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Іваненко В. О., Лайчук С. М. Матричні методи в оцінці доцільності бухгалтерського аутсорсингу
Прийняттю рішення про перехід на аутсорсинг має передувати ретельне обґрунтування його доцільності та ефективності. Існування безлічі 
моделей і методів обґрунтування доцільності застосування аутсорсингу пов’язано насамперед з різними підходами до оцінки ефективності та 
різноманіттям видів аутсорсингу, для кожного з яких може бути запропоновано індивідуальний розрахунок. Одним із затребуваних аналітичних 
інструментів попередньої оцінки аутсорсингу визначено застосування матричного методу, за допомогою якого розглянуто найбільш поширені 
«матриці аутсорсингу» (матриці BCG, McKinsey, «Pricewarehouse Coopers», Д. Хлєбнікова, А. Х. Курбанова, IBS, Б. О. Анікіна та І. Л. Рудої, А. Г. Ісав-
ніна та І. І. Фархутдинова, Н. К. Моісєєвої, О. М. Малютіної та І. О. Москвіної) та підтверджено, що основною відмінністю існуючих матриць 
між собою є критерії оцінки бізнес-процесів (функцій). Розроблено матрицю стратегічних заходів щодо бухгалтерського аутсорсингу, у якій про-
аналізовано внутрішнє та зовнішнє середовище з позиції сильних і слабких сторін підприємства, його можливостей та очікуваних загроз. Мож-
ливості та загрози зумовлені зовнішніми (неконтрольованими або слабо контрольованими) факторами, а сильні та слабкі сторони – внутріш-
німи (контрольованими) факторами. Підкреслено, що SWOT-аналіз є дієвим інструментом ділового співробітництва та способом оптимізації 
діяльності підприємства. Доведено, що основна мета SWOT-аналізу аутсорсингу бухгалтерських послуг полягає у визначенні поточної ситуації, 
перспектив і подальшої найкращої поведінкової стратегії щодо ведення бухгалтерського обліку власними силами чи його делегування зовнішнім 
виконавцям. Перспективами подальших досліджень є вивчення та оцінка ризиків, які виникають при проведенні аутсорсингової діяльності.
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The decision to outsource should be preceded by a thorough substantiation for its feasibility and efficiency. The existence of many models and methods for sub-
stantiating the feasibility of outsourcing is primarily associated with different approaches to evaluating the efficiency and with variety of types of outsourcing, 
as for each type an individual calculation may be offered. As one of the most popular analytical instruments for preliminary outsourcing evaluation is defined 
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Ураховуючи сучасні потреби в якісних послугах 
професійних фахівців при мінімальних ви-
тратах, актуальним напрямом адаптації під-

приємств до мінливого ринкового середовища при 
посиленні конкуренції, підвищеному комерційному 
ризику та виникненні кризових ситуацій в економіці 
країни є застосування аутсорсингу як способу управ-
ління, що сприяє оптимізації витрат. 

Фахівці провідних країн світу зазначають, що 
використання аутсорсингових операцій дає можли-
вість на 30% знизити витрати у процесі господарської 
діяльності й тим самим збільшити дохідність. Однак 
на вітчизняному ринку аутсорсингова діяльність недо-
статньо розвинута. Основною причиною цього є нео-
бізнаність менеджерів у питаннях переходу до нового 
способу ведення бізнесу (з використанням аутсорсин-
гу) та оцінювання його ефективності [5, с. 82–83].

Існуючі методики оцінки ефективності аутсор-
сингу включають в себе оцінку витрат на виконання 
процесу до впровадження аутсорсингу та після. Різ-
номанітність методик пояснюється різними підхода-
ми до оцінки та видом аутсорсингу, для якого ведеть-
ся розрахунок. 

Аутсорсинг широко застосовується в зару-
біжній практиці ведення бізнесу, про що свідчать 
численні наукові праці, серед яких варто відміти-
ти роботи Ж.-Л. Бравара, С. Клементса, Дж. Кроса,  
Р. Моргана, Т. Фрідмана, Дж. Хейвуда, Р. Чапмена та ін. 
Також вагомий внесок у формування різноманітних 
теоретичних та організаційно-методичних аспектів 
аутсорсингу здійснили вітчизняні вчені та науковці:  
Т. А. Ващенко, К. О. Горова, О. В. Дідух, А. Г. Загоро-
дній, Д. Р. Зоідзе, Т. В. Коваленко, О. В. Крупа, Г. І. Ля-
хович, Л. С. Скакун, В. Ю. Фролова, Л. С. Шатковська, 
В. Г. Швець та багато інших. 

