суб’єкт, об’єкт, цілі, методи, інструменти (важелі) та 

ресурси управління. Ми вважаємо, що цього набору елементів достатньо для 
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викладу нашої концепції та моделі механізму переходу на аутсорсинг. 

Оскільки цей процес розглядається нами у форматі проєкту «Шкільний 

автобус», нами були використані також сучасні уявлення про управління 

проєктами, що дає підстави говорити про розробку механізму управління 

типовим проєктом «Шкільний автобус». 

У межах сучасного публічного менеджменту також сформувалося 

окремий напрям – управління проєктами. Сучасна концепція управління 

проєктами включає загальні принципи та правила, а також уточнення та 

доповнення, що враховують специфіку конкретних проєктів та націлені на 

механізми управління змінами. Керований характер змін радикально відрізняє 

сучасні підходи до модернізації та інновації організаційних систем від 

традиційної практики емпіричного реформування шляхом спроб і помилок. Як 

зазначає Тетяна Безверхнюк «управління соціальним проєктом – це системне, 

соціально-технологізоване застосування методів та інструментів проєктного 

менеджменту в цілях досягнення намічених цілей відповідно до життєвого 

циклу соціального проєкту» [8, с. 10]. 

Пропонований нами механізм впровадження аутсорсингу заснований на 

сучасній концепції управління проєктами, яка була адаптована до специфіки 

об’єкту та предмету соціального проєкту «Шкільний автобус» та націлена на 

подальше тиражування. При розробці механізму впровадження аутсорсингу 

ми орієнтувалися на його тиражування, тому прагнули замінити складні 

процеси, що вимагають спеціальних знань та вмінь, більш простими. Це, перш 

за все, має відношення до повноти та глибини моделювання системи, 

формулювання та деталізації загальних та окремих завдань управління. Ми 

вважаємо подібні спрощення не лише допустимими, а й виправданими. Адже 

впровадженням аутсорсингу займається не ідеальна «команда проєкту», а 

група осіб, які не володіють необхідним досвідом, кваліфікацією, до того ж 

найчастіше керується своїми особистими та груповими інтересами вузьких 

спеціалістів у галузі управління проєктами. Важливо домогтися, щоб без 

шкоди кінцевому результату методологічний рівень організаційного 
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механізму був зрозумілий виконавцям, а функції або роботи, що доручаються, 

відповідали їх компетенціям. 

Скористаємося визначенням терміну проєкт, сформульованим одним із 

авторитетних вітчизняних фахівців Олександром Непомнящим: «Проєкт – це 

обмежене у часі цілеспрямована зміна окремої системи з встановленими 

вимогами до якості результатів, можливими рамками витрати коштів та 

ресурсів та специфічною організацією» [85]. Для зручності аналізу та вибору 

необхідних інструментів управління проєктами останні класифікуються за 

різними підставами. Виділимо найбільш суттєві для нашого проєкту ознаки 

класифікації та характеристики (таблиця 3.3). 

Таблиця 3.3 

Класифікація проєкту переводу шкільних автобусів на аутсорсинг 

Підстава класифікації Значення ознаки Пояснення 
Тип, вид діяльності Організаційний, 

інвестиційний 

Орієнтовний обсяг 

інвестицій на 1 опорну 

школу складає 2 млн. грн. 

Клас, масштаб Комплекс допоміжних та 

обслуговуючих функцій 

Масштаб проєкту 

визначається кількістю 

населених пунктів, що 

обслуговує опорний заклад 

освіти, кількістю учнів, що 

потребує підвозу, кількістю 

маршрутів перевезення 

Тривалість Середньостроковий 3-5 років 

Складнощі реалізації 

проєкту: 

  

– технології процесів Простий Зберігаються базові 

технології 

– організації процесів Середній Підвищуються вимоги до 

організації процесів 

– трудових процесів Середній Не потрібно залучення 

унікальних спеціалістів; 

Підвищуються вимоги до 

кваліфікації водіїв та умов 

оплати праці 

– інвестиційного процесу Складний короткий період 

інвестування; Досить 

великі за мірками 

територіальної громади 

обсяги інвестицій; 

Використання складних 

механізмів співробітництва 
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із банками, лізинговими 

компаніями. 

Рівень ризиків Високий ризики, що властиві: а) 

аутсорсингу; б) 

співробітництву з 

бюджетними організаціями; 

в) малому та середньому 

бізнесу 

*Авторська розробка 

 

Класифікація типів проєкту за домінуючим видом діяльності (технічний, 

організаційний, економічний, соціальний, освітній, навчальний, 

інвестиційний та ін.) особливих труднощів не представляє. Проєкт, що 

розглядається, має переважно організаційний характер, водночас необхідною 

умовою для його реалізації є потреба у попередніх інвестиціях з боку 

аутсорсера. Клас проєкту залежить від масштабу змін. У нашому випадку він 

зачіпає окремі роботи, види (пакети) робіт. Тривалість проєкту визначається 

часом, необхідним для переведення системи (об’єкту) з існуючого у 

запланований стан. Не слід плутати цю характеристику з тривалістю 

життєвого циклу проєкту – очікуваною чи запланованою тривалістю 

функціонування системи у «новому режимі». Наш проєкт належить до 

середньострокових, його тривалість складає 3-5 років, залежно від масштабу 

об’єкту. 

За ступенем складності проєкти пропонується поділяти на прості, 

складні та дуже складні. На нашу думку, складність проєкту правильніше 

оцінювати за рівнем змін його складових: а) техніка та технологія; б) 

організація процесів; в) характер праці, його складність та вимоги до 

компетенцій працівників; г) специфічні характеристики, що властиві окремим 

видам проєктів (складність соціальнополітичних змін; складність логістики, 

складність інформаційного забезпечення та ін.). Для оцінки складності 

окремих аспектів проєкту ми використали просту систему експертних оцінок 

щодо зміни вихідних характеристик (параметрів). 
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Наприклад, базові, вихідні технології автотранспортних процесів є 

досить складними та специфічними, проте при переході на аутсорсинг вони 

змінюються незначним чином. У той самий час підвищуються вимоги до 

організації автотранспортних процесів, вони формалізуються, а низка 

параметрів отримує кількісну оцінку мінімально допустимого рівня. Процес 

трудової діяльності водіїв не ускладнюється, але підвищуються вимоги до 

компетенцій водіїв. Змінюються умови та рівень оплати праці. 

Специфічною особливістю проєкту є наявність інвестиційних вимог до 

аутсорсера. Аутсорсер повинен у короткий термін після підписання договору 

придбати необхідну кількість оснащених відповідно до вимог стандартів 

шкільних автобусів. За нашими розрахунками у пропонованому пілотному 

проєкті лише на придбання та дооснащення шкільних автобусів треба 

витратити в межах одного опорного закладу Полтавської області витратити 

близько 3 млн грн, а інвестиції у створення бази ремонту та зберігання 

автотранспорту в розрізі одного району близько 5 млн грн. (табл. 3.4.) 

 

Таблиця 3.4. 

Обсяг первинних інвестицій на реалізацію аутсорсингу шкільних 

автобусів у Полтавській області  

 Полтавський Кременчуцький Миргородський Лубенський Разом 

Кількість 

територіальних 

громад 

24 12 17 7 60 

Кількість 

населених 

пунктів 

746 325 425 345 1841 

Кількість 

опорних 

закладів освіти 

35 12 23 21 91 

Кількість 

шкільних 

автобусів на 

балансі 

140 70 95 73 378 

Кількість 

шкільних 

маршрутів 

129 71 105 94 399 
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Потреба у 

шкільних 

(спеціальних) 

автобусах 

45+2 17+2 27+1 23+1 112+6 

Потреба 

ремонтній базі 

автобусах 

+ + + +  

Обсяг 

необхідних 

інвестицій 

101 млн. 47 млн. 61 млн. 54 млн. 263 

млн. 

*Авторська розробка 

 

Цей проєкт має високий рівень ризиків, що обумовлено поєднанням 

ризиків: а) властивих аутсорсингу; б) обумовлених бюджетним характером 

фінансування замовника; в) характерних для малого та середнього бізнесу як 

провайдера послуг. Для аутсорсера основною загрозою є неможливість 

забезпечити окупність проєкту за термін дії договору, а також невиконання 

замовником умов оплати послуг. Для замовника основні ризики пов’язані з 

неналежним виконанням аутсорсером своїх зобов’язань за договором. 

Під розробкою проєкту ми розуміємо процес перетворення, переводу 

об’єкту (системи) з того, що існує у необхідний стан. В літературі виділяються 

кілька основних фаз проєкту: а) проєктування; б) здійснення, реалізація 

(власне перетворення об’єкту); в) завершення [138, с. 106]. Фаза розробки 

проєкту включає формулювання цілей та завдань проєкту, склад учасників 

проєкту, їх функцій та взаємодії, обґрунтування здійсненності проєкту, 

визначення структури робіт, бюджету, проєктної документації, вибір 

постачальників та підрядників, розробка та укладання контрактів, інші роботи. 

Іноді виділяють концептуальну фазу, відносячи до неї роботи з 

передпроєктного обґрунтування. На нашу думку, виділення цієї фази 

виправдане у тих випадках, коли проєкт може бути реалізований відповідно 

до різних підходів, концепцій. 

Фаза виконання проєкту включає роботи власне щодо реалізації 

проєкту, втілення в життя запланованих заходів.  
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Фаза завершення проєкту включає роботи, пов’язані з приймальними 

випробуваннями, випробувальною експлуатацією, аналізом накопиченої 

інформації, здаванням проєкту замовнику. Зміст цього етапу визначається 

характером та особливостями проєкту. В одних випадках ключовою є 

випробувальна експлуатація або приймальні випробування, в інших – 

передача проєкту в експлуатацію персоналу замовника. Але завжди аналіз 

інформації, що накопичується у процесі виконання проєкту, є найважливішим 

завданням цієї фази робіт. З цієї причини деякі автори вважають за необхідне 

виділити ці процеси в окрему фазу рефлексії [25]. Рефлексивна фаза проєкту 

покликана осмислити результати, порівняти їх із вихідними та планованими 

значеннями. Ми вважаємо, що рефлексія результатів має здійснюватися не 

лише на завершальному етапі проєкту, а й у процесі його виконання. Це 

дозволяє вносити необхідні оперативні уточнення та виправлення до робочих 

процесів, домагаючись максимально повного досягнення запланованих 

результатів. Рефлексія по завершенню технологічної фази проєкту, зрозуміло, 

є найповнішою та найґрунтовнішою. Однак, отримані висновки можуть бути 

використані лише при роботі над іншими аналогічними проєктами. 

Важливою особливістю пропонованого нами проєкту є те, що він зачіпає 

зміни лише одного компонента складної системи – автотранспортного 

обслуговування перевезення учнів. Тому, виходячи з модуляризаційної 

концепції проєктування, основну увагу ми приділили аналізу взаємодії, 

інтерфейсу автотранспортної складової перевезення учнів з іншими 

підсистемами. Інтерфейс (англ. interface – сполучення) – способи та методи 

взаємодії різних систем, пристроїв, включаючи обмін інформацією. Нами були 

виявлені основні учасники проєкту, які функціонально взаємодіють із цим 

модулем, проведено аналіз характеру (предмету) та механізму (способу) 

взаємодії. Результати аналізу наведено у таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5. 

