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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному економічному просторі фінансо-

ва діяльність банків стрімко набуває ознак інтен-
сивного характеру, що зумовлює формування но-
вих концепцій організації та управління її розвит-
ком. В умовах ринкової системи господарювання
при обслуговуванні суб'єктів аграрної сфери де-
далі більше значення відіграють інноваційно-
фінансові технології, зокрема аутсорсинг, які за-
безпечують прибутковість і фінансову стабільність
банків у конкурентному середовищі. Комерційно-
го успіху досягають лише ті банки, які гарантують
високу якість банківських продуктів і послуг при
мінімальному обсязі інвестиційних вкладень. Од-
нак умови прийняття фінансових рішень усклад-
нюються, оскільки постійно необхідно використо-
вувати інноваційно-фінансові технології, шукати
шляхи збільшення ефективності [11]. Однією з
інноваційних технологій підвищення ефективності
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обслуговування суб'єктів агросфери, що сприяє
розвитку фінансової діяльності й можливості по-
силення конкурентних переваг банку на ринку че-
рез оптимізацію бізнес-процесів та якості про-
дуктів і послуг, вважається аутсорсинг. Для Украї-
ни ця інноваційна технологія є відносно новою та
не повністю вивченою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Спроби дослідити аутсорсинг та виявити про-
блеми його застосування постійно робилися в
низці наукових праць наступними вченими: Б. Ан-
ікіним, О. Білорусом, О. Бовсуновським, С. В'ялим,
Т. Гавриленко, О. Гаврилюком, М. Євдокимовим,
М. Йохною, С. Календжяном, Т. Колодізєвою,
О. Манойленком, Н. Молотковою, І. Сахаровим,
К. Таньковим, О. Тридідом та ін. Водночас, відно-
шення до позитивних і негативних аспектів вико-
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ристання аутсорсингу банками при обслугову-
ванні суб'єктів аграрної сфери є неоднозначним.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою представленої статті є визначення сут-

ності аутсорсингу та можливості його за-
стосування як інноваційної технології підвищен-
ня ефективності обслуговування суб'єктів аграр-
ної сфери банками, демаскування ряду переваг і
недоліків аутсорсингу, здійснення комплексного
моніторингу існуючих проблем його використан-
ня в контексті банківських реалій та сучасного
фінансового простору, а також розробка науко-
вих підходів до їх вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аутсорсинг (від англ. outsourcing (outer-

source-using) — залучення зовнішніх ресурсів) —
це передавання стороннім організаціям частини
функцій з обслуговування діяльності підприєм-
ства, які гарантують відповідний рівень якості та
ефективності їх виконання на основі трансфор-
мації чи оновлення бізнес-процесів і технологій.
Тому під терміном "аутсорсинг" зазвичай розумі-
ється передача сторонній організації деяких
бізнес-процесів або частини виробничих функцій.
Аутсорсинг у найбільш поширеному тлумаченні
означає передачу другорядних функцій чи бізнес-
процесів господарюючого суб'єкта і пов'язаних із
ними активів в управління професійному підряд-
нику (аутсорсеру) [3].

Метою аутсорсингу є збільшення прибутко-
вості економічного суб'єкта шляхом поліпшення
результативності діяльності, зниження ризиків і
витрат, підвищення конкурентоспроможності по-
слуг та продукції завдяки залученню зовнішніх
контрагентів, що спеціалізуються на виконанні
непрофільних для підприємства функцій.

У 30-х роках XX ст. почали з'являтись перші
приклади аутсорсингу, коли на заводах Г. Форда
використовували послуги сторонніх організацій
для зниження витрат на внутрішні постачально-
збутові операції. Проте вже у 80-х роках спостер-
ігається активне його застосовування іноземними
корпораціями як інструменту зменшення витрат і
підвищення якості послуг. Нині близько 54% за-
гальних витрат зарубіжних компаній на закупів-
лю ресурсів складають витрати на оплату аутсор-
сингових послуг, вартість яких у 2 рази перевищує
суму на придбання сировини й виробничих матер-
іалів. Як відомо, найбільш популярними сферами
діяльності аутсорсерів є: ІТ-послуги, бухгалтерія,
управління кадрами, маркетинг, логістика, доку-
ментообіг, впровадження проектів (програмні про-
дукти для ефективного розподілу та зберігання
інформації в архівах) і т.д. [7].

Сукупність аутсорсингових послуг умовно
можна поділити на такі види: аутсорсинг у сфері
інформаційних технологій; аутсорсинг бізнес-
процесів, які не є основними у діяльності еконо-
мічного суб'єкта (аутсорсинг постачально-збуто-

вих операцій, управління персоналом і рекламни-
ми акціями, маркетинг, ведення бухгалтерського
обліку, прибирання приміщень (клінінг), органі-
зація громадського харчування, надання охорон-
них послуг, озеленення території); виробничий
аутсорсинг; аутсорсинг персоналу (аутстафінг)
тощо. На думку віце-президента TietoEnator
Banking & Insurance М. Йліламмі, аутсорсинг у
Західній Європі — швидко зростаючий сегмент
ринку послуг (за даними різних дослідних ком-
паній річний приріст складає від 8 до 11%). Він
найбільш затребуваний у таких галузях, як вироб-
ництво, державний сектор економіки й банківсь-
ка галузь. При цьому найчастіше використовуєть-
ся передача функцій з управління інфраструкту-
рою [9].