Значна увага в науковій літературі також при-
діляється доцільності та ефективності використання 
аутсорсингу в цілому, проте одностайного вирішення 
так і не надано. До того ж, недостатньо уваги автора-
ми приділено розробці методики оцінки доцільності 
застосування саме бухгалтерського аутсорсингу, зо-
крема за допомогою матричного підходу. 

У світовій практиці аутсорсинг вважається 
ефективним інструментом ділового співробітництва 
та феноменом XX ст. Бурхливий розвиток аутсорсин-
гу розпочався ще в 1980-х роках минулого століття, 
і на сьогодні у світі налічується понад 7500 аутсор-
сингових центрів. Зокрема, у Європі розташовано 
понад 26% світових аутсорсингових центрів, у США –  
22,2%, у Філіппінах – 6,9%, в Індії – 6,6%. Своєю чер-
гою, переконливим лідером у європейському сегмен-
ті є Польща – 392 аутсорсингових центри, на другому 
місці – Іспанія (370 центрів), на третьому – Велика 
Британія (360 центрів) і на четвертому місці – Німеч-
чина (193 центри) [14].

А. Х. Курбанов та В. О. Плотников цілком об-
ґрунтовано відзначають, що «концепція аутсорсингу 

зводиться до трьох основних принципів: перший –  
кожен повинен займатися своєю справою та мати 
можливість сконцентруватися тільки на ній. Другий –  
рішення супутніх завдань потрібно доручити тому, 
хто впорається з ними краще. Третій – такий розпо-
діл роботи заощаджує кошти замовника та прино-
сить дохід виконавцю» [8].

Загалом, як підкреслює О. В. Дідух, «така фор-
ма співпраці, як аутсорсинг, дає можливість зосеред-
итися на виконанні стратегічно важливих функцій 
організації, уникнути додаткових витрат і збільшити 
прибутковість завдяки зменшенню кількості вико-
нуваних функцій, скороченню штату співробітників, 
оптимізації організаційної структури та системи 
управління, а отже, підвищити конкурентоспромож-
ність підприємства на ринку» [5, с. 82].

Разом із тим, І. В. Бойчук вказує, що при визна-
ченні причин використання аутсорсингу розрізняють 
необхідний і альтернативний варіанти, відмінність 
між якими полягає в тому, що в першому випадку 
підприємство не має власних потужностей і досвіду 
проведення певних процесів, а в другому – вимушене 
відмовитися від виконання окремих функцій чи ви-
дів робіт силами власного персоналу з урахуванням 
низької їх ефективності [3, с. 175].

Сучасна практика управління свідчить про те, 
що всі сфери діяльності підприємства доступ-
ні для застосування аутсорсингу. Згідно з про-

веденими дослідженнями [6, с. 276] в Україні частіше 
на аутсорсинг передають: IT-послуги (40,5%), логісти-
ку (35,1%), ресурсне забезпечення виробничих проце-
сів (27%), маркетингові послуги (21,6%), рекрутмент 
(18,9%), бухгалтерський облік (13,5%), розрахунок за-
робітних плат (13,5%), обробку та систематизацію ін-
формації (8,1%), аутсорсинг медичних представників 
(8,1%), облік кадрів і кадровий супровід (5,4%), адмі-
ністративні функції (2,7%). Вочевидь, тотальний брак 
часу при розробці управлінських рішень і потреба в 
кваліфікованих фахівцях обумовлюють необхідність 
«делегування» окремих бізнес-процесів зовнішнім 
виконавцям, у т. ч. і ведення бухгалтерського обліку.

Протягом останніх років в Україні залучення 
фахівців до ведення бухгалтерського обліку на умо-
вах аутсорсингу набуло значної популярності, осо-
бливо в містах, наближених до столичного регіону. 
Така тенденція зумовлена різницею в заробітній пла-
ті в регіонах і в столиці, стрімким розвитком сучас-
них інформаційно-комп’ютерних технологій, зрос-
танням цін на бухгалтерське програмне та технічне 
забезпечення, а також неможливістю окремих під-
приємств оплачувати роботу кваліфікованих обліко-
вих працівників. За таких умов, враховуючи можливі 
переваги та недоліки, все частіше керівництво під-
приємств розглядає можливість передачі окремих 
функцій ведення бухгалтерського обліку стороннім 
суб’єктам [9, с. 19].
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За даними опитування Accenture, більше по-
ловини керівників, які передали на аутсорсинг одну з 
бухгалтерських і фінансових функцій, вважають, що це 
покращує прозорість інформації та підвищує контроль. 
Це приводить до того, що аутсорсинг може розглядати-
ся як сигнал якості бухгалтерської інформації [17].