Інтерфейс проєкту аутсорсингу шкільного автобусу 

Учасники проєкту Основні функції Характер взаємодії 

з проєктом 

Механізм взаємодії 

Суб’єкти прямої взаємодії 
Замовник (аутсорсі) Орган публічної влади 

або комунальна 

установа зацікавлена у 

здійсненні проєкту та 

досягненні його 

результатів 

Формує вимоги та 

визначає операційні 

параметри проєкту 

Основний користувач 

результатів проєкту 

Керівник проєкту  Особа, якій делеговані 

повноваження із 

керівництва роботами 

по проєкту 

Несе персональну 

відповідальність за 

належне виконання 

проєкту 

Планування, контроль 

та координація робіт 

щодо проєкту 

Команда проєкту Тимчасова 

організаційна структура, 

робоча група керівника 

проєкту 

Виконання потрібних 

робіт для забезпечення 

функціонування 

проєкту 

Узгодження інтересів 

учасників для 

досягнення цілей 

проєкту 

Диспетчерська служба Розподіл завдань поміж 

водіями 

Моніторинг логістики 

шкільних автобусів, 

керування 

транспортними 

процесами 

Отримання оперативної 

інформації щодо 

функціонування 

шкільних автобусів 

Автогосподарство Забезпечення 

зберігання, поточного 

обслуговування та 

ремонту шкільних 

автобусів 

Забезпечення 

функціональних 

параметрів проєкту в 

межах зони 

відповідальності 

Підтримка 

експлуатаційної 

готовності шкільних 

автобусів 

Водій та за потреби 

супроводжуючий 

педагогічний працівник 

Управління 

транспортним засобом  

Доставка учнів та 

педагогічних 

працівників протягом 

регламентованого часу, 

проведення виховних 

заходів під час поїздки 

Надання транспортної 

послуги 

спеціалізованого 

автотранспорту 

Учні та педагогічні 

працівники 

Об’єкт шкільного 

автобусу 

транспортування до 

опорної школи 

Пасивне отримання 

послуг з перевезення 

Опорні школи  Надання освітніх послуг 

в стаціонарному режимі 

Надання допомоги 

водію при перевезенні 

Підтримка 

оперативного зв’язку з 

учнями та 

педагогічними 

працівниками під час 

перевезення  

Суб’єкти непрямої взаємодії 
Інвестор Юридична особа, що 

забезпечує фінансові, 

матеріальні людські та 

інші ресурси для 

здійснення проєкту 

Створення ресурсного 

забезпечення для 

функціонування 

проєкту 

Надання відповідних 

видів ресурсів на 

комерційних засадах 

Департамент освіти 

області 

Виконання функцій, 

передбачених у 

Положенні 

Лобіювання проєкту на 

загальнодержавному  

рівні та на рівні 

територіальних громад 

Безпосередня взаємодія 

відсутня 

Управління освіти на 

рівні територіальної 

громади 

Виконання функцій, 

передбачених у 

Положенні 

Формулювання вимог 

до проєкту; сприяння 

реалізації проєкту; 

курування проєкту; 

делегування 

Безпосередня взаємодія 

відсутня 
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представників у групу 

проєкту 

Патрульна поліція та 

сервісний центр МВС 

Виконання функцій, 

передбачених у 

Положенні 

Взаємодія під час 

реєстрації шкільного 

автобусу, погодження 

його конструкції, 

виготовлення номерів та 

попереджальних знаків, 

контролю за технічним 

станом та перевезенням 

Адміністративний 

контроль та надання 

адміністративних 

послуг 

*Авторська розробка 

 

До учасників проєкту належать фізичні та посадові особи, структурні 

підрозділи та організації, які безпосередньо залучені до проєкту, або ті 

суб’єкти, на інтереси яких може впливати проєкт. За характером взаємодії 

учасники проєкту можуть бути поділені на дві групи: а) суб’єкти прямої 

взаємодії, які безпосередньо пов’язані із функціонуванням шкільних 

автобусів; б) суб’єкти непрямої взаємодії, які опосередковано впливають на 

проєкт або використовують його результати. Критерієм віднесення до 

активних учасників проєкту є наявність постійної штатної взаємодії з 

шкільним автобусом за допомогою контролю, управління, прийняття рішень, 

обміну інформацією тощо, але безпосередньо не взаємодіють із аутсорсером.  

Проєкт аутсорсингу шкільного автобусу включає чотири основні 

елементи, що відповідають за виконання основної функції, власне 

транспортного обслуговування та допоміжних функцій: зберігання; ремонту 

та технічного обслуговування транспортних засобів; роботи з ключовим 

персоналом (водіями, спеціалістами з ремонту вузлів та агрегатів шкільних 

автобусів). Структура аутсорсингу може змінюватись залежно від 

особливостей договору аутсорсингу. Наприклад, ремонт та технічне 

обслуговування шкільних автобусів може бути виділено в окремий договір та 

передано третій організації. Таким шляхом йдуть деякі виробники шкільних 

автобусів, які наполягають на проведенні ремонтних робіт авторизованими, 

фірмовими сервісними центрами. 

Основних учасників проєкту ми умовно поділяємо на кілька груп:  
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1. Учасники операційної діяльності. До них ми відносимо тих, хто 

«приймає участь» у виконанні основної та допоміжних функцій аутсорсингу. 

У нашому випадку, це диспетчерська служба, орендодавці, субпідрядники, 

органи сертифікації, навчальні організації та кадрові агенції.  

2. Клієнти. Це кінцеві споживачі результатів аутсорсингу шкільних 

автобусів – водії, учні, педагогічні працівники, опорні школи.  

3. Розробники проєкту. Це організації та фізичні особи, що визначають 

концепцію проєкту та беруть безпосередню участь у його реалізації: замовник 

проєкту, керівник проєкту, команда (робоча група) проєкту, залучені 

організації та фахівці (експерти, співрозробники та ін.).  

4. Куратори проєкту – органи та посадові особи, які здійснюють нагляд 

за реалізацією проєкту. У нашому випадку це департамент освіти та науки 

Полтавської області, органи управління освітою територіальних громад. 

5. Суб’єкти кредитно-фінансового забезпечення проєкту – інвестори, 

банки, лізингові підприємства.  

6. Суб’єкти державного контролю та нагляду. До них належать сервісна 

служба МВС та патрульна поліція. 

Далі стосовно кожного учасника проєкту встановлюється характер його 

взаємодії з аутсорсингорм шкільного автобусу. Це може бути інформаційні, 

організаційні процеси, фінансові процедури тощо. Причому, вони можуть 

мати регламентований характер або здійснюватися відповідно до практик, що 

склалися. У першому випадку при передачі функції на аутсорсинг необхідно 

забезпечити безумовне виконання відповідних регламентів, інструкцій, 

нормативів. Якщо ж інтерфейс не є регламентованим, то до нього можна 

вносити необхідні зміни, які впливають на виконання головної функції 

організації. 

Нижче представлені структурні схеми механізму управління передачею 

на аутсорсинг шкільного автобусу, які ми рекомендуємо для використання при 

тиражуванні проєктних рішень.  
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На рисунку 3.6. представлено модель механізму управління на першому 

етапі проєкту. Метою даного етапу є аналіз здійсненності проєкту виходячи з 

існуючих умов та передумов. Наші пропозиції зводяться до наступного:  

1. Виявляється територія (регіон, район, територіальна громада, зона 

співробітництва територіальних громад), яка зацікавлена у передачі на 

аутсорсинг шкільного автобусу на основі базового проєкту. 

2. Повноважними органами публічної влади відповідної території 

визначається замовник проєкту, якому доручається організація тендеру для 

проведення передпроєктного обстеження. До участі у тендері допускаються 

юридичні особи (консалтингові компанії та ін.), а також фізичні особи 

(загальновизнані спеціалісти-експерти).  

3. За результатами тендеру переможець повинен на підставі методичних 

матеріалів базового проєкту та актуальних даних щодо майданчика 

впровадження проєкту зробити висновок про здійсненність проєкту. 

4. Основним критерієм готовності органів управління освітою є 

надійність бюджетного фінансування, зокрема відсутність тривалих затримок 

у трансфертах запланованих бюджетних коштів.  

5. Аналіз стану ринку автотранспортних послуг рекомендується 

проводити у взаємодії із представницькими структурами бізнес-спільноти.  

5. Підготовлене експертами обґрунтування подається замовнику для 

ухвалення остаточного рішення: а) про продовження реалізації проєкту; б) про 

тимчасове зупинення роботи над проєктом до усунення наявних перешкод; в) 

про відмову від ідеї проєкту. 
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Рис. 3.6. Механізм реалізації проєкту аутсорсингу шкільного автобусу 

(перший етап) 

*Авторська розробка 

 

На рисунку 3.7 подано механізм управління другим етапом реалізації 

проєкту. Тут головною метою є прив’язування базових рішень до умов 

реалізації проєкту. В якості суб’єкту управління виступають замовник 

проєкту, який очолює хід робіт, та робоча група проєкту. Безпосереднє 

керівництво роботами цього етапу виконує робоча група проєкту. У ролі 

робочої групи доцільніше, на нашу думку, використовувати ту ж саму 

команду, яка вийшла переможцем попереднього етапу, що й забезпечує 

наступність виконання робіт. Але можливе проведення додаткового конкурсу, 

що передбачено у запропонованому механізмі. Об’єктом управління є система 

автотранспортного обслуговування базових шкіл, що «конструюється». 
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Рис. 3.7. Механізм реалізації проєкту аутсорсингу шкільного автобусу 

(другий етап) 

*Авторська розробка 

 

На цьому етапі робоча група має зробити наступне:  

1. Уточнити характеристики проєкту аутсорсингу шкільних автобусів, 

прив’язавши їх до умов об’єкту.  

2. Конкретизувати операційні параметри проєкту аутсорсингу шкільних 

автобусів, встановити цільові значення параметрів, закладених у договір з 

аутсорсером.  

3. Розробити суттєві умови контракту з аутсорсером, забезпечивши 

баланс між вимогами замовника та обмеженнями щодо умов реалізації 

проєкту.  

4. Розробити змістовну частину умов тендеру щодо визначення компанії 

аутсорсера та суттєвих вимог до претендентів.  
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5. Виявлення чинників, що перешкоджають реалізації проєкту, які на 

даному етапі мають переважно кількісний характер. Наприклад, відсутність у 

транспортних компаній реальних фінансових можливостей щодо відновлення 

парку шкільних автобусів у необхідні терміном.  

6. За результатами робіт цього етапу має бути зроблений остаточний 

висновок про здійсненність проєкту. 

На рисунку 3.8 представлена модель механізму управління на третьому, 

завершальному етапі. Він починається із проведення тендеру, на якому 

відбувається відбір компаній-аутсорсерів. Наш досвід показує, що для 

забезпечення послуг автотранспортного аутсорсингу шкільних автобусів в 

межах області необхідно не менше 5-6 компаній. Крім того, залучення кількох 

компаній замість однієї великої виключає зловживання монопольним 

становищем та знижує ризики неналежного виконання умов договору. За 

результатами тендеру необхідно розподілити між провайдерами їхню зону 

відповідальності. Це може бути окремі райони, зони співробітництва 

територіальних громад або окремі великі територіальні громади. 

Метою даного етапу є здійснення конкретних заходів щодо переведення 

шкільних автобусів з традиційної системи на аутсорсинг. При переході з старої 

на нову форму організації обслуговування важливо забезпечити 

безперервність надання послуг шкільними автобусами, запобігти навіть 

тимчасовому зниженню кількісних та якісних параметрів. Суб’єктом 

управління є компанія аутсорсер, яка у зоні своєї відповідальності 

безпосередньо виконує всі необхідні роботи. Об’єктом управління є система 

автотранспортного обслуговування базових шкіл, що трансформується. 

Особливість цього етапу полягає у необхідності виконання різних за 

характером видів робіт протягом порівняно короткого періоду часу – 1-2 роки. 

Причому порушення строків за будь-яким із напрямків робіт ставить під 

загрозу зрив строків реалізації всього проєкту. Тому на цьому етапі 

найважливішим інструментом управління є організаційне планування – 

складання планів-графіків та контроль за ходом робіт. У цьому важлива роль 
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належить замовнику проєкту, який повинен вести постійний моніторинг ходу 

робіт і за допомогою важелів, що є у нього, впливати на відхилення від 

проєктних параметрів. 

