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Іванова А. І. Маркетингові інновації в контексті взаємодії підприємств сфери виробництва та послуг на основі 
використання аутсорсингу

Мета статті полягає в розробці методичного підходу до визначення доцільності передачі на аутсорсинг ремонтного обслуговування техніки 
виробничого підприємства, в якому враховувалися б особливості обслуговуючого виробництва і ступінь його впливу на основні виробничі процеси. 
Існуючі підходи до визначення доцільності передачі функцій і бізнес-процесів підприємства на аутсорсинг було систематизовано за класифіка-
ційною ознакою виду методу, на основі якого побудовано підхід, виділено переваги і недоліки кожного з них. Встановлено, що таке групування 
може використовуватися як набір альтернатив з методів обґрунтування впровадження аутсорсингу в практику господарювання. Відповідно до 
мети дослідження розроблено методичний підхід з визначення доцільності передачі ремонтного обслуговування техніки виробничого підприєм-
ства, що ґрунтується на порівняльному аналізі інтегральних коефіцієнтів ефективності власної ремонтної служби із ефективністю ремонтних 
послуг аутсорсингових компаній і враховує основні параметри функціонування і ступінь впливу обслуговуючого виробництва на основні бізнес-
процеси. Розроблений методичний підхід може використовуватися як інструмент розширення ринків збуту підприємств сфери послуг шляхом 
оцінки потреб замовників і встановлення цільового сегмента ринку.

Ключові слова: аутсорсинг, ремонтне обслуговування техніки, інтегральний коефіцієнт ефективності, вплив допоміжної функції на основні ви-
робничі процеси.
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УДК 338.2
Иванова А. И. Маркетинговые инновации в контексте  

взаимодействия предприятий сферы производства и услуг  
на основе использования аутсорсинга

Цель статьи заключается в разработке методического подхода к 
определению целесообразности передачи на аутсорсинг ремонтного 
обслуживания техники производственного предприятия, в котором 
учитывались бы особенности обслуживающего производства и сте-
пень его влияния на основные производственные процессы. Существу-
ющие подходы к определению целесообразности передачи функций и 
бизнес-процессов предприятия на аутсорсинг были систематизирова-
ны по классификационному признаку вида метода, на основе которого 
построен подход, выделены преимущества и недостатки каждого из 
них. Установлено, что такое группирование может использоваться в 
качестве набора альтернатив по обоснованию внедрения аутсорсинга 
в практику хозяйствования. В соответствии с целью исследования раз-
работан методический подход к определению целесообразности пере-
дачи ремонтного обслуживания техники производственного предприя-
тия, который основан на сравнительном анализе интегральных коэф-
фициентов эффективности собственной ремонтной службы и эффек-
тивности ремонтных услуг аутсорсингових компаний и учитывает 
основные параметры функционирования и степень влияния обслужи-
вающего производства на основные бизнес-процессы. Разработанный 
методический подход может использоваться в качестве инструмента 
расширения рынков сбыта предприятий сферы услуг путем оценки по-
требностей заказчиков и установления целевого сегмента рынка.
Ключевые слова: аутсорсинг, ремонтное обслуживание техники, ин-
тегральный коэффициент эффективности, влияние вспомогатель-
ной функции на основные производственные процессы.
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Ivanova A. I. Marketing Innovations in the Context of Interaction  

of Enterprises of the Production and Service Sphere on the Basis of Use  
of Outsourcing

The goal of the article lies in development of a methodical approach to iden-
tification of expediency of transfer of the production enterprise equipment 
maintenance to outsourcing, which would consider specific features of the 
servicing production and degree of its influence upon basic production pro-
cesses. The existing approaches to identification of expediency of transfer of 
functions and business processes of an enterprise to outsourcing were syste-
mised by the classification feature of the method type, on the basis of which 
the approach is built and advantages and shortcomings of each of them are 
marked out. The article establishes that this grouping could be used as a set 
of alternatives on justification of introduction of outsourcing into the practice. 
In accordance with the goal of the study the article builds a methodical ap-
proach to identification of expediency of transfer of the production enterprise 
equipment maintenance, which is based on a comparative analysis of integral 
ratio of efficiency of own maintenance service and efficiency of maintenance 
service of outsourcing companies and which takes into account main param-
eters of functioning and degree of influence of the servicing production upon 
main business processes. The developed methodical approach could be used 
as a tool of expansion of sales markets of the service sphere enterprises by 
means of assessment of needs of customers and establishment of the target-
oriented market segment.