Моніторинг пропозицій вітчизняних підпри-
ємств, які надають послуги з бухгалтерсько-
го аутсорсингу, дозволяє зробити висновки, 

що основними формами взаємодії між виконавцем і 
замовником є: 
 комплексне обліково-аналітичне забезпечен-

ня всієї діяльності підприємства; 
 надання послуг з організації бухгалтерського 

обліку; 
 ведення обліку лише окремих операцій або 

об’єктів; 
 виконання обов’язків головного бухгалтера 

підприємства; 
 складання та подання звітності тощо.

Визначення переліку функцій (завдань), які мо-
жуть передаватися на аутсорсинг, повинно базувати-
ся на детальному аналізі потреб підприємства, мож-
ливостях аутсорсера та зіставленні цих даних. Зага-
лом, слід сказати, що керівництво компанії повинно 
визначитися з межами співпраці, тобто виокремити 
завдання бухгалтерського обліку, які: 

1) можуть бути повністю передані на аутсор-
синг; 

2) повинні виконуватися у співпраці сторін; 
3) є винятковою прерогативою самого підпри-

ємства. 
Досвід українських і зарубіжних компаній по-

казує, що аутсорсинг бухгалтерського обліку насам-
перед застосовується з метою зниження вартості та/
або підвищення якості облікових робіт. Перший ва-
ріант розглядається, коли зовнішні компанії здатні 
виконати певні бухгалтерські функції з меншими ви-
тратами порівняно з їх виконанням силами власного 
персоналу. Другий випадок передбачає відсутність 
необхідного досвіду та можливостей у підприємства, 
тому залучаються виконавці, здатні зробити відпо-
відні роботи з більш високою якістю. 

З досліджених наукових джерел і за результата-
ми моніторингу ринку бухгалтерського аутсорсингу 
стає зрозумілим, що найбільш доцільним вважається 
залучення аутсорсингових компаній для ведення бух-
галтерського обліку діяльності малих і середніх під-
приємств [19]. 

Австралійські дослідники Graham Ray та Philip 
A. Neck з цього приводу зауважують, що «аутсорсинг 
фінансових і бухгалтерських функцій малих підпри-
ємств може полегшити тягар необхідності завжди 
бути в курсі частих змін у податкових кодексах і пра-
вилах бухгалтерського обліку, а також сприяє підви-
щенню рівня інформаційної прозорості, контролю та 
чіткості звітування» [21].

Зрозуміло, що поряд з перевагами бухгалтер-
ського аутсорсингу існує ряд недоліків, що значно 
стримує масштаби його використання. До суттєвих 
недоліків ведення бухгалтерського обліку на умовах 
аутсорсингу насамперед відносять:
 імовірність порушення (втрати) конфіденцій-

ності інформації; 
 ризик отримання неякісних послуг (низький 

професіоналізм фахівців аутсорсингової фірми); 
 неможливість прямих вказівок як у випадку з 

власними підрозділами; 
 ментальні бар’єри вітчизняного ринку; 
 недостатній рівень уваги до замовника через 

велику кількість інших клієнтів; 
 необхідність діяти в межах укладеного дого-

вору тощо. 

Незважаючи на те, що практика аутсорсингу 
досить популярна в діловому світі, проте не 
існує єдиного стандарту переходу на поді-

бну систему співробітництва, навіть у прогресуючих 
у даній сфері зарубіжних країнах. У кожній окремій 
ситуації визначаються особливості взаємодії, що від-
працьовуються залежно від потреб підприємства-за-
мовника та його вимог до аутсорсера, а також від тих 
форм діяльності, які планується передати в зовніш-
нє керування. При цьому важливо враховувати, що 
система співпраці в межах аутсорсингової взаємодії 
включає в себе і ризики [3, с. 175].