Запропонований нами механізм управління переводом на аутсорсинг 

обслуговування шкільними автобусами призначений для тиражування 

базових типових проєктних рішень шляхом їхнього прив’язування, адаптації 

до умов об’єкту. Він являє собою набір основних методів, засобів та ресурсів 

управління, що агрегуються під конкретні цілі та завдання основних етапів 

реалізації складних організаційних проєктів. 

 

 

Рис. 3.8. Механізм реалізації проєкту аутсорсингу шкільного автобусу 

(третій етап) 

*Авторська розробка 
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Отже, аутсорсинг автотранспортних послуг шкільного автобусу, за його 

належної організації, на наш погляд, буде ефективним інструментом 

збереження та підвищення якості цієї послуги в умовах ситуації, у якій 

перебуває освітня галузь. Ми також вважаємо, що тиражування 

пропонованого нами проєкту та відповідного досвіду є єдиним способом 

поширення аналогічних проєктів, що дозволяє реалізувати принципово 

важливі рішення, уникнути помилок, що дискредитують ідею аутсорсингу, 

домогтися значної економії бюджетних коштів. 

 

3.3. Методичні засади визначення ефективності та організації 

передачі функцій та процесів місцевих органів публічної влади на 

аутсорсинг 

 

Оцінка ефективності є завершальною процедурою у циклі 

управлінських процедур, які забезпечують реалізацію аутсорсингу. Це 

визначає важливість даної процедури, адже за підсумками оцінки 

ефективності аутсорсингу приймається рішення щодо його доцільності надалі. 

Як відомо, ефективність у широкому розумінні визначається як ступінь 

та характер використання ресурсів для досягнення поставленої мети.  

Ефективність визначається як ступінь та характер використання 

ресурсів для досягнення намічених цілей. На погляд Людмили Приходченко 

«ефективність – це диференційована та багаторівнева характеристика, яка 

водночас зберігає свою відносність стосовно проголошених цілей; 

співвідношення між продуктом та ресурсами, які пішли на його створення з 

огляду на результат, тобто ми вказуємо на зв’язок із ресурсами, продуктом і 

цілями, але обов’язково і з ефектом, причому останній досягається за межами 

діяльності, процесу творення товару чи послуги, саме в процесі його 

споживання» [104]. 

У зв’язку із зазначеним слід зазначити, що оцінка ефективності 

аутсорсингу має дозволяти аналізувати результати аутсорсингу з погляду 
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внеску досягнення цілей і завдань органів публічної влади. Оцінка 

ефективності аутсорсингу має бути спрямована також на виявлення кращої 

практики управління та найбільш ефективних механізмів аутсорсингу, 

сприяти формуванню стандартів та норм використання матеріально-

технічних, людських та фінансових ресурсів при реалізації аутсорсингу з 

метою їх подальшого використання при розробці та відборі проєктів 

аутсорсингу у тій чи іншій сфері врядування. 

Погоджуємося з Денисом Касьміним, що при оцінці ефективності 

аутсорсингу в органах публічної влади доцільно використовувати в комплексі 

кількісні та якісні методи оцінки ефективності, адже в процесі реалізації 

аутсорсингу необхідно враховувати комплексний ефект від аутсорсингу, який 

включає і економію коштів, і підвищення якості виконуваних функцій, і 

оптимізацію його управлінських рішень. «Стосовно визначення ефективності 

аутсорсингу в державних органах влади, - зазначає Денис Касьмін, - то воно 

необхідне як для: замовника з метою визначення можливості отримання 

підприємством переваг та економії від передачі адміністративно-

управлінських процесів на виконання приватного сектора; підприємства 

(аутсорсера), що реалізує даний адміністративно-управлінський процес, для 

порівняння отриманих доходів з витратами, які понесені на виконання даного 

виду послуг та пошуку резервів їх оптимізації» [55]. 

На наш погляд, система оцінки ефективності аутсорсингу органів 

публічної влади має складатися із шести основних компонентів. 

Перший компонент – це визначення суб’єкту оцінювання, тобто того, 

хто відповідатиме за розробку показників ефективності, координуватиме збір, 

аналіз та використання інформації про хід реалізації аутсорсингу. Таким 

суб’єктом може виступати один із структурних підрозділів організації, яка 

здійснює аутсорсинг, або, як нами запропоновано у п. 2.3., спеціально 

створювані з метою проведення оцінки ефективності аутсорсингу Національна 

та місцеві комісії. Безпосередньо у процесі оцінювання повинні брати також 

участь керівники органу публічної влади, працівники, які здійснюють 
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контроль за діяльністю зовнішньої організації, представники структурного 

підрозділу, відповідального за фінансові та бюджетні питання, інші групи 

споживачів інформації. 

Другим компонентом є розробка системи показників ефективності 

аутсорсингу. «Показники, - зазначає Людмила Приходченко, – це згруповані 

певним чином дані, що дозволяють оцінити судження про ключові аспекти 

функціонування систем (управлінських, економічних, соціальних тощо)» 

[104]. Правильний вибір показників, і навіть формування чітких правил їх 

зміни дозволяє підвищити адекватність оцінки. При побудові системи 

оцінювання суб’єкт оцінювання повинен дати відповіді на такі питання: 

 • Які показники використовуватимуться для оцінки, які вимоги до цих 

показників?  

• Хто затверджуватиме показники?  

• Які показники будуть використовуватись у різних планових та звітних 

документах?  

• Яка інформація буде доступна заявникам чи клієнтам? 

При цьому слід враховувати й типові обмеження для побудови системи 

показників, зокрема:  

• будь-який набір показників не буде повним, кожен із показників може 

бути предметом суперечок та обговорень;  

• ефективність діяльності публічних організацій має велику кількість 

аспектів;  

• показники в одній сфері діяльності схильні до взаємного впливу, що в 

свою чергу може ускладнювати їх оцінку;  

• при формуванні інтегрованих (агрегованих) показників, як правило, 

виникає питання визначення ваги різних елементів, найчастіше цю вагу 

неможливо визначити раціонально;  

• на інтерпретацію показників можуть впливати політичні чинники. 

Виходячи із зазначених обмежень, можна сформулювати базову вимогу 

до системи показників. Така система повинна мати комплексний характер, 
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тобто включати показники різних типів, які повинні бути взаємопов’язані 

поміж собою. Крім того, показники ефективності повинні створювати 

можливість оцінки різних аспектів реалізації аутсорсингу. Особливу увагу 

необхідно приділити якісним показникам. Водночас не можна нехтувати й 

інтегрованими показниками, які доцільно використовувати як орієнтир для 

проведення бенчмаркінгу – порівняння результатів застосування аутсорсингу 

у різних органах публічної влади. Враховуючи необхідність удосконалення 

бізнес-процесів в органах публічної влади, поряд із показниками результатів 

діяльності та одержаного ефекту до системи показників оцінки ефективності 

слід також включити показники, що характеризують рівень управління 

аутсорсингом в органах публічної влади. 

Показники оцінки ефективності аутсорсингу в органах публічної влади 

можна розділити такі групи:  

1. Показники, що характеризують результати аутсорсингу, зокрема 

зміну рівня якості здійснення бізнес-процесів. Показники результату 

розглядаються в контексті досягнення запланованих цілей аутсорсингу. 

Об’єктом оцінювання тут виступають бізнес-процеси, що передані на 

аутсорсинг. Одним із показників, які характеризують результати аутсорсингу, 

може бути частка споживачів (співробітників органу публічної влади, 

громадян), задоволених якістю виконання послуг, від загальної кількості 

споживачів. Механізмом оцінки цього показника є проведення спеціальних 

опитувань споживачів послуг з метою з’ясування того, як вплинув аутсорсинг 

бізнес-процесу на якість публічних послуг, повсякденну діяльність публічних 

службовців та виконання ними прямих обов’язків. 

2. Показники, що характеризують економічну ефективність 

аутсорсингу, зокрема показники, що показують рівень економії бюджетних 

коштів. Ключовим показником ефективності аутсорсингу є різниця між 

бюджетними витратами на здійснення процесу силами органу публічної влади 

та витратами на залучення сторонньої організації. Витрати на здійснення 

бізнес-процесу розраховуються для двох випадків: у разі здійснення даного 
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процесу власними силами та у разі передачі реалізації процесу стороннім 

організаціям. Різниця між цією вартістю є показником економічної 

ефективності або навпаки перевищення витрат. Для оцінки рівня економії 

бюджетних коштів можна використовувати показники, які традиційно 

застосовуються для оцінки ефективності розміщення державного замовлення, 

наприклад: 

а) Економія бюджетних коштів абсолютне (Ебюдж.абс.) у грн 

 

Ебюдж.абс. = Взаг. – Вконтр. – Впоч. контр. – Ворг. , де                    (формула 3.1.) 

 

Взаг. – загальна вартість початкових (максимальних) цін, що виставлені 

державним замовником (тис. грн); 

Вконтр. – загальна вартість укладених державних контрактів (тис. грн); 

Впоч. контр. – загальна вартість початкових (максимальних) цін, які не 

призвели до укладання контрактів (тис. грн) 

Ворг.  – витрати на організацію торгів (тис. грн). 

 

б) Економія бюджетних коштів відносна (Ебюдж.відн.) у %  

 

Ебюдж.відн. = 

 

 

 

Ебюдж.абс. 

 

× 100, де                           (формула 3.2.) 
Взаг. – Впоч. контр. 

в) Ефект від витрат на організацію торгів на 1 грн контрактної ціни 

(Еорг.торг.) у % 

 

Еорг.торг = 

 

 

 

Ворг. 

 

                                         (формула 3.3.) 
Вконтр. – Впоч. контр. 

3. Показники, що характеризують рівень управлдіння аутсорсингом. До 

цієї групи показників належать, зокрема, показники, що створені задля оцінки 
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дій публічних службовців під час проведення аутсорсингу. Об’єктом 

оцінювання в даному випадку виступають процедури планування та 

розміщення замовлення. Так, наприклад, якість планування аутсорсингу 

можна оцінювати за показниками, що характеризують рівень планування 

розміщення публічних замовлень в цілому: 

а) Показник належності планування (Пн.) у %  

 

Пн. = 

 

 

 

ƩЕкошт.факт. 

 

× 100, де                                               (формула 3.4.) 
ƩЕкошт.запл. 

ƩЕкошт.факт. – сума коштів, що фактично виставлені для розміщення 

замовлень у звітному періоді (тис. грн). 

ƩЕкошт.запл. – сума коштів, що запланована для розміщення замовлень у 

звітному періоді (тис. грн). 

 

б) Показник належності планування процедур щодо розміщення 

замовлення (Пн.п.) у % 

 

Пн. = 

 

 

 

ƩЕздійсн.ппроц. 

 

× 100, де                                               (формула 3.5.) 
ƩЕзапл.проц. 

ƩЕздійсн.ппроц. – кількість здійснених процедур розміщення замовлень (в 

одиницях). 

ƩЕзапл.проц. – кількість запланованих процедур розміщення замовлень (в 

одиницях). 

 

в) Число днів порушення строків формування бюджетних заявок на 

постачання товарів, виконання робіт, надання послуг (днів).  

г) Число помилок, вчинених при складанні планів розміщення 

державних замовлень на черговий фінансовий рік (одиниць) 
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ґ) Число днів порушення строків складання планів розміщення 

державних замовлень на черговий фінансовий рік (днів).  

д) Середня кількість постачальників, які подали заявки на участь у 

торгах (одиниць)  

е) Кількість скарг учасників розміщення замовлення на організацію 

процедур торгів (одиниць).  

є) Частка контрактів, укладених із порушенням терміну реєстрації у 

реєстрі контрактів (%)  

ж) Частка бізнес-процесів, що були винесені на аутсорсинг, від загальної 

кількості ділових процесів, що підлягають аутсорсингу. 

4. Показники, що характеризують рівень роботи сторонньої організації. 