Домінуючими спонукальними мотивами при
прийнятті рішення щодо застосування аутсорсин-
гу для економічних суб'єктів є потреба покращен-
ня обслуговування клієнтів, зниження витрат,
підвищення гнучкості діяльності та концентрація
на основних її видах, уникнення додаткових капі-
таловкладень, мінімізація ризиків. Вважається, що
використання аутсорсингу ефективне на етапі
внутрішніх змін економічного суб'єкта (реструк-
туризація, реорганізація, процес злиття і погли-
нання), розширення діяльності, коли вартість нео-
сновних бізнес-процесів є непропорційно висо-
кою, а також, якщо економічний суб'єкт не спро-
можний забезпечити відповідний рівень сервісу
для своїх клієнтів.

Деякі дослідники стверджують, що послугами
аутсорсерів економічно доцільно та вигідно ско-
ристатися лише за наявності значних проблем у
банківській діяльності. Інші вчені впевнені, що аут-
сорсинг повинен бути стратегічною основою фун-
кціонування кожного банку, а для цього необхід-
но правильно вибрати процеси, які краще будуть
виконані спеціалізованими організаціями. На нашу
думку, поняття аутсорсингу не варто спрощува-
ти, розуміючи його як купівлю операцій в сто-
ронніх організацій, що могли б здійснюватися бан-
ком самостійно [5]. Підтримуємо позицію С. Ка-
ленджяна, який наполягає на тому, що аутсорсинг
є частиною стратегії управління, а не просто ви-
дом партнерської взаємодії чи кооперації [6]. Так,
на противагу субпідряду, аутсорсинг — це стра-
тегія управління компанією, що припускає певну
реструктуризацію внутрішньокорпоративних про-
цесів та зовнішніх її відносин [1].

Тобто аутсорсинг передбачає передачу обо-
в'язків й відповідальності за надання компаніям-
партнерам по бізнесу певних послуг. Основним
фактором щодо залучення сторонніх організацій
до банківських операцій є недостатність внут-
рішніх можливостей, визначеної кількості та
якості ресурсів. Таким чином, екстерналізація
функцій стороннім виконавцям існує тривалий
період часу і аутсорсинг вважається логічним про-
довженням принципів, закладених в ідею поділу
праці.
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О. Манойленко узагальнено наводить такі ос-
новні підходи до дефініції поняття "аутсорсинг": за-
лучення зовнішніх джерел для ведення роботи, яка
зазвичай виконувалась наявним персоналом із вико-
ристанням власних ресурсів; передавання окремих
функцій зовнішнім виконавцям; політика менедж-
менту компанії, що передбачає управління важли-
вими, але не основними напрямами її діяльності,
спеціалізованими субпідрядниками; стратегія зни-
ження витрат за рахунок делегування деяких сфер
діяльності стороннім організаціям; атрибут сучасної
моделі господарювання, що базується на міжна-
родній спеціалізації та поділі праці; механізм пере-
дачі сторонній фірмі частини бізнес-процесів, а та-
кож прав, обов'язків і відповідальності стосовно кон-
кретного виду роботи; різновид комп'ютерних по-
слуг, які надають спеціалізовані організації своїм
клієнтам (банкам, страховим компаніям і т.д.) [8].

Для досягнення ефективності процес впровад-
ження аутсорсингу банками доцільно розділити на
певні блоки: перевірка процесів і функцій; визна-
чення критеріїв оцінки щодо необхідності передачі
бізнес-процесів чи функцій на аутсорсинг; зістав-
лення витрат за різними схемами передачі та ви-
конання; оцінка наслідків застосування аутсор-
сингу; добір аутсорсера; встановлення відповідно-
го рівня взаємозв'язків аутсорсера і банку; укла-
дання договору з аутсорсером; моніторинг діяль-
ності аутсорсера; аналіз результатів і розробка ко-
ригуючих заходів [4].

У ході реалізації банківського аутсорсингу при
обслуговуванні суб'єктів аграрної сфери виділя-
ють наступні етапи: формування аутсорсинг-за-
мовлення; вибір постачальника аутсорсингових
послуг; підписання угоди про співпрацю; контроль
дотримання вимог контракту та економічна оцін-
ка ефективності. До найвагоміших стимулюючих
чинників введення аутсорсингу можна віднести:
прописати в договорі розмір премії за перевищен-
ня зафіксованих нормативів; передбачити санкції
за порушення умов угоди; постійно проводити тен-
дери та конкурси; вибір опції "VIP-клієнт"; мож-
ливість передачі іншій стороні частини власних ак-
тивів; порядок утворення спільного підприємства.