Вочевидь, прийняттю рішення про перехід на 
аутсорсинг має передувати ретельне обґрунтування 
його доцільності та ефективності. У сучасній науко-
вій літературі можна зустріти безліч моделей і мето-
дів обґрунтування доцільності застосування аутсор-
сингу, що насамперед пов’язано з різними підходами 
до оцінки ефективності та різноманіттям видів аут-
сорсингу, для кожного з яких може бути запропоно-
вано індивідуальний розрахунок.

Сьогодні одним із найпоширеніших і затребу-
ваних аналітичних інструментів попередньої оцінки 
аутсорсингу є застосування матричного методу, який 
насамперед спрямований на визначення в цілому не-
обхідності та доцільності передачі того чи іншого біз-
нес-процесу (діяльності, функції) на аутсорсинг. Пе-
реважаючою є думка, що такий підхід є простим для 
розуміння та відносно ефективним для використан-
ня. Загалом «матриці аутсорсингу» застосовують для 
прийняття рішення: «виготовляти» чи «купувати». 
Основною відмінністю існуючих матриць між собою 
є критерії оцінки бізнес-процесів (функцій). Розгля-
немо найбільш поширені «матриці аутсорсингу».

1. Матриця BCG (Boston Consulting Group) [11,  
с. 25] включає пʼять базових елементів: 1) стратегіч-
ний вплив (чи буде створено стратегічну та конку-
рентну перевагу); 2) фінансовий вплив (чи є можли-
вість знизити витрати); 3) бізнес-вплив (чи є мож-
ливість підвищення якості, отримання доступу до 
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нових навичок і технологій); 4) бізнес-ризики (які іс-
нують ризики при використанні аутсорсингу: страте-
гічні, ризики країни, репутаційні, операційні); 5) мож-
ливість здійснення (якими є доступність необхідних 
послуг, стабільність ринку аутсорсингу, наявність 
юридичних обмежень).

2. Матриця McKinsey [13] передбачає побудову 
певного поля, на якому відкладаються дві осі коорди-
нат: Х – залучення до технологічного ланцюга ство-
рення цінностей для споживача (ступінь залучення 
оцінюється експертами) та Y – рентабельність непро-
фільних активів дохідності (оцінюється з точки зору 
чистих витрат і вкладу в прибуток компанії). На цьо-
му полі розміщаються у вигляді точок бізнес-одиниці 
(підрозділи).

3. Матриця PricewarehouseCoopers [10] базуєть-
ся на тому, що прийняття рішення щодо використан-
ня аутсорсингу здійснюється за рахунок використан-
ня двох чинників: конкурентоспроможності операцій 
(значення: конкурентна, неконкурентоспроможна) та 
її стратегічної значущості (значення: стратегічна, не-
стратегічна). Поєднання зазначених факторів формує 
чотири варіанти рішення щодо передачі бізнес-про-
цесу на сторону: залишити все як є; реорганізація; об-
говорення (подальший аналіз) та аутсорсинг (рис. 1).

4. Матриця аутсоринга Д. Хлєбнікова [13, с. 113;  
15] є результатом творчого розвитку та комбінації 

моделей McKinsey та PricewarehouseCoopers з матри-
цею BСG. У межах даної матриці задано два факто-
ри: «стратегічна важливість» та «якість компетенцій/
робіт/результатів порівняно з конкурентами та рин-
ком взагалі». Об’єкт дослідження, який може бути 
як окремим виробництвом, так і підрозділом, видом 
робіт, конкретним спеціалістом (як носій певної ком-
петенції), розмежовується по дев’яти основних ква-
дратах матриці 3 × 3 (рис. 2).

Вочевидь, автор методики однозначно пропо-
нує використовувати аутсорсинг, якщо виконувана 
робота має низьку стратегічну важливість і гіршу 
якість реалізації порівняно з ринком (поля 7 і 8).

5. Матриця А. Х. Курбанова [8] базується на 
використанні таких двох факторів, як індекс доціль-
ності аутсорсингу/інсорсингу та рівень ефективності 
системи (рис. 3). 