Key words: outsourcing, equipment maintenance, integral efficiency ratio, 
auxiliary function impact on main production processes.
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На сучасному етапі розвитку активні інноваційні 
про цеси є одним із головних факторів інтенсив-
ного розвитку суб’єктів господарювання усіх рів-

нів. Ефективність діяльності економічних суб’єктів тісно 
пов’язана з оптимізацією витрат бізнес-процесів: виробни-

чого, збутового, фінансового. Як показує досвід розвине-
них країн, високу віддачу приносить інноваційний метод 
оптимізації витрат з використанням механізмів взаємодії 
виробничих підприємств з підприємствами сфери послуг 
на умовах аутсорсингу. Використання аутсорсингу у прак-
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тиці господарювання підприємств має позитивний вплив 
на стан і результати діяльності обох сторін, оскільки кожна 
з них може зосередити власні ресурси на розвиткові сво-
їх сильних сторін і перспективних напрямів діяльності [1,  
с. 14]. Аутсорсинг є стратегічним інструментом оптиміза-
ції бізнесу і, відповідно, його використання має узгоджу-
ватися зі стратегією розвитку підприємства, а доцільність 
впровадження повинна досліджуватися у стратегічному і 
тактичному вимірі.

Використання аутсорсингу в контексті оптимізації 
витрат на виробництво є предметом наукових досліджень 
ряду вчених. Ефективність використання аутсорсингу до-
сліджено у працях Д. Дж. Брюса [15], Р. Баррета [2], М. Ледті 
[17], Н. Н. Думної [4], Ю. Н. Грибової [3], О. В. Шимко [14]. 
Стратегічна спрямованість аутсорсингу підкреслюється 
Дж. Куінном [19], В. Г. Шадріним [13], О. Зозульовим [5]. 
Розробка методичних підходів до визначення доцільності 
використання аутсорсингу є предметом досліджень Дж. 
Кросса [17], К. Баден-Фулера [15], Б. Анікіна [1], С. О. Ка-
ленджяна [6], А. Х. Курбанова [7, 8], Д. В. Хлєбнікова [12]. 
На сьогодні існує чимало універсальних методик визна-
чення доцільності передачі на аутсорсинг функцій або 
бізнес-процесів підприємства, які відрізняються за інстру-
ментарієм, направленістю аналізу, ступенем формалізації 
даних тощо. Водночас, досі залишаються недостатньо роз-
робленими методичні підходи до визначення доцільності 
передачі на аутсорсинг допоміжного й обслуговуючого ви-
робництва, зокрема, ремонтного обслуговування техніки 
виробничих підприємств, що ускладнює виведення даної 
функції за межі діяльності виробничих підприємств та упо-
вільнює процеси міжгалузевої кооперації та інтеграції. 

Мета статті полягає в розробці методичного підходу 
до визначення доцільності передачі на аутсорсинг ремонт-
ного обслуговування техніки виробничого підприємства, в 
якому враховувалися б особливості обслуговуючого вироб-
ництва і ступінь його впливу на основні виробничі процеси.

Аутсорсинг як економічне явище виник на початку ХХ 
століття з появою юридичних фірм у Великобританії 
і США. На сьогодні, за дослідженнями Американ-

ської асоціації менеджменту, більше половини міжнародних 
промислових компаній світу передали на аутсорсинг хоча б 
один компонент свого виробничого процесу [16, c. 635]. Вза-
ємодія підприємств із зовнішніми організаціями на умовах 
аутсорсингу відрізняється від традиційних форм коопера-
ції, оскільки основною відмінністю аутсорсингу від підряду 
і субпідряду при стандартній кооперації полягає в тому, що 
перший є частиною стратегічного управління компанією,  
а не просто видом партнерської взаємодії. Стратегічне пла-
нування передачі функцій чи бізнес-процесів на аутсорсинг 
є надзвичайно складним завданням для промислових під-
приємств, оскільки воно потребує наявності професійних 
та управлінських компетенцій аналітиків ринку та мене-
джерів компанії. Чималу роль при цьому відіграють істо-
ричний досвід і практика господарювання, законодавче 
поле, інституційні умови діяльності підприємств. На жаль, 
для українських підприємств більшість зазначених факто-
рів мають негативний вплив, а основними перешкодами на 
шляху до використання аутсорсингу є відсутність необхід-
ної достовірної інформації про можливих постачальників 
послуг аутсорсингу; відсутність надійного та економічно 
обґрунтованого механізму впровадження аутсорсингу на 
конкретному підприємстві; необхідність збереження влас-

ного виробництва під тиском соціальних, політичних та 
інших зовнішніх факторів [1, с. 119]. Водночас, даний ін-
струмент оптимізації витрат є надзвичайно ефективним у 
тактичному і стратегічному вимірах, тому вдосконалення 
механізмів його використання у практиці господарювання 
українських підприємств є надзвичайно актуальним за-
вданням сьогодення.