У довгостроковій перспективі використання
банківського аутсорсингу при обслуговуванні
суб'єктів аграрної сфери спрямовано на утриман-
ня стабільних ринкових позицій, що виражається
у формуванні репутації надійного банку, розши-
ренні клієнтської бази, налагодженні міцних парт-
нерських зв'язків із сільськогосподарськими під-
приємствами.

На переконання А. Купера, основою економі-
чного зростання є підвищення привабливості та
якості банківських продуктів або послуг, що не-
можливо за рахунок зменшення витрат [13]. Вод-
ночас, IT-менеджер Ford Motor Company (Росія)
І. Ковальов стверджує: "Зниження витрат є важ-
ливим спонукаючим фактором до аутсорсингу.
Проте не слід його застосовувати з єдиною метою
— зекономити. Основна ціль — не займатися не-

профільним бізнесом і тим самим зняти з компанії
пов'язані з цим турботи" [12]. Авторитетний діло-
вий журнал Fortune інформує, що нині 90% фінан-
сових установ використовують аутсорсинг хоча б
одного бізнес-процесу.

В Україні банківський аутсорсинг перебуває на
початковій стадії свого розвитку. Характерною
особливістю є фрагментарність та епізодичність
його застосування, тоді як специфіка даної опе-
рації лежить у комплексності й інтегральному
підході до вирішення проблем. Бізнес-процеси, які
найчастіше передаються аутсорсерам передбача-
ють управління персоналом, фінансовий аналіз,
ІТ-забезпечення, проведення маркетингових дос-
ліджень, рейтингові та транспортні послуги тощо.

Аутсорсинг має як очевидні переваги, так і
певні недоліки порівняно з іншими формами об-
слуговування клієнтів. До якісних його переваг
відносять: зростання показників рентабельності та
прибутку; залучення прогресивного досвіду;
стійкість і надійність діяльності; підвищення темпів
розвитку та ін. Серед явних недоліків аутсорсин-
гу можна відмітити: порушення договору конфі-
денційності; дещо вища вартість аутсорсингових
послуг; можливість банкрутства аутсорсера; ри-
зик низькоякісного сервісу; ймовірне подальше
підвищення цін; загроза втрати контролю над ок-
ремими видами діяльності; аутсорсинг може дати
лише разовий фінансовий ефект. Результати дос-
ліджень міжнародної компанії Deloitte Consulting
LLP засвідчують, що впровадження аутсорсингу
супроводжується деякими проблемами: непо-
рядність підрядників або ділових партнерів, низькі
стандарти якості та ефективності аутсорсингових
послуг, складність прийняття управлінських
рішень, обмежений доступ і втрата інформації,
відсутність економії та приховані витрати, низь-
кий рівень гнучкості системи управління та керів-
ництва, одностороння зміна умов контракту [8].

Отже, ринок аутсорсингу в Україні перебуває
на етапі формування, тому вітчизняні банки не
змогли оцінити переваги застосування цієї інно-
ваційної технології. Крім того, неврегульованими
залишаються правові відносини між замовником і
виконавцем аутсорсингових послуг, відсутній
чіткий розподіл ризиків між сторонами тощо.

ВИСНОВКИ
Обслуговування суб'єктів аграрної сфери бан-

ками повинно базуватися на сучасних інновацій-
но-фінансових тенденціях, що актуально в умовах
посилення конкуренції на ринку, коли негнучкість
і повільна адаптація банків до змін зовнішнього
середовища, а також нерішучість щодо передачі
частини функцій спеціалізованим компаніям руй-
нівним і стримуючим чином позначається на підви-
щенні їх конкурентоспроможності. Аутсорсинг є
новою і достатньо потужною інноваційною техно-
логією, ефективне застосування якої вимагає про-
ведення глибокої аналітичної й організаційної
роботи, об'єктивного оцінювання очікуваних по-
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точних результатів і довгострокових наслідків.
Така співпраця між діловими партнерами гаран-
тує додаткові можливості залучення фінансових,
матеріальних і нематеріальних резервів інших
суб'єктів з метою досягнення успіху в бізнесі [8].

Експерти вважають, що використання аутсор-
сингу може значно підвищити ефективність банк-
івського обслуговування суб'єктів аграрної сфе-
ри. При цьому не можна розглядати ефективність
лише одного бізнес-процесу, що делегується аут-
сорсеру, необхідно порівняти, як зміниться ефек-
тивність діяльності в цілому [2]. Очевидно, що в
плані організаційного розвитку корпоративної
культури, оснащеності сучасною технікою та об-
сягу фінансових ресурсів банки помітно виперед-
жають суб'єктів агросфери. Введення аутсорсин-
гу спрощує процедуру отримання доступу до гро-
шових коштів, які мають аутсорсери. Проте не ви-
стачає єдиного методологічного підходу, що доз-
воляє об'єктивно оцінити рівень ефективності са-
мостійного виконання бізнес-функцій та із залу-
ченням сторонніх виконавців.
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