Виділяються також показники, створені задля оцінку діяльності сторонньої 

організації під час виконання договору аутсорсингу, наприклад:  

а) Кількість днів прострочення виконання контракту (днів).  

б) Питома вага розірваних контрактів у загальній кількості укладених 

контрактів (Врозірв.) у %:  

 

Врозірв. = 

 

 

 

Крозірв.контр. 

 

, де                                                    (формула 3.6.) 
Кукл.контр. 

Крозірв.контр. – кількість розірваних контрактів за ініциативою замовника 

(в одиницях). 

Кукл.контр. – кількість укладених контрактів (в одиницях). 

 

в) Кількість скарг з боку споживачів на дії організації, що працює за 

контрактом (в одиницях).  

г) Число зафіксованих відхилень виконання бізнес-процесу від вимог, 

встановлених технічним завданням (в одиницях).  

ґ) Частка контрактів щодо яких було виявлено невиконання умов.  
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Для виявлення основних проблем, що виникли в ході реалізації 

аутсорсингу, доцільно проводити анкетування публічних службовців, у 

процесі якого визначаються:  

• зміни діяльності, щодо процесів переданих на аутсорсинг за останній 

рік;  

• потреби у залученні сторонніх організацій до виконання певних видів 

робіт;  

• складнощі, що перешкоджали реалізації контрактів, укладених із 

сторонніми організаціями для виконання певних робіт у попередній період;  

• пропозиції щодо вдосконалення процедур аутсорсингу. 

5. Інтегральні показники оцінки ефективності аутсорсингу. На основі 

розглянутих чотирьох груп показників розробляються інтегральні показники 

оцінки ефективності, що дозволяють будувати рейтинги органів публічної 

влади, рейтинги контрактів, що реалізуються, і рейтинги виконавців 

контрактів. Формування подібних рейтингів сприяє підвищенню відкритості 

та прозорості діяльності органів публічної влади як замовників, підвищенню 

якості їх роботи в частині замовлень, а також є основою для стимулювання 

замовників та виконавців (наприклад, преміювання публічних службовців). 

Наступним – третім – компонентом системи оцінювання виступає 

розбудова управлінських процедур оцінки ефективності, у тому числі 

розробка відповідних регламентів проведення оцінки ефективності. 

Четвертим компонентом є так зване підключення до системи 

оцінювання широкого кола користувачів інформації з метою підвищення рівня 

прозорості системи. Виділяються внутрішні (керівництво та співробітники 

органу публічної влади) та зовнішні (клієнти органу публічної влади, органи 

публічної влади, які здійснюють контрольні повноваження) стейкхолдери 

аутсорсингу.  

Інтереси та роль внутрішніх стейкхолдерів загалом є зрозумілими та 

зводяться до отримання інформації для прийняття відповідних управлінських 

рішень. Говорячи про зовнішніх стейкхолдерів слід зазначити, що система 
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оцінки має забезпечувати відкритість та публічність інформації для всіх 

зацікавлених сторін. Крім того, окремі показники оцінювання (передусім 

показники, що пов’язані з оцінкою якості послуг сторонніх організацій) 

повинні враховувати думку органів державної влади більш високого рівня. 

П’ятим компонентом у створенні системи оцінки ефективності 

аутсорсингу є встановлення взаємозв’язку між результатами аутсорсингу та 

обсягами фінансування органів публічної влади, які показали «найкращу 

практику», а також заохочення найкращих співробітників органу публічної 

влади та організацій, які працюють за договором. Висновки щодо зниження 

або підвищення ефективності аутсорсингу є підставою для підготовки 

пропозицій із застосування до замовників або виконавців примусових чи 

заохочувальних заходів. Для цього, зокрема, необхідно закріпити правовий 

статус показників та системи оцінювання у цілому, а також забезпечити 

взаємозв’язок між досягнутими значеннями показників та обсягами 

фінансування. Так, наприклад, у договорі зі сторонньою організацією можна 

передбачити різні схеми та умови оплати роботи залежно від обсягів, 

результатів та якості виконаної роботи. У свою чергу порядок та показники 

преміювання публічних службовців за результатами аутсорсингу в разі 

досягнення значної економіки бюджетних коштів або в разі залучення 

ефективного постачальника можуть встановлюватися на рівні окремого 

органу. Фактично йдеться про те, щоб вбудувати систему оцінювання 

аутсорсингу у загальну структуру планування та бюджетування діяльності 

органу публічної влади. Звісно ж, що цей компонент є однією з ключових умов 

працездатності системи оцінки ефективності аутсорсингу. 

Шостим компонентом є поєднання різних форм оцінки ефективності на 

різних стадіях реалізації аутсорсингу. Йдеться про три форми:  

• попередня оцінка;  

• поточна оцінка;  

• заключна оцінка.  
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Попередня оцінка ефективності, як правило, проводиться двічі – на етапі 

визначення доцільності проведення аутсорсингу та на етапі оцінки заявок, що 

надійшли на конкурс. Механізмом оцінки ефективності на етапі оцінки заявок 

є оцінка показників ефективності та інших умов заявки, поданої сторонньою 

організацією для участі у торгах.  

Поточна оцінка ефективності проводиться періодично з метою оцінки 

поточних результатів та визначення відхилень від запланованих значень 

показників. Можливими заходами поточного контролю є:  

• перевірка проміжної звітності за контрактом;  

• оцінка поточного рівня виконання виду діяльності, переданого на 

аутсорсинг;  

• оцінка досягнення показників ефективності (за наявності).  

Перевірка проміжної звітності має кабінетний характер, тоді як 

перевірка поточного рівня виконання виду діяльності, переданого на 

аутсорсинг, може бути як віддаленою з використанням інформаційних систем, 

так і виїзною, коли метою є оцінка основних дій виконавця. Оцінка значень 

показників здійснюється на основі інформації, що отримується незалежним 

шляхом (за допомогою статистичних інструментів, соціологічних обстежень) 

або обмежується зіставленням даних, що подаються виконавцем з цільовими 

або планово-прогнозними значеннями. Важливо наголосити, що можливість 

проведення поточної оцінки ефективності шляхом проведення як 

камеральних, так і виїзних перевірок має обов’язково передбачатися 

контрактом.  

Підсумкова оцінка зводиться до оцінки кінцевих результатів виконання 

контракту, розгляду та затвердження підсумкових звітних документів, оцінки 

цільових значень показників.  

Загальна система оцінки ефективності аутсорсингу органів публічної 

влади зображено малюнку 3.9. 
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Рис. 3.9. Система оцінки ефективності аутсорсингу органів публічної влади *Авторська розробка 
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Для органів публічної влади та бюджетних установ використання 

апробованого досвіду, який мав би статус типового рекомендованого рішення 

та впроваджувався б в межах, наприклад, регіональної або місцевої програми, 

суттєво спрощує процедури погоджень та прийняття рішення. Тиражування 

значною мірою гарантує від помилок, зумовлених недостатньою 

компетенцією службовців у специфічних питаннях операційної діяльності та 

управління проєктом. Для суб’єктів малого та середнього бізнесу тиражування 

типових проєктних рішень знижує ризики підприємницької діяльності, 

притаманні малому бізнесу у співпраці з бюджетними організаціями. 

Використання регламентованих процедур взаємодії із замовником та 

узгоджувальними органами дозволяє його зосередитися на вирішенні питань, 

що безпосередньо належать до предмета аутсорсингу. 

Місцеві органи публічної влади, що не перебувають в умовах 

конкуренції, здебільше абсолютизують власний досвід та часто-густо не 

обізнані із справами справ навіть у суміжній територіальній одиниці. Також 

місцеві органи публічної влади, як й будь яких інші публічні інституції, 

зорієнтовані на норму та жорстку регламентацію, наукове обґрунтування та 

експертизу, що не дозволяє швидко «підхопити» владі управлінську практику.  

Отже, на наш погляд, інструментом аутсорсингу у публічній сфері має 

також стати бенчмаркінг. Як зазначають Вікторія Негоденко, Марія Варгатюк 

та Марина Щербата бенчмаркінг є методом управління, «сутність якого 

полягає у виокремленні кращого досвіду роботи економічних агентів, 

насамперед суб’єктів підприємницької діяльності, та використання його у 

роботі інших підприємств, установ, організацій» [84, с. 213]. Як інструмент 

бенчмаркін властивий й системі публічного управління, на що звертає увагу 

Тарас Панчищин: «Бенчмаркінг у публічному управлінні – це комплекс дій для 

порівняльного аналізу показників розвитку територій, встановлення та 

оцінювання основних факторів, що впливають на ефективність управлінських 

рішень, з метою виявлення резервів підвищення рівня економічного і 

соціального розвитку територій» [93, с. 85].  



223 

 

Однією з форм бенчмаркінгу є т.зв. кращі практики. Практика – це 

сукупність прийомів, навичок, способів виконання певних функцій 

управління, заснованих на досвіді та закріплених у повсякденній діяльності 

тих чи інших організацій. У сучасних концепціях управління використання 

ефективних, апробованих практик є одним з основних елементів, на основі 

чого формуються зокрема casestudy. Основними критеріями того, що 

успішний досвід може трансформуватися у раціональну практику управління, 

є:  

актуальність, затребуваність, націленість на вирішення пріоритетних 

поточних та перспективних завдань;  

універсальність досвіду, його придатність для використання у схожих 

ситуаціях;  

ефективність у порівнянні з альтернативними способами та методами; 

достатній термін успішного використання. 

Ще у 2012 р. в Україні був засновано конкурс «Кращі практики 

місцевого самоврядування, що здійснюється під егідою Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України. Зазначений конкурс має не меті наступні завдання:  

1) виявлення та поширення серед широкого загалу кращих практик та 

ініціатив;  

2) публічне визнання досягнень органів місцевого самоврядування;  

3) сприяння органам місцевого самоврядування у здобутті нових знань 

та обміні досвідом із іншими територіальними громадами [77].  

Асоціація міст України також утворила банк даних щодо кращих 

практик [4]. Аналогічна діяльність здійснюється в межах консорціуму 

міжнародних організацій із підтримки реформи децентралізації в Україні [33].  

Якщо казати про аутсосринг, то в межах кращих практик поширюється 

певна технологія передачі функцій органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування на аутсорсинг. Як зазначає Оксана Пальчук, 

технологія управління це «структурована послідовність взаємопов’язаних 
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управлінських процедур та операцій, виконання яких спрямоване на 

здійснення управлінських функцій, супроводжується прийняттям 

управлінських рішень і забезпечується певними методами, прийомами» [92, с. 

353]. Технологія управління як правило втілюється у відповідних методиках, 

які встановлюють певний алгоритм дій щодо використання технології. 

При реалізації міжнародного проєкту USAID спрямованого на розвиток 

бізнес-середовища у Центрально-Азійському регіоні [137] автор даного 

дослідження за участю інших міжнародних експертів взяв участь у розробці 

методичних матеріалів щодо передачі функцій органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування на аутсорсинг, що були згодом адаптовані 

до умов місцевих органів публічної влади України й які й можуть виступати в 

якості матеріалів для застосування та поширення, а саме: 

1) Правила передачі функцій органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування на аутсорсинг; 

2) Правила здійснення аутсорсингу функцій органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування; 

3) Методика відбору функцій органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування для передачі на аутсорсинг; 

4) Методика визначення вартості функцій органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування для передачі на аутсорсинг; 

5) Методика проведення аналізу готовності ринку для передачі 

функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 

аутсорсинг; 

6) Правила проведення моніторингу здійснення функцій органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, що передані на 

моніторинг. 

Як уявляється, та відповідно до пропозицій щодо внесення змін до 

законодавства України, які були визначені у другому розділі, функції органів 

публічної влади мають передаватися на аутсорсинг відповідно до рішень 

незалежної Комісії з питань передачі на аутсорсинг функцій органів публічної 
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влади (далі – Комісія) у разі готовності ринку та за наявності відповідного 

доручення головної посадової особи органу. При цьому у випадку передачі 

функції органів публічної влади на аутсорсинг ці функції не мають 

виключатися з їх компетенції. 