Координатний простір матриці поділено на чо-
тири поля: поле 1 – прийняття рішення про аутсор-
синг є обов’язковою умовою подальшого розвитку 
компанії для підвищення ефективності системи та 
поліпшення показників виконання окремих забез-
печувальних функцій; поле 3 – прийняття рішення 
про інсорсинг, оскільки виконання функцій своїми 
силами вже забезпечує високий рівень їх якості й 
ефективності даної системи в цілому; поля 2 і 4 – 
необхідність більш детального аналізу. Поле 2 – рі-

Тип операцій Стратегічна  

Залишити як є  

Реорганізувати  

Нестратегічна  

Необхідно обговорити  

АУТСОРСИНГ  

Конкурентна  

Неконкурентна  

Рис. 1. Матриця PricewarehouseCoopers [10, с. 151]
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Рис. 2. Матриця аутсорсингу Д. В. Хлєбнікова [1, с. 112; 15]
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Рис. 3. Матриця доцільності аутсорсингу А. Х. Курбанова [8]

вень ефективності системи вище середнього рівня, 
проте якість виконання окремих функцій не досягає 
рівня, що визначається відповідними документами, 
тому необхідним є порівняння двох альтернативних 
варіантів (аутсорсингу та інсорсингу) за показником 
індексу їх доцільності; поле 4 – здійснюється зістав-
лення двох альтернативних варіантів за показником 
рівня ефективності (функції передаються на аутсор-
синг, якщо це не призведе до зменшення індексу до-
цільності аутсорсингу/інсорсингу і водночас підви-
щить рівень ефективності системи). При цьому по-
казник «індекс доцільності аутсорсингу/інсорсингу» 
є інтегральним показником, який включає вартісні та 
якісні критерії процесу. Набори критеріїв можуть ва-
ріюватися залежно від типу розглянутого процесу [8].

6. Матриця IBS [11] запропонована провідним 
консультантом Департаменту управлінського кон-
салтингу компанії «IBS» О. В. Митрофановою та пе-
редбачає використання двох параметрів: фінансового 
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Рис. 4. Матриця аутсорсингу для допоміжних і непрофільних функцій [10, с. 144; 11, с. 28]

(по осі Х відкладається відношення вартості послуг 
всередині до вартості аналогічної послуги на ринку за 
рівнями) та якісного (ось Y – оцінка в бальному екві-
валенті за рівнями) (рис. 4).

Розроблена О. В. Митрофановою матриця орі-
єнтована на такі фактори, як: стратегічні пріоритети; 
економічна ефективність; можливість управління по-
слугами, переданими на аутсорсинг; надійність і ри-
зики. З огляду на зазначені вектори, матриця дозво-
ляє прийняти чотири варіанти вирішення питання:  
1) аутсорсинг – відмова від послуг власних підрозділів 
і придбання їх на ринку; 2) розвиток – удосконалення 
бізнес-функцій в бік підвищення якості послуги або 
зниження її собівартості; 3) розвиток або аутсорсинг –  
варіант, за якого можливі обидва рішення, що зале-
жить від політики компанії щодо бізнес-функції; 4) ви-
ділення бізнес-функції в окремий бізнес для отриман-
ня доходу, оскільки вона є конкурентоспроможною. 
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7. Матриця Б. О. Анікіна та І. Л. Рудої [1] ґрун-
тується на факторах «рівень стратегічної важливості 
компетенцій» та «якість компетенцій» (рис. 5).

Як бачимо, перша група включає процеси, які 
без будь-яких обмежень можуть бути передані на 
сторону; друга – процеси, розвиток яких у майбут-
ньому може забезпечити компанії конкурентні пере-
ваги, проте на даний момент вони не мають великого 
значення для основної діяльності; третя – процеси, 
що дозволяють отримати унікальні переваги перед 
конкурентами (вони повинні залишатися всередині 
компанії, а залучення зовнішніх виконавців є ризико-
вим для її конкурентоспроможності); четверта – про-
цеси, що мають неповні компетенції або процеси, від 
яких компанія не може відмовитися повністю через 
соціально-політичні фактори, а також зрілі бізнес-
процеси, по яких подальший розвиток власних ком-
петенцій вже не може принести компанії стратегіч-
них переваг, проте компенсувати цей недолік можна 
використанням часткового аутсорсингу. Для груп 1, 2 
і 4 аналізується економічна ефективність аутсорсингу 
на основі доданої вартості.

понентів або технологічного процесу); m22 – залежно 
від політики підприємства компоненти можуть як за-
лишатися всередині підприємства, так і передаватися 
в аутсорсинг.