Першочерговим завданням на шляху до використан-
ня аутсорсингу є визначення доцільності переходу 
на нього. Економічна наука на сьогодні виробила 

значну кількість методів визначення доцільності такого пе-
реходу. Аналіз сучасних інструментів і механізмів передачі 
на аутсорсинг бізнес-процесів дозволив виділити класифі-
каційну ознаку – вид методу, на основі якого побудовано 
підхід,– за якою можна систематизувати існуючі підходи до 
визначення доцільності використання аутсорсингу і вио-
кремити переваги і недоліки кожного з них (табл. 1). Так, до 
експертних методів віднесено розроблену Б. А. Анікіним [1] 
шкалу можливостей і ризиків при переході на аутсорсинг, 
що відрізняється простотою у застосуванні та можливістю 
порівнювати переваги і ризики попарно, однак результати 
складно піддаються формалізації і часто потребують про-
ведення додаткового аналізу. 

До матричних методів належить матриця аутсорсин-
гу Д. Хлєбнікова [12] і матриця оцінки доцільності аутсор-
сингу А. Х. Курбанова [7]. У першому підході враховуються, 
перш за все, стратегічні цілі розвитку і стан підприємства 
на ринку, в основі другого покладено системний підхід, ви-
користовуються якісні і кількісні методи оцінки ефектив-
ності аутсорсингу. Сценарний метод покладено в основу 
розробок Дж. Б. Хейвуда [11] і Д. Сіроткіна [10]. Матема-
тичні методи використані у методичних рекомендаціях  
Ю. Н. Грибової [3], в яких, зокрема, враховано фактор часу 
при визначенні ефекту від використання аутсорсингу. 

Для кожного з аналізованих підходів справедливими 
є як власні переваги і недоліки, так і переваги і недоліки 
методу-основи, знання про які значно полегшують вибір 
оптимального підходу для конкретного підприємства з 
урахуванням його потреб і обмежень в частині компетенції 
виконавців, наявності інформації, термінів проведення до-
слідження тощо. Групування існуючих підходів за методом-
основою являє собою обґрунтований набір альтернатив з 
впровадження аутсорсингу у практику господарювання, 
що полегшує та прискорює процес прийняття управлін-
ських рішень з використання аутсорсингу.

Варто зазначити, що описані в табл. 1 методи є, як пра-
вило, універсальними і призначені для визначення доціль-
ності передачі на аутсорсинг будь-якої функції чи бізнес-
процесу підприємства. У контексті даного досліджен ня 
науковий інтерес лежить у сфері аутсорсингу допоміжного 
виробництва, а саме: ремонтів обладнання, автомобільно-
го парку промислових підприємств, комп’ютерної та орг-
техніки. Варто зазначити, що серед аналізованих методів 
визначення доцільності аутосрсингу лише сценарний ме-
тод компанії Price Waterhouse Coopers має уточнення для 
аутсорсингу допоміжного виробництва. Ключовими фак-
торами переходу на аутсорсинг автори вважають ступінь 
впливу допоміжної функції на профільну, сукупні витрати 
виробничого підприємства та аутсорсера на виконання да-
ної функції і наявність надійного аутсорсера. При цьому не 
враховуються такі суттєві фактори, як зростання постійних 
витрат і негативний вплив на величину маржинального при-
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Таблиця 1

класифікація методів визначення доцільності переходу промислових підприємств на аутсорсинг

Вид методу Назва Автори Переваги Недоліки

Експертний

Шкала можливостей  
і ризиків при переході 
на аутсорсинг бізнес-
процесів і окремих 
функцій

Аникин Б. А. [1]

Простий у застосуванні; 
можливість порівню-
вати ризики і можливо-
сті попарно

Складно піддається 
формалізації; потребує 
проведення додаткового 
аналізу 

Матричний Матриця аутсорсингу Хлєбніков Д. [11]

Детальний; враховує 
стратегічні цілі розвитку 
і стан підприємства на 
ринку

Складно оцінити стан 
розвитку певно го бізнес-
процесу порівняно  
з іншими підприємствами 
на ринку