На наш погляд, для передачі функцій на аутсорсинг орган публічної 

влади повинен провести відбір відповідних функцій та здійснити аналіз 

готовності ринку щодо їх ефективної реалізації. У свою чергу Комісія повинна 

провести робочі консультації із зацікавленими органами публічної влади та 

організаціями роботодавців щодо доцільності передачі функцій на аутсорсинг 

та підготувати відповідний висновок, у якому має бути, зокрема, визначена 

вартість функції, як співвідношення розрахованої вартості органом публічної 

влади та середньої вартості функції, що пропонуються від потенційних 

аутсорсерів. Комісія також повинна розглянути питання щодо доцільності 

передачі функцій на аутсорсинг та оптимізації видатків бюджету на їх 

виконання, а також сценарії передачі функції (строки, етапи передачі тощо). У 

разі прийняття Комісією рішення про рекомендацію передати функції на 

аутсорсинг повинні бути розроблені відповідні проєкти рішень 

відповідального органу (Кабінету Міністрів України, місцевої ради), який й 

приймає рішення про передачу функції на аутсорсинг.  

Якщо казати про порядок здійснення аутсорсингу в органах публічної 

влади, то відповідна методика ґрунтується на тому, що в органі публічної 

влади повинен бути визначений відповідальний за проведення аутсорсингу 

структурний підрозділ або посадова особа. Останні повинні підготувати 

відповідну конкурсну документацію, на підставі якої здійснюється конкурс 

про передачу функцій на аутсорсинг. Зокрема, у конкурсній документації 

повинні бути зазначені: 

1) загальна вартість договору аутсорсингу; 

2) строки та сума платежів для виконавців функцій з боку органу 

публічної влади; 

3) права та обов’язки сторін; 
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4) умови виставлення та усунення претензій щодо якості функцій, що 

передані на аутсорсинг з боку органу публічної влади, який передав функцію; 

5) розмір та умови стягнення штрафних санкцій за несвоєчасне або 

неякісне надання функцій, що передані на аутсорсинг; 

6) дії у разі виникнення форс-мажорних обставин; 

7) компенсації у разі завдання шкоди персоналу або майну органу 

публічної влади з боку аутсорсера; 

8) компенсації у разі виникнення претензій третіх сторін, викликаних 

несвоєчасним чи неякісним наданням функцій, що передані на аутсорсинг; 

9) відповідальність аутсорсера у разі неякісного та несвоєчасного 

виконання переданих функцій; 

10) процедура повернення функцій у разі розірвання договору, 

укладеного із аутсорсером. 

Крім зазначених вимог конкурсна документація має містити: 

чіткий опис функції; 

результати (кінцеві та проміжні) здійснення функції; 

опису порядку здійснення функції; 

кількісні та якісні показники функції; 

методики визначення показників функції; 

місце та строки здійснення функції; 

вартість функції та порядок її розрахунку. 

У підсумку, аутсорсинг має здійснюватися шляхом укладання договору 

про передачу функції на конкурсній основі відповідно до законодавства 

України про державні закупівлі. 

Одним із ключових елементів процесу аутсорсингу функцій органів 

публічної влади є відбір функцій. Під функцією органу публічної влади 

розуміється його діяльність, що здійснюється у межах компетенції, 

визначених положенням або статутом. При цьому в органі публічної влади 

треба мати як реєстр його функцій, так й паспорт кожної функції, у якому 

подається ключова інформація про зміст, виконавців та вартість функції. 
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Основними критеріями відбору функцій на аутсорсинг повинні бути: 

а) можливість підвищення ефективності та якості здійснення функції з 

урахуванням інтересів та потреб фізичних та юридичних осіб; 

б) наявність конкурентного середовища щодо здійснення певної 

функції; 

в) потенційна можливість розвитку ринку. 

В якості основних етапів відбору функцій можна визначити: 

По-перше, формування реєстру функцій органу публічної влади. 

По-друге, виключення з реєстру тих функцій, що не можуть бути 

передані на аутсорсинг внаслідок їх невідчужуваного характеру (нормативне 

регулювання, контроль), відсутності ринкового середовища щодо здійснення 

функції. 

По-трете, виключення тих функцій, що реалізуються разом з іншими 

органами публічної влади. 

За результатами відбору функцій органом публічної влади й формується 

перелік функцій, що пропонуються для передачі на аутсорсинг. 

Як зазначалося, однією з умов винесення реалізації функцій органів 

публічної влади на аутсорсинг має бути економічна складова. Саме для цього 

слід насамперед визначити вартість функції органу публічної влади, що 

пропонується для передачі на аутсорсинг та процедуру розрахунку такої 

вартості. У будь якому випадку, проведення розрахунку вартості функції має 

ґрунтуватися на наступних принципах: 

повноти обліку витрат, згідно з якою всі види поточних витрат, 

необхідних для реалізації функції виявлено та враховано; 

достовірності, яка забезпечує справжність скоєних операцій та 

відсутність помилок при їх фіксації у розрахунку; 

інформативності розрахунку витрат для користувачів, згідно з яким 

результати розрахунків показують чітке уявлення про те, скільки коштує 

виконання певної функції; 
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сумісності, згідно з якою дані про величину витрат на реалізацію функції 

співставленні за різні періоди. 

Орган публічної влади мають провести розрахунок вартості функції до 

внесення пропозицій щодо їх передачі на аутсорсинг, при заповненні паспорта 

за кожною функцією. 

Розрахунок вартості функції, на наш погляд, повинен проводитися через 

наступну послідовність дій: 

1) встановлення основних заходів (операцій), що виконуються 

посадовою особою органу публічної влади щодо реалізації функції; 

2) визначення структури підрозділу, до чиєї компетенції належить 

виконання функції органу публічної влади, а також кількості посадових осіб, 

які безпосередньо беруть участь у виконанні функції; 

3) визначення часу, який конкретна посадова особа витрачає на 

виконання функції та інших робіт (кількість годин на тиждень чи день); 

4) визначення суми витрат по кожному заходу (операції) та вартості 

ресурсів. 

Для визначення часу, що витрачається кожною посадовою особою на 

виконання функції може використовуватися хронометраж, огляд робочого 

дня, опитування посадових осіб. Дані статистичних звітів про витрати часу за 

попередній період, матеріали спостережень за використанням робочого часу, 

результати експертних оцінок, а також досвід працівників також можу бути 

використаний для з’ясування вартості виконання функції органів публічної 

влади. 

Під час розрахунку вартості функції мають бути враховані поточні 

витрати, пов’язані з виконанням функції. До зазначеного розрахунку мають 

бути включені витрати на персонал; витрати на придбання матеріальних 

запасів, робіт та послуг; накладні витрати; інші поточні витрати; додаткові 

витрати. Витрати на персонал мають включати: 

1) витрати на заробітну плату; 

2) відрахування від фонду оплати праці; 
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3) виплати стимулюючого характеру та за понаднормову роботу; 

4) компенсаційні виплати, які включають допомогу на оздоровлення, 

компенсаційні виплати, одноразова допомога тощо. 

Розрахунок витрат на придбання запасів, робіт та послуг, якщо вони 

спрямовані на реалізацію функції має включати витрати на: 

1) придбання матеріальних запасів (господарських матеріалів, 

канцелярського приладдя, запасних частин, будівельних матеріалів); 

2) оплату комунальних послуг (за гарячу, холодну воду, каналізацію, 

плату за газ та його транспортування, електроенергію, за теплоенергію); 

3) оплату послуг зв’язку (абонентна плата за телефони, мобільний 

зв’язок, поштово-телеграфні витрати, Інтернет); 

4) оплату транспортних послуг; 

5) оплату оренди за приміщення; 

6) оплату інших послуг та робіт. 

Якщо витрати на придбання запасів, робіт, послуг повністю стосуються 

процесу реалізації функції органів публічної влади, то такі витрати 

включаються у вартість реалізації функції у повному обсязі. Якщо запаси, 

роботи або послуги не повністю використовуються у процесі виконання 

функції органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, 

установ та організацій, то застосовується метод пропорційного розподілу 

витрат на ресурси. 

Розрахунок накладних витрат включає дві категорії витрат: 

адміністративні витрати та витрати на обслуговування. До цієї категорії витрат 

належить: заробітна плата управлінського персоналу, відрахування від фонду 

оплати праці, грошові виплати стимулюючого, заохочувального характеру та 

компенсаційні виплати. Витрати на обслуговування включають витрати на 

утримання допоміжних служб (бухгалтерія, кадрової, юридичної, 

адміністративно-господарської служби, IT технологій). Посадові особи цих 

служб не беруть участь у безпосередній реалізації функції, проте їхня 

діяльність необхідна для її виконання. 
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Розрахунок інших поточних витрат має обліковуватися в розрахунку 

вартості тільки у випадку, якщо вони необхідні при реалізації функції. Інші 

поточні витрати включають витрати на відрядження; трансферти фізичним 

особам; банківські послуги. Ці витрати враховуються у розрахунку вартості у 

випадку, якщо, зокрема, службові відрядження необхідні для реалізації 

функції. 

На наш погляд, найбільш складним елементом передавання функції 

органу публічної влади на аутсорсинг є проведення аналізу готовності 

ринкового середовища щодо реалізації функцій органів публічної влади з 

метою визначення поточного стану з боку суб’єктів господарювання щодо 

реалізації функцій органів публічної влади, які розглядаються щодо передачі 

на аутсорсинг. 

Аналіз готовності ринку нами пропонується здійснюватися в наступний 

спосіб: 

1) публічне розміщення переліку функцій органів публічної влади, що 

пропонуються для передачі на аутсорсинг  

2) збір заявок від зацікавлених суб’єктів щодо їх виконання функцій; 

3) аналіз та опублікування пропозицій суб’єктів підприємницької 

діяльності та їх об’єднань щодо виконання функції органів публічної влади, 

що пропонуються для передачі на аутсорсинг; 

4) направлення запиту про інформацію зацікавленим особам, які мають 

намір виконувати функції органів публічної влади, що передаються на 

аутсорсинг; 

5) підготовки висновку про готовність ринкового середовища взяти 

участь у реалізації функції; 

6) проведення громадських слухань для розгляду висновку про 

готовність ринку. 

Для визначення готовності ринку за функціями, що пропонуються для 

передачі на аутсорсинг, орган публічної влади має направити запит всім 

зацікавленим особам, які мають намір виконувати передані на аутсорсинг 
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функції з метою отримання від зацікавлених осіб інформації про їхню 

спроможність реалізовувати функції. Через запит повинно бути з’ясовано:  

а) предмет діяльності зацікавлених осіб, у тому числі наявність 

практичного досвіду реалізації суміжної або спорідненої діяльності з 

функціями, що потенційно передаються; 

б) наявність ліцензій та сертифікатів; 

в) наявність ресурсів, що є необхідні для реалізації функцій, зокрема 

наявність кваліфікованого персоналу та інфраструктури; 

г) обґрунтована вартість реалізації функцій з боку суб’єкту 

господарювання та ціна для користувачів функцій; 

ґ) пропозиції щодо поліпшення реалізації функцій у конкурентному 

середовищі.  

На підставі зазначених даних має бути підготовлений висновок про 

готовність ринку. У зазначеному висновку повинні бути встановлені 

можливості та ризики передачі функції на аутсорсинг для урядового сектору, 

бізнес-середовища та споживачів функції. На наш погляд, функції, у яких 

підсумкові оцінки впливу мають негативне чи нульове значення, не 

рекомендуються до передачі на аутсорсинг. Функції, у яких підсумкові оцінки 

впливу мають позитивне значення, рекомендуються розглядати щодо передачі 

на аутсорсинг. 