9. Матриця Н. К. Моісєєвої, О. М. Малютіної та 
І. О. Москвіної [12] формується на базі таких векторів, 
як «стратегічна важливість» і «рівень компетентнос-
ті». При цьому стратегічна важливість визначається 
кількістю ключових факторів успіху, на які впливає 
бізнес-процес, а рівень компетентності – експертним 
методом і має чотири варіанти рішень: А – високий 
рівень, B – середній, С – низький, D – незадовільний 
рівень. Бізнес-процеси, які потрапили в зону високо-
го рівня перетворень, підлягають більш детальному 
аналізу. Для оцінки стратегічної значущості певного 
бізнес-процесу та доцільності його передачі на аут-
сорсинг авторами запропоновано таку бальну шкалу: 
3 бали – процес не входить у сферу ключових ком-
петенцій компанії; 2 бали – вимоги до якості вико-
нання не такі високі; 2 бали – високий рівень стан-
дартизації; 1 бал – слабка взаємозалежність функцій 
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Рис. 5. Матриця «рівень – якість компетенцій» [1, с. 116]

8. Матриця доцільності виробничого аутсор-
сингу О. Г. Ісавніна та І. І. Фархутдинова [7] вклю-
чає два вектори: вісь Y – стратегічна важливість за 
рівнями (низька/висока) та вісь Х – рентабельність 
продажу за рівнями (низька/висока). Координат-
ний простір матриці поділено на чотири поля: m21 – 
аутсорсинг (компоненти мають низьку стратегічну 
значущість і рентабельність; m12 – інсорсинг (ком-
поненти мають високу стратегічну значущість і рен-
табельність, тому залишаються всередині підприєм-
ства); m11 – підвищення рентабельності компонентів 
(компоненти мають низьку рентабельність, але висо-
ку стратегічну значущість для підприємства, тому до-
цільно провести оптимізацію конструкцій даних ком-

і наявність сумісності IT-системи; 2 бали – можливе 
поліпшення становища на ринку за рахунок передачі 
бізнес-процесу на аутсорсинг. 

За результатами підсумовування балів при-
ймається рішення про доцільність аутсорсингу. Далі 
для прийняття остаточного рішення про доцільність 
аутсорсингу проводиться аналіз бізнес-процесу за 
основними критеріями: якість виконання; вартісний 
характер; часу; право виконання.

10. SWOT-аналіз є інструментом стратегічного 
планування, що полягає у виявленні внутрішніх силь-
них і слабких сторін підприємства та зовнішніх мож-
ливостей і загроз, а також передбачає встановлення 
зв’язків між ними. 
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Ряд досліджень показали, що SWOT-аналіз є од-
ним із найпоширеніших стратегічних інстру-
ментів серед менеджерів [16; 18; 20]. Зокрема, 

G. Panagiotou [20] зауважує, що «SWOT-аналіз може 
бути більш ефективним порівняно з іншими управлін-
ськими техніками щодо процесу прийняття рішень».

Візуально SWOT-аналіз представляє собою 
матрицю з чотирма квадрантами, які відповідають 
абревіатурі: Strengts – сильні сторони – внутрішні 
переваги підприємства перед його конкурентами; 
Weaknesses – слабкі сторони – внутрішні негативні 
чинники, які підприємство не може подолати, або те, 
в чому воно має потребу; Opportunities – можливос-
ті – фактори зовнішнього середовища, якими може 
скористатися підприємство; Тhreats – загрози (ризи-
ки) – фактори зовнішнього середовища, які можуть 
негативно вплинути на діяльність підприємств. 

Можливості та загрози зумовлені зовнішніми 
(неконтрольованими або слабо контрольованими) 
факторами, а сильні та слабкі сторони – внутрішніми 
(контрольованими) факторами.

Головними перевагами SWOT-аналізу є про-
стота та універсальність, що дозволяє акумулювати 
в ході його проведення інформацію різного типу, а 
також мінімальні фінансові витрати на проведення, 
ефективність в ідентифікації та класифікації факто-
рів зовнішнього середовища, що впливають на діяль-
ність підприємства. 

Зазначене актуалізує доцільність його викорис-
тання для формування загальної стратегії застосу-
вання бухгалтерського аутсорсингу як дієвого інстру-
менту ділового співробітництва та способу оптиміза-
ції діяльності підприємства (табл. 1).