Реалізація функцій публічної влади з аутсорсингу вимагає ефективного 

та постійно діючого моніторингу, тобто сукупності заходів, спрямованих на 

систематичний та безперервний збір, обробку, аналіз та оцінку даних щодо 

здійснення функцій органів публічної влади переданих на аутсорсинг. 

Відповідно до запропонованого порядку моніторинг пропонується 

проводитися як самими органами публічної влади, що передали свою функцію 

на аутсорсинг, так й суб’єктами господарської діяльності, що її набули. Для 

отримання незалежної оцінки здійснення функцій до моніторингу також 

можуть залучатися організації роботодавців відповідно до Закону України 
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«Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» 

[122]. 

Моніторинг функції переданої на аутсорсинг має ґрунтуватися на: 

1) аналізі звернень фізичних та юридичних осіб з питань здійснення 

функцій органів публічної влади переданих на аутсорсинг; 

2) аналізі інформації від суб’єктів господарської діяльності, організацій 

роботодавців з питань здійснення функцій органів публічної влади переданих 

на аутсорсинг; 

3) системі збору та аналізу даних з питань здійснення функцій органів 

публічної влади переданих на аутсорсинг; 

4) аналізі спроможності ринку, що проводиться органами публічної 

влади та суб’єктами господарської діяльності. 

Моніторинг здійснення аутсорсингу функцій органів публічної влади 

пропонується проводити на підставі критеріїв результативності та процесу. 

Критерії результативності визначають досягнення встановлених органами 

публічної влади ключових показників здійснення функцій переданих на 

аутсорсинг. Критерії процесу визначають оцінку здійснення функцій органів 

публічної влади переданих на аутсорсинг, на основі аналізу звернень фізичних 

та юридичних осіб, інформації від суб’єктів господарської діяльності, 

організацій роботодавців тощо. 

В основу оцінки досягнення кінцевих результатів моніторингу потрібно 

покласти визначення чітких критеріїв, кількісних та якісних показників 

реалізації функції, що підлягають виміру. Результативність реалізації функції 

на аутсорсингу виявляється шляхом систематичного збору вимірюваних даних 

(відомостей), спостереження за процесами, відстеження даних інформаційних 

систем (регістри, реєстри, бази), порівняння кількісних та якісних показників 

за відповідні періоди звітності. Систематичним збором даних за показниками 

за відповідні періоди реалізації переданої в на аутсорсинг функції органів 

публічної влади є відстеження динаміки, фіксування відхилень, своєчасне 
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надання консультації виконавцям функцій та коригування значення 

показників результативності.  

Пропонується, що моніторинг реалізації переданих на аутсорсинг 

функцій органів публічної влади включає такий інструментарій: 

1) план самооцінки; 

2) зворотний зв’язок із споживачем (одержувачем прямого результату) 

функції; 

3) оскарження дій виконавців функцій; 

4) звітність виконавців функцій на періодичній основі; 

5) оцінка та аналіз на основі звітів; 

6) підсумковий звіт щодо результатів моніторингу. 

Для визначення рівня задоволеності якістю реалізації функції 

виконавцями функцій можуть застосовуватися додаткові інструменти та 

методи (опитувальні листи, онлайн-опитування, статистичні дані) виходячи зі 

специфіки функції. За зверненням виконавця функцій орган публічної влади 

також повинні надавати письмові та усні консультації. 

Моніторинг має проводиться на постійній основі протягом усього 

терміну реалізації функції на аутсорсингу та мати циклічний характер. Цикл 

моніторингу за реалізацією переданих функцій складається із трьох етапів: 

а) інформаційно-звітний етап. На інформаційно-звітному етапі органом 

публічної влади здійснюється збір даних (відомостей), обробка та 

узагальнення інформації за показниками критеріїв результативності та 

процесу, відстежується своєчасне надходження звітів від виконавців функцій. 

За результатами самооцінки та підсумками опитування задоволеності якістю 

реалізації функції споживачами (отримувачами прямого результату) 

виконавці функцій на щоквартальній основі надають до органу публічної 

влади звіт про реалізацію функції. 

б) аналітичний етап. На аналітичному етапі органом публічної влади 

проводиться аналіз та оцінка даних, відомостей та інформації щодо переданих 

на аутсорсинг функцій на основі періодичних звітів. Підсумковий звіт також 
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містить комплексну оцінку обґрунтованості цін, обсягів, якості та термінів 

виконання функції. За підсумками моніторингу, у випадках, коли необхідне 

проведення додаткового вивчення чи опитування, орган публічної влади може 

прийняти рішення щодо проведення додаткового опитування серед 

споживачів. 

в) етап ухвалення управлінських рішень. На цьому етапі орган публічної 

влади ознайомлює виконавців функції з результатами моніторингу. 

Результати моніторингу використовуються для порівняння, проведення 

аналізу та оцінки ключових показників реалізації на аутсорсингу функції 

органів публічної влади. У разі, якщо результати моніторингу встановили 

неякісну реалізацію функції з боку суб’єкту господарювання орган публічної 

влади повідомляє про це Комісію з питань передачі на аутсорсинг функцій 

органів публічної влади. Комісія може прийняти рішення щодо: 

1) розірвання договору, укладеного з виконавцем та укладання договору 

з іншим виконавцем; 

2) повного повернення органу публічної влади функцій для чого 

вживаються заходи щодо розробки проєкту нормативного правового акту.  

На відміну від органів публічної влади, тиражування проєктних рішень 

у сфері діяльності малого та середнього бізнесу, який, власне, й виступає 

переважно аутсорсером, має власну специфіку, обумовлену «ментальними» 

особливостями суб’єктів малого та середнього підприємництва. Воно є 

несприйнятливим до рекомендацій, які мають теоретико-методологічний 

характер. Малі та середні підприємства мають просту структуру управління, 

що включає найнеобхідніші для поточної діяльності підрозділи, мінімальну 

чисельність управлінського персоналу. Для них характерні мінімальний поділ 

управлінської праці, одно-двохрівнева управлінська ієрархія, відсутність 

регламентації та формалізації функцій управління, максимальна централізація 

прийняття рішень. Поведінка таких підприємців має прагматичний характер, 

заснований на рефлексії особистого досвіду та корпоративних практик у 

відповідній сфері діяльності, включаючи такі специфічні питання, як оцінка 
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ризиків стартапів, інвестицій, конкуренції тощо. Ми переконані, що замість 

складних і витратних методик і процедур, що пропонуються сучасною теорією 

публічного менеджменту, підприємці потребують деякого універсального 

набору практичних рекомендацій, «покрокових» інструкцій або, найкращих 

практик. Ми вважаємо, що «практики» не повинні мати нормативного статусу, 

оскільки, як тільки вони набувають своє організаційно-правове оформлення, 

вони трансформуються у регламенти, стандарти, нормативи тощо.  

Виявлення успішних практик, на нашу думку, не є складним завданням 

для бізнесу, оскільки підприємці, які займаються спорідненими видами 

діяльності, добре обізнані з становищем у галузі та справах своїх колег. Малий 

та середній бізнес займає певну нішу, є секторальним видом діяльності, у 

якому його учасники більшою мірою націлені на взаємодію, аніж 

конкуренцію. Тому поширення успішного досвіду сприймається як один із 

способів захисту від загроз оточення та зниження ризиків бізнесу. У таких 

умовах механізм передачі раціональних практик не потребує формалізації та 

«документування» досвіду, а здійснюється за принципом «роби, як я». Обмін 

практиками, зазвичай, відбувається у процесі неформальних контактів між 

підприємцями. Але за таких умов освоєння ефективних практик відбувається 

лише у локальних масштабах.  

На відміну від місцевих органів публічної влади для поширення 

ефективних практик підприємництва у сфері аутсорсингу необхідні дещо інші 

підходи та механізми. По-перше, як зазначалося, окремі приклади успішного 

локального досвіду потрібно трансформувати у «практики», тобто описати у 

вигляді придатному для подальшого поширення. Це завдання можна доручити 

консультантам, які мають необхідні компетенції у сфері, управлінні, 

економіки, права. Важливо не допустити надмірної формалізації, як у випадку 

з органами публічної влади, перетворення відповідного опису на документ на 

кшталт стандарту якості чи посадової інструкції. Навряд чи слід прагнути до 

використання єдиного формату для опису різних практик. Разом з тим, опис 

практики повинен мати кілька обов’язкових розділів, що характеризують 
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область застосування, процедуру поетапного виконання, документи, що 

використовуються, попередження про неприпустимі помилки та ін. 

По-друге, необхідно сформувати інформаційні канали для 

ознайомлення з ефективними практиками. Використання традиційних для 

органів публічної влади форм та методів, таких як публікації в наукових 

журналах, проведення науково-практичних конференцій, є 

малопродуктивним. Більш правильним було б створення регіональних 

громадських інституцій, наприклад організацій роботодавців, які були б 

адекватними існуючому підприємницькому середовищу. 

По-третє, необхідно вирішити проблему надання методичної допомоги 

в освоєнні передових практик. Очевидно, що найбільш компетентними в 

цьому питанні є самі розробники відповідних практик. Однак покладання на 

них таких обов’язків є вкрай обтяжливим, а за великої кількості звернень за 

консультаціями та допомогою – нездійсненним. Було б правильним, щоб цю 

роботу виконували консалтингові компанії, які мають відповідні 

повноваження від підприємств-розробників. Їхні координати повинні 

супроводжувати розміщення первинної інформації про передові практики.  

Концептуальна модель механізму тиражування успішних практик 

представлена рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Модель механізму тиражування успішних практик 

*Авторська розробка 

 

У таблиці 3.9. наведено приклади успішних практик щодо зниження 

ризиків проєкту автотранспортного аутсорсингу. Ми згрупували їх за фазами 

реалізації проєкту, виділивши характерні для кожної фази ризики, а також 

практичні прийоми, за допомогою яких їх можна уникнути чи зменшити до 

прийнятного рівня. 

Таблиця 3.9. 

Успішні практики автотранспортного аутсорсингу  

Фаза проєкту, 

види робіт 

Основні ризики Опис ефективних практик 

Розробка концепції, конкурсної пропозиції 

Конкурсна заявка Необ’єктивна оцінка 

власних можливостей 

аутсорсером 

Враховуються лише реальні, такі, що 

підтверджені досвідом можливості. 

Ігноруються опції, що розраховані на 

сприятливий збіг обставин. 
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Договір 

аутсорсингу 

Нездійсненність 

найважливіших 

положень договору 

Реалістично оцінюються можливість 

аутсорсера щодо зобов’язань, які тягнуть 

штрафні санкції або загрози розірванням 

договору. Критично оцінюються 

зобов’язання замовника, які суттєво 

впливають на можливість виконання 

аутсорсером своїх функцій за договором. 

Проводяться розрахунки гранично 

допустимого часу затримки платежів за 

договором, які можна компенсувати 

власними ресурсами аутсорсера. 

Розробка проекту 

Вибір базового 

транспортного 

засобу, лізингової 

компанії 

Невідповідність 

реальних 

експлуатаційних 

характеристик 

заявленим 

Орієнтаціям на перевірені тривалою 

експлуатацією в українських умовах 

марки транспортних засобів. Основний 

критерій – середньорічна вартість 

обслуговування (лізингові платежі + 

вартість експлуатації). За рівних умов 

перевага надається українській техніці 

або техніці української збірки з 

максимальною локалізацією. 

Ненадійна лізингова 

фірма, постачальник 

Перевага лізингових компаній, 

авторизованих виробником 

транспортних засобів (чи авторизованим 

постачальником). 

Економічні 

розрахунки 

Недостовірні 

розрахунки витрат 

аутсорсера, терміну 

окупності 

Розрахунки здійснюються за ймовірним 

сценарієм виконання договору 

аутсорсингу. Оптимістичний варіант до 

уваги не береться. За песимістичного 

сценарію бажано, щоб економічні 

показники були в межах «зони 

беззбитковості». Розрахунки терміну 

окупності бажано проводити для 

прискореної амортизації. Обов’язковим 

є проведення умов окупності при 

достроковому припиненні договору 

аутсорсингу (з урахуванням витрат з 

«виходу з бізнесу» та реальної ціни 

продажу автотранспорту на вторинному 

ринку). 

Розрахунки 

функціональних 

показників 

Недостовірні 

розрахунки параметрів, 

що визначають якість 

роботи аутсорсера 

Виконання відповідних розрахунків 

здійснюється колегіально фахівцями з 

експлуатації, економістами з досвідом 

роботи у транспортних компаніях та 

представниками замовника. Розрахунки 

обов’язково здійснюються у двох 

сценаріях – найбільш ймовірному та 

песимістичному. 

Виконання проекту 

Постачання та 

комплектація 

Зрив термінів 

постачання 

Передбачаються варіанти тимчасового 

використання існуючого парку 
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транспортних 

засобів 

транспортних засобів та 

їх комплектації  

автотранспорту, оренди автотранспорту 

в інших територіальних громадах, 

районах та регіонах. 

Атестація водіїв, 

доукомплектування 

штату 

Неможливість 

сформувати штат водіїв 

з необхідними 

компетенціями на 

запланованих умовах 

оплати праці 

Передбачається можливість легальної 

праці кваліфікованих водіїв з інших 

регіонів 

Підготовка 

ремонтної бази 

Невідповідність 

технічного оснащення 

та кваліфікації 

персоналу вимогам 

фірми виробника 

позбавлення прав 

гарантованого 

обслуговування. 

Передбачаються варіанти використання 

сертифікованої ремонтної бази інших 

компаній 

Тестовий період Неможливість виходу 

на заплановані 

показники у 

встановлені договором 

терміни 

Мінімізація ймовірності виникнення 

такої ситуації на етапі узгодження 

реалістичних термінів реалізації проекту 

під час укладання договору. 

Налагодження 

механізму обліку 

робіт та 

розрахунків 

Недооцінка факторів, 

що впливають на 

об’єктивність обліку 

робіт 

Використання процедур об’єктивної 

оцінки результатів роботи, що 

ґрунтуються на документальному обліку 

в узгодженому сторонами форматі. 

Використання узгоджених процедур при 

врегулюванні найбільш ймовірних 

ситуацій (ДТП за участю 

спецавтотранспорту, дорожні пробки на 

завантажених автомагістралях, ремонт 

автодоріг, природні лиха тощо). 

Недостатня 

вимогливість до 

замовника в частині 

дотримання умов 

оплати 

Своєчасне документування фактів 

порушення умов оплати, інформування 

вищого керівництва, оформлення 

претензій щодо замовника у 

передбачених договором випадках. 

Дострокове завершення проєкту 

За ініціативою 

замовника 

Перевищення 

«допустимої» кількості 

суттєвих порушень у 

роботі аутсорсера 

При належному виконанні функцій 

аутсорсером цей варіант розглядається 

як малоймовірний, або як результат 

недобросовісної конкуренції. 

Використовується загальна процедура 

реагування, що включає: 1) оцінку 

очікуваних збитків; 2) роботи з 

мінімізації збитків (реалізації активів; 

можливості використання судових 

процедур тощо). 

За ініціативою 

аутсорсера 

Порушення замовником 

умов договору, що 

призвело до суттєвої 

Даний варіант слід використовувати у 

виняткових випадках, коли прогноз 

подальшого партнерства із замовником є 
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фінансової шкоди для 

аутсорсера 

негативним з різних причин. 

Використовується загальна процедура 

реагування. 

Внаслідок форс-

мажорних обставин 

Зміни у керівництві 

регіону, району, 

територіальної громади, 

що спричинили відмову 

від реалізації раніше 

заявлених проєктів 

Цей варіант є реалістичним. 

Використовується загальна процедура 

реагування. 

Бюджетна криза в 

країні, регіоні, районі, 

територіальній громаді, 

що унеможливлює 

виконання зобов’язань 

замовником 

Імовірність цього варіанту досить 

висока. Використовується загальна 

процедура реагування. 

 

З наведеного можна дійти до висновку, що практики є сконцентрованим 

відбитком практичного досвіду. Залежно від характеру виробничої та ділової 

ситуації вони можуть втілюватися у сукупності принципів, практичних 

методик, підходів до вирішення відповідних проблем та в інших практичних 

інструментів. Наш досвід спілкування з керівниками органів місцевого 

самоврядування, зацікавленими у використанні пропонованого проєкту 

автотранспортного аутсорсингу шкільних автобусів, підтвердив, що 

пропоновані нами форми та описи проєкту та його ризиків цілком дозволяють 

використовувати його в практиці управлінні територіальними громадами та 

бізнесом. 

На жаль, пропонований нами пілотний проєкт автотранспортного 

аутсорсингу шкільних автобусів в Полтавській області не був реалізований у 

2022 р. у зв’язку із подіями російсько-української війни й ми не мали 

можливості докладно описати успішні практики, у використанні яких 

зацікавлені потенційні аутсорсери. Відтак практики, наведені у таблиці 3.9. 

мають здебільше гіпотетичний характер. Очевидно також, що виконання такої 

роботи не може здійснюватися з ініціативи та на ентузіазмі самих розробників 

проєкту. Необхідні відповідні рішення, які з огляду на політику 

децентралізації публічної влади можуть бути ініційовані лише на рівні 

територіальних громад та органів їх спільної компетенції. Це ще раз 
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підтверджує наш висновок про необхідність та ефективність тиражування 

успішних проєктів аутсорсингу у сфері надання соціально значимих послуг 

населенню. 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Успішність застосування аутсорсингу у сфері соціальних функцій 

органів публічної влади насамперед залежить від реальних умов, які 

створюють передумови передачі на аутсорсинг відповідних функцій і 

процесів. В умовах сучасної Україні поки що відсутні умови для широкого 

застосування аутсорсингу в державному управлінні та місцевому 

самоврядуванні. Аутсорсинг автотранспортного обслуговування шкільних 

автобусів можна віднести до небагатьох сегментів соціальних послуг, де є 

необхідні передумови для успішної реалізації відповідних проєктів. 

2. Перехід від традиційних форм організації процесів в місцевих 

органах публічної влади у наданні соціальних послуг до аутсорсингу має 

здійснюватися керовано, поетапно, відповідно до специфіки фаз життєвого 

циклу проєктів. Механізм поетапного переходу на аутсорсинг має 

ґрунтуватися на: а) модуляризації функцій, що перекладаються на аутсорсинг; 

б) регламентації функцій основних учасників проєкту; в) використанні 

конкретного переліку інструментів та ресурсів управління, які необхідні на 

відповідному етапі; г) моніторингу процесу, заснованому на використанні 

цільових показників та критеріїв; д) дотриманні безперебійності та якості 

соціальних послуг на етапі перехідного періоду. 

3. Несприятлива економічна ситуація, що складається в бюджетній 

сфері, у тому числі з причин російсько-української війни, наполегливо диктує 

перехід до аутсорсингу транспортного обслуговування шкільних автобусів на 

рівні територіальних громад та їх зон спільної компетенції як реально 

здійсненному та економічно ефективному способу оновлення фізично та 
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морально застарілого спеціалізованого автотранспорту та підтримки 

функціональних параметрів шкільних автобусів на рівні нормативних. 

4. Найефективнішим способом поширення успішного досвіду 

автотранспортного аутсорсингу шкільних автобусів є розробка пілотного 

проєкту, його апробація на кількох майданчиках та подальше тиражування. 

Механізм тиражування проєктних рішень у сфері аутсосрингу має 

ґрунтуватися на специфіці прийняття управлінських рішень, економічної 

поведінки місцевих органів публічної влади та суб’єктів підприємницької 

діяльності. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволило підтвердити покладену в його основу 

гіпотезу про те, що дерегуляція та децентралізація відносин у сфері публічного 

управління, прагнення оптимізації діяльності публічних інституцій 

призводить до необхідності залучення зовнішніх організацій до 

адміністративно-управлінського процесу, а від так й запровадження 

аутсорсингу як дієвого інструменту підвищення ефективності здійснення 

функцій та процесів в органах публічної влади й публічних установах на 

місцевому рівні. Узагальнення результатів дослідження дозволяє 

сформулювати поєднані із завданнями висновки, які мають теоретичне й 

практичне значення та відрізняються науковою новизною. 

Завдання 1. Проаналізувати сучасні тенденції врядування та теоретичні 

концепції публічного управління та адміністрування, які обумовлюють 

залучення приватного сектору до здійсненні публічних функцій та процесів. 

Висновок 1. Аутсорсинг є інноваційною формою суспільного поділу 

праці, зумовлений новими чинниками управлінської та господарської 

практики епохи постмодерну, пов’язаними із переходом від жорстких 

ієрархічних, вертикально інтегрованих структур та організації до гнучких та 

горизонтально інтегрованих моделей. Безпосередніми чинниками, що сприяли 

виникненню аутсорсингу, були зміна парадигми суспільного поділу праці 

(відмова від філософії «натурального господарства» у діяльності організацій); 

мережевий характер суспільства; дефіцит висококваліфікованої робочої сили; 

випереджальний розвиток технологій у сферах, що забезпечують управління 

(доборі персоналу, бухгалтерскому обліку, інформатизації, тощо); посилення 

вимог до конкурентоспроможності організацій; створення наднаціональних 

юрисдикцій регулювання господарської діяльності; інституалізація малого та 

середнього бізнесу як повноправного партнера великих організацій. 

Висновок 2. Окрім загальноуправлінських факторів, найбільш 

вагомими чинниками, що сприяли застосовування аутсорсингу в сфері 
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публічного управління та адміністрування, стали уподібнення держави й 

територіальної громади з корпорацією; необхідність забезпечення підзвітності 

та прозорості системи публічного управління; необхідність забезпечення 

зв’язку поміж витратами та результатами; прагнення забезпечити високу 

якість адміністративних послуг; розмивання меж між державою та 

громадянським суспільством, національним та міжнародним рівнями 

врядування; запровадження у діяльність публічних організацій ринкових та 

квазіринкових механізмів.  

Висновок 3. Суттєвий вплив на легітимізацію аутсорсингу в 

управлінській свідомості та управлінській практиці забезпечили парадигма 

менеджералізму, процесний підхід як головний напрямок підвищення 

ефективності діяльності організацій (інструменти тотального менеджменту 

якості, постійного покращення процесів, управління бізнес-процесами, 

реінжинірингу бізнес-процесів), теорія нового публічного менеджменту, 

доктрина належного врядування, концепції «ощадливого виробництва», 

мережевого врядування, «відкритого уряду», «багаторівневого врядування», а 

також нове розуміння принципу субсидіарності (секторова складова 

субсидіарності). 

Висновок 4. Використання аутсорсингу в Україні носить обмежений 

характер внаслідок недовіри до партнерства та збереження прихильності до 

«натурального господарства»; менеджмент більшості вітчизняних організацій 

(публічних, бізнесових, громадських) не володіє сучасними методиками 

управління; зберігається система державного домінування в управлінні 

суспільними справами; більшість підприємств малого та середнього бізнесу в 

Україні не мають необхідного виробничо-технологічного рівня; 

спостерігається неспроможність українського малого бізнесу здійснювати 

інноваційний розвиток та забезпечити високий рівень 

конкурентоспроможності аутсорсингу; рівень корупції дискредитує участь у 

аутсорсингу суб’єктів господарювання; відсутні методики застосування 

аутсорсингу, що адаптовані до українських умов; нестабільність ситуації з 
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розвитком малого бізнесу, прийняття державою непослідовних та 

суперечливих рішень щодо його регулювання. 

Завдання 2. Здійснити аналіз аутсорсингу як інструменту сучасного 

публічного менеджменту та управлінського інституту, переваг та недоліків 

його використання у публічній сфері, а також відповідних підходів до його 

застосування. 