За підсумками SWOT-аналізу складається ма-
триця стратегічних заходів: 

1) «сила – можливості» – показує, які сильні 
сторони необхідно використовувати, щоб 
збільшити віддачу від можливостей зовніш-
нього середовища; 

2) «слабкість – можливості» – за рахунок яких 
можливостей зовнішнього середовища під-
приємство зможе подолати наявні слабкості; 

3) «сила – загрози» – заходи, які використову-
ють сильні сторони організації для усунення 
(запобігання) загроз; 

4) «слабкість – загрози» – показує, від яких 
слабкостей необхідно позбутися для запобі-
гання загрозам.

Вочевидь, зіставлення сильних і слабких сторін 
підприємства із зовнішніми можливостями та 
загрозами дозволяє встановити лінії зв’язку між 

ними та спланувати заходи щодо форми організації бух-
галтерського обліку на підприємстві, зокрема викорис-
тання аутсорсингу. Як результат, на основі проведеного 
SWOT-аналізу було сформовано матрицю заходів щодо 
доцільності бухгалтерського аутсорсингу (табл. 2).

Таким чином, комбінації різних елементів 
SWOT-аналізу дозволили сформувати стратегії щодо 
вибору процесу, який доцільно передати на бухгал-
терський аутсорсинг:
 SO – агресивна стратегія розвитку власних 

компетенцій – відмова від бухгалтерського 
аутсорсингу (створення бухгалтерії як струк-
турного підрозділу та використання праці 
штатних облікових працівників, підвищення їх 
кваліфікації; посилення технічної бази тощо); 

 WO – конкурентна стратегія для внутрішніх 
перетворень – частковий аутсорсинг (на аут-
сорсинг передаються функції, по яких недо-

Таблиця 1

SWOT-аналіз бухгалтерського аутсорсингу

Ан
ал

із
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ну
тр

іш
нь

ог
о 

се
ре

до
ви

щ
а

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)

Економія часу і ресурсів; скорочення витрат; під-
вищення якості облікової інформації; зменшення 
ризиків штрафних санкцій за неправильно складену 
звітність або несвоєчасне її подання; оптимізація 
оподаткування; розширення управлінських можли-
востей; безперервність облікових робіт (відсутність 
плинності кадрів)

Низький ступінь довіри до стороннього партнера; 
відносно слабкий контроль за діяльністю аутсорсе-
ра; «розмивання» відповідальності між учасниками 
бізнес-процесів; непрозорий алгоритм розрахунку 
вартості послуг; залежність від аутсорсера; недостат-
ня оперативність

Ан
ал

із
 з

ов
ні

ш
нь

ог
о 

се
ре

до
ви

щ
а

Можливості (O) Загрози (T)

Доступ до нових знань і технологій; перетворення 
частини постійних витрат у змінні; адаптація до змін 
у економічному середовищі; підвищена гнучкість; 
отримання інших супутніх послуг (зокрема, фінансо-
вих та юридичних консультацій)

Імовірність витоку та втрати інформації; ризик збіль-
шення ціни на послуги аутсорсингу; ризик відмови 
аутсорсера від надання послуг; невідповідність якос-
ті послуг їх вартості; недостатня увага аутсорсингової 
компанії до потреб замовника через велику кількість 
клієнтів; шахрайство та приховані витрати; відсут-
ність професійного досвіду у працівників аутсорсера

Джерело: складено на основі [2; 4; 19].
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Таблиця 2

Матриця стратегічних заходів доцільності бухгалтерського аутсорсингу

SWOT-аналіз
Зовнішнє середовище

Можливості (O) Загрози (T)

Внутрішнє середовище
Сильні сторони (S) Відмова від бухгалтерсько-

го аутсорсингу
Частковий бухгалтерський 
аутсорсинг

Слабкі сторони (W) Частковий бухгалтерський 
аутсорсинг

Повний бухгалтерський 
аутсорсинг

Джерело: авторська розробка.

статній рівень кваліфікації власних бухгалте-
рів, тобто аутсорсинг облікових функцій, які 
потребують спеціальних знань);

 ST – консервативна стратегія потенційних пе-
реваг, яка передбачає використання аутсор-
сингу з урахуванням аналізу альтернативних 
витрат – частковий аутсорсинг (передаються 
бухгалтерські операції, які є вельми трудо-
місткими для підприємства та потребують 
значних витрат часу).

 WT – стратегія обмеження розвитку власних 
компетенцій – повний бухгалтерський аут-
сорсинг. 