Висновок 5. Аутсорсинг у публічному управлінні визначається як 

передача окремого процесу чи виду робіт через договір від органів публічної 

влади, державних та комунальних установ, підприємств, організацій на 

виконання зовнішнім приватним організаціям зі збереженням загальної 

відповідальності за публічною інституцією. Основними ознаками аутсорсингу 

в органах публічної влади є його договірна природа, регулярність 

застосування, конкурсна основа визначення аутсорсерів, контроль за діями 

аутсорсера з боку публічної інституції, відповідальність публічної інституції 

за результати діяльності аутсорсера, обмеженість застосування аутсорсингу у 

публічній сфері (неможливість передачі на аутсорсинг регулятивних, 

контрольно-наглядових функцій та діяльності, пов’язаною із застосуванням 

примусу). Враховуючи, що в аутсорсинг ґрунтується на певних відносинах, 

його можна трактувати не лише як інструмент та спосіб оптимізації 

врядування, але й як управлінський інститут. 

Висновок 6. Основними перевагами використання аутсорсингу у 

публічній сфері є скорочення витрат на виконання публічних функцій та 

надання публічних послуг; можливість сфокусуватися на основній діяльності 

органу публічної влади; забезпечення доступу до ресурсів та технологій, яких 

немає у розпорядженні публічної організації; можливість зменшення кількість 

адміністративного та управлінського персоналу; можливість розділення 

регулювання, виконання, контролю та відповідальності за виконання функції 

органу публічної влади та розділення ризиків; забезпечення використання 

кращої практики; підвищення якості надання публічних послуг; забезпечення 

конкуренції органів публічної влади та їх підрозділів поміж собою та із 



246 

 

зовнішніми структурами тощо. Недоліками застосування аутсорсингу у 

публічному секторі є загроза витоку конфіденційної інформації, загроза 

скорочення та звільнення службовців, виникнення технологічної залежності 

органу публічної влади від аутсорсера, зниження мотивації внутрішнього 

персоналу.  

Висновок 7. У сучасному публічному управлінні представлений 

широкий перелік аут- та сорсинг- технологій, що конкретизують окремі 

сторони аутсорсингу – ауттаскінг, косорсинг, краудсорсинг, ноосорсинг, 

офшоринг, мультисорсинг. Аутсорсинг у публічній сфері характеризується 

значним розмаїттям, від правильного вибору виду якого залежать його 

позитивні та негативні ефекти: за рівнями (загальнодержавний, регіональний, 

місцевий); за галузевим спрямування (галузь охорони здоров’я, освіти, 

військової безпеки тощо); за видом функції (аутсорсинг основної функції, 

допоміжної функції, яка є необхідною для виконання основної функції, 

допоміжної функції, яка не є необхідною, для виконання основної функції); за 

видом публічної інституції (органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних та комунальних некомерційних організацій, 

аутсорсинг державних та комунальних підприємств); за кількісним складом 

суб’єктів, які виступають сторонами аутсорсингу (простий, з множинністю 

аутсорсі, з множинністю аутсорсерів) тощо. 

Завдання 3. Розглянути моделі використання аутсорсингу у публічному 

секторі за кордоном та відповідні кращі практики. 

Висновок 8. Моделі застосування аутсорсингу у провідних країнах світу 

залежать від розподілу функцій за рівнями врядування, внутрішньої 

організації урядового механізму, особливостей здійснення публічної служби 

тощо. Аутсорсинг як інструмент оптимізації управління більшим чином 

представлений у країнах англосаксонського типу врядування у порівнянні з 

країнами континентального типу, що є наслідком відсутності загальної 

компетенції в органах публічної влади, автономності та самостійності у 

правовому регулюванні власної діяльності, наявністю численних галузевих 
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органів. Тотально поширеним за кордоном в органах публічної влади є 

аутсорсинг допоміжних функцій (прибирання будинків, вивіз сміття, 

організація харчування співробітників, послуги охорони тощо). Домінуючим 

є аутсорсинг функцій бек-офісу (ІТ, юридичний супровід, бухгалтерське 

обслуговування, управління персоналом тощо) використовується понад 

половиною органів публічної влади. Поступово розширюється застосування 

аутсорсингу основних функцій (в’язниць, пожежних та рятувальних послуг, 

перевірка якості харчових продуктів, фінансовий аудит, служби зайнятості, 

послуги із діагностики тощо), що є наслідком адміністративних реформ у 

зарубіжних країнах.  

Завдання 4. Визначити особливості нормативно-правового та 

договірного регулювання застосування аутсорсингу в діяльності публічних 

організацій. 

Висновок 9. Правове регулювання аутсорсингу в органах публічної 

влади характеризується розпорошеним характером та закріпленням 

відповідних норм в актах адміністративного, господарського, цивільного, 

трудового законодавства. Основним правовим регулятором нормативного 

оформлення аутсорсингу є договори цивільно-правового та адміністративного 

характеру. Договір аутсорсингу є угодою, в результаті якої одна сторона 

(замовник, аутсорсі) за винагороду передає свої функції або види діяльності 

(виробничі, сервісні, інформаційні, фінансові, управлінські тощо) або бізнес-

процеси (організаційні, фінансово-економічні, виробничо-технологічні, 

маркетингові тощо) іншій стороні (аутсорсеру), який має у своєму 

розпорядженні необхідний для цього кваліфікований персонал (ресурси). 

Договір аутсорсингу є змішаним договором, що включає елементи 

адміністративного договору, договорів підряду та надання послуг, а також 

договорів, що характеризуються іншою галузевою приналежністю (трудових 

договорів). 

Завдання 5. Визначити підходи та механізми щодо управління 

аутсорсингом функцій та процесів місцевих органів публічної влади, а також 
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методичні засади визначення ефективності та поширення досвіду 

використання аутсорсингу у сфері публічних відносин.  

Висновок 10. Альтернативними підходами щодо управління 

аутсорсингом в органах публічної влади є: централізований (через утворену 

урядом організацію, яка володіє ексклюзивною функцією щодо формування 

та реалізації державної політики у сфері аутсорсингу, надання методичної 

допомоги всім суб’єктам публічного управління щодо запровадження 

аутсорсингу, а також володіє необхідними організаційними ресурсами для 

реалізації загальнонаціональних проєктів з аутсорсингу); децентралізований 

(кожен суб’єкт публічної адміністрації розробляє свою індивідуальну 

стратегію використання аутсорсингу); кооперативний (органи публічної влади 

можуть об’єднуватися у кластери або групи за територіальною чи галузевою 

ознакою для організації спільних дій щодо реалізації аутсорсингу). Найбільш 

перспективним для України є децентралізований підхід, що передбачає також 

можливість кооперуватися суб’єктам публічної адміністрації поміж собою. В 

умовах сучасних зовнішньополітичних викликів та загроз, не виключається на 

певний період часу використання й централізованої моделі. 

Висновок 11. Управління аутсорсингом в публічних інституціях 

відбувається на стратегічному (прийняття загального рішення щодо 

доцільності аутсорсингу), оперативному (поточний контроль якості виконання 

процесу) та функціональному (безпосередня взаємодія із сторонньою 

організацією) рівнях. Процес управління аутсорсингом передбачає: а) 

обґрунтування та планування аутсорсингу – аналіз поточного стану публічної 

організації, її цілей та пріоритетів, виявлення проблем та шляхів їх вирішення 

при використанні аутсорсингу, прийняття рішення про передачу на аутсорсинг 

того чи іншого процесу, аналіз ринку послуг та розробку технічного завдання; 

б) розробку програми впровадження аутсорсингу – підготовку договірної бази 

та методичних рекомендацій для аутсорсингу адміністративно-управлінських 

процесів; в) застосування аутсорсингу – реалізацію договору аутсорсингу; г) 

моніторинг результатів та оцінку ефективності аутсорсингу. 
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Висновок 12. Управління аутсорсингом в органах публічної влади має 

ґрунтуватися на показниках оцінки ефективності аутсорсингу, у т.ч. 

показниках, що характеризують результати аутсорсингу; показниках, що 

характеризують економічну ефективність аутсорсингу; показниках, що 

характеризують рівень управління аутсорсингом; показниках, що 

характеризують рівень роботи аутсорсера. Зазначені показники дозволяють 

будувати рейтинги органів публічної влади, рейтинги укладених з 

аутсорсерами контрактів та рейтинги виконавців контрактів. Формування 

рейтингів, у т.ч. зусиллями громадських організацій, сприяє підвищенню 

відкритості та прозорості діяльності органів публічної влади як замовників, 

підвищенню якості їх роботи в частині замовлень, а також є основою для 

стимулювання замовників та виконавців договорів аутсорсингу.  

Висновок 13. Технологією застосування аутсорсингу у публічній сфері 

та поширення досвіду використання аутсорсингу у сфері публічних відносин 

є кращі практики. Краща практика аутсорсингу – це сукупність прийомів, 

навичок, способів реалізації аутсорсингу, заснована на досвіді та закріплена у 

повсякденній діяльності публічних організацій. Критеріями кращої практики 

аутсорсингу є актуальність, затребуваність, націленість на вирішення 

пріоритетних поточних та перспективних завдань органів публічної влади, 

універсальність досвіду, його придатність для використання у подібних 

ситуаціях, ефективність у порівнянні з альтернативними способами та 

методами, достатній термін успішного використання в публічних інституціях. 

Завдання 6. Розробити рекомендації щодо посилення ефективності 

застосування аутсорсингу в органах публічної влади, у т.ч. шляхом 

опрацювання концепту конкретного аутсорсинг-проєкту.  

Висновок 14. Аутсорсинг-проєкт є цілеспрямованою зміною окремих 

аспектів діяльності публічної організації з урахуванням принципів 

аутсорсингу протягом певного періоду. Найбільш перспективним напрямом 

створення аутсорсинг-проєктів в органах публічної влади, державних та 

комунальних установах та організаціях є аутсорсинг у сфері соціальних 
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послуг, зокрема – у сфері освіти. У роботі запропонований для запровадження 

в Полтавській області та наступного поширення в Україні проєкт 

автотранспортного аутсорсингу – шкільний автобус. Основними проблемами, 

які спонукають до аутсорсингу шкільних автобусів в розрізі територіальних 

громад та їх об’єднань, є відсутність бюджетних коштів на приведення парку 

шкільних автобусів у нормативний стан; висока собівартість 

автотранспортних послуг; наявність великої кількості організаційних та 

технічних проблем транспортного обслуговування, які не є профільними для 

освітньої діяльності. Концепція проєкту переводу шкільних автобусів на 

аутсорсинг передбачає покращення характеристик надання автотранспортних 

послуг школам через одноразове оновлення парку шкільних автобусів за 

допомогою коштів приватного бізнесу; професійне технічне обслуговування 

та ремонт транспортних засобів; підвищення якості праці водіїв за рахунок 

залучення кваліфікованих працівників та їх навчання спеціальним навичкам 

водіння з перевезення дітей; забезпечення ефективного менеджменту 

транспортних процесів. 

Висновок 15. У зв’язку із фактичною неврегульованістю відносин у 

сфері аутсорсингу у законодавстві України, пропонується додати до Закону 

України «Про публічні закупівлі» окремий розділ, який би визначив механізми 

передачі функцій органів публічної влади на аутсорсинг. Відповідні зміни 

також пропонується внести до Господарського кодексу України, Цивільного 

кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю, 

законів «Про адміністративну процедуру», «Про центральні органи 

виконавчої влади», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші. У 

зазначених документах пропонується визначити основні цілі передачі функцій 

органів публічної влади на аутсорсинг, принципи передачі функцій органів 

публічної влади на аутсорсинг, повноваження органів публічної влади, 

громадських організацій та бізнес-структур щодо аутсорсингу, організаційні 

засади аутсорсингу, критерії відбору функцій органів публічної влади на 

аутсорсинг, механізми його запровадження тощо.  
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