Отже, SWOT-аналіз бізнес-процесів може ви-
явити, що деякі з них є вираженим «слабким місцем», 
а інші представляють сильну сторону. Відповідно, 
основна мета SWOT-аналізу аутсорсингу бухгалтер-
ських послуг полягає у визначенні поточної ситуації, 
перспектив і подальшої найкращої поведінкової стра-
тегії щодо ведення бухгалтерського обліку власними 
силами чи його делегування зовнішнім виконавцям.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило ідентифі-

кувати ключові аспекти, які характеризують аутсор-
синг: 

1) застосування принципу «постачання ззовні» 
до окремих бізнес-процесів (видів діяльності, функ-
цій, операцій, завдань), які не є профільними (осно-
вними) для підприємства, але є функціонально необ-
хідними для нього; 

2) зовнішні виконавці – це компетентні фахів-
ці (професійні компанії), які спеціалізуються на кон-
кретній сфері діяльності (виконують отримані за-
вдання краще, ніж компанія-замовник); 

3) результатом такого «делегування» є підви-
щення ефективності та конкурентоспроможності 
підприємства завдяки концентрації зусиль на його 
ключових видах діяльності й оптимізації всіх видів 
ресурсів (у т. ч. за рахунок ефекту скорочення витрат). 

Існування безлічі моделей і методів обґрунту-
вання доцільності застосування аутсорсингу насам-
перед пов’язано з різними підходами до оцінки ефек-
тивності та різноманіттям видів аутсорсингу.

Застосування «матриць аутсорсингу» є найпо-
ширенішим і затребуваним методом, проте суттєвим 
недоліком таких матриць є їх двофакторність. Крім 
того, вони не завжди дозволяють врахувати специ-
фіку галузі й отримати однозначний висновок щодо 
необхідності та доцільності аутсорсингу.

SWOT-аналіз відзначається ефективним ін-
струментом розробки управлінських рішень і опти-
мізації внутрішніх процесів, використовується при 
визначенні доцільності впровадження аутсорсингу 
на підприємстві. У розробленій матриці стратегічних 
заходів щодо бухгалтерського аутсорсингу проаналі-
зовано внутрішнє та зовнішнє середовище з позиції 
сильних і слабких сторін підприємства, його можли-
востей та очікуваних загроз.                  
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Давидюк О. О., Камбур І. В. Реалізація державної політики бюджетного обліку із застосуванням  
автоматизованих систем в Україні

Функціонування бюджетної установи в умовах ринку неможливо уявити без комп’ютеризації основних економічних і виробничих процесів. Не є 
винятком і бухгалтерський облік. Для полегшення рутинної бухгалтерської роботи останніми роками було створено велику кількість різних бух-
галтерських програм. Упровадження бухгалтерських програмних продуктів дозволяє автоматизувати не тільки бухгалтерський облік, але й на-
вести порядок у складському обліку, в постачанні та реалізації продукції, товарів, відстежувати договори, швидше розраховувати заробітну 
плату, своєчасно здавати офіційну статистичну звітність. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку (як у цілому, так і окремих його ділянок) не 
тільки полегшує процес управління діяльністю, але й є необхідною умовою виконання ряду законодавчих вимог, зокрема щодо подання електро-
нної звітності. Крім того, автоматизовані системи бухгалтерського обліку використовуються для обробки облікової інформації. Використання 
програмного забезпечення дозволяє бухгалтеру отримати оперативну інформацію, зменшити кількість помилок при внесенні та обробці даних, 
що спричинені людським фактором. У роботі досліджено сучасний стан та обґрунтовано необхідність автоматизації системи бухгалтерського 
обліку бюджетних установ для забезпечення їх ефективної діяльності. Розглянуто основні характеристики програмних продуктів автоматизації 
обліку в бюджетних організаціях, а також визначено основні переваги використання даних програм для оптимізації й адаптації облікової системи 
вітчизняних установ до сучасних викликів інформаційного суспільства та міжнародної практики бюджетного обліку. Проаналізовано особливості 
використання найбільш популярних програмних продуктів бюджетних установ України; обґрунтовано ключові вимоги до компаній – виробників 
програмних продуктів автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетних установах України; обґрунтовано поетапний алгоритм для забезпе-
чення ефективного запровадження процесу автоматизації системи бухгалтерського обліку у вітчизняних бюджетних організаціях.
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