Матричний
Матриця оцінки 
доцільності аутсор-
сингу 

Курбанов А. Х. [7]

Підприємство розгля-
дається як цілісна систе-
ма; використовуються 
якісні та кількісні методи 
визначення доцільності 
аутсорсингу

Існує проблема фор-
мування нормативних 
значень, що залежить від 
компетенцій експертів

Сценарний
Алгоритм прийняття 
рішення про викори-
стання аутсорсингу

Хейвуд Дж. Б. [11],  
Зозульов О., 
Микало О. [5], 
PriceWaterhouseCoopers

Зручні у застосуванні. 
Передбачають наявність 
альтернативних шляхів 
вирішення питання

Відсутня детальна кіль-
кісна оцінка факторів 
впливу та очікуваного 
ефекту

Сценарний

Алгоритм прийняття 
рішення про виведен-
ня підрозділу (вироб-
ничого цеху) за межі 
підприємства

Сіроткін Д. [10]

Розроблено алгоритм 
переходу на аут сор - 
синг в межах реструк-
туризації компаній

Окремі сценарії не мають 
рішення

Математичний Сукупна вартість 
володіння Грибова Ю. Н. [3]

Враховує фактор 
часу при визначенні 
економічного ефекту від 
аутсорсингу. Дозволяє 
кількісно оцінити ефект 
від передачі функцій на 
аутсорсинг

Не достатньо врахову-
ються стратегічні цілі 
діяльності при прийнятті 
рішення щодо викори-
стання аутсорсингу.  
Не враховані ризики від 
переходу на аутсорсинг

бутку (а значить, і зниження маневрено сті й адаптивності 
підприємства до кон’юнктурних змін), оперативність ви-
конання операцій, що входять до складу допоміжних функ-
цій підприємства, рівень якості робіт, виконаних власними 
силами і на замовлення; тривалість міжремонтного циклу 
при виконанні робіт власними силами і на замовлення; ха-
рактер виробництва і можливість повної передачі допоміж-
ної функції на аутсорсинг; рівень економічної безпеки при 
передачі допоміжної функції на аутсорсинг.

Для вдосконалення методики визначення доцільно-
сті використання аутсорсингу спиратимемось на методику 
оцінки ефективності діяльності аутсорсингових організа-
цій в інтересах виконавчої влади Російської Федерації [8]. 
Для кількісної оцінки доцільності використання аутсор-
сингу промисловими підприємствами пропонуємо порів-
нювати фактичну ефективність допоміжної функції (бізнес-
процесу) і проектну ефективність проекту аутсорсингу з 
нормативним (бажаним) рівнем ефективності. Для цього 
необхідно визначити коефіцієнт ефективності власного до-
поміжного виробництва Кеб і проектний коефіцієнт ефек-
тивності аутсорсингу на підприємстві К1п . Порівняння цих 
коефіцієнтів між собою дасть змогу визначити, чи доцільно 
використовувати аутсорсинг для підвищення ефективності 
діяльності підприємств. Частинними критеріями будуть: 

1) К1а – оперативність виконання ремонту аутсор-
сером (на основі комерційних пропозицій та аналізу 
підприємств-аутсорсерів); К1н – нормативна оперативність 
виконання ремонту (в середньому по регіону, району, у кра-
щого конкурента); К1ф – фактична оперативність виконан-
ня ремонту (власними силами);

2) К2а – проектна величина сукупних витрат на аут-
сорсинг (включаючи неявні та супутні витрати); К2н – нор-
мативна величина сукупних витрат на дану функцію (у се-
редньому по галузі, регіону, з урахуванням специфіки і 
масштабу підприємства); К2ф – фактичні сукупні витрат на 
допоміжну функцію (за фактичними даними);

3) К3а – проектна якість ремонтних робіт, виконува-
них аутсорсером; К3п – нормативна якість ремонтних ро-
біт; К3ф – фактична якість ремонтних робіт;

4) К4а – тривалість міжремонтного циклу при аут-
сорсингу (на основі комерційних пропозицій підприємств-
аутсорсерів); К4н – норматив міжремонтного циклу облад-
нання при аутсорсингу; К4ф – фактична тривалість міжре-
монтного циклу;

5) К5 – коефіцієнт, що відображає вплив допоміжної 
функції на основні виробничі процеси та економічну без-
пеку підприємства.

Коефіцієнти характеризуватимуть такі параметри ана-
лізу (табл. 2).

http://www.business-inform.net


374

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ен

ед
ж

м
ен

т 
і м

ар
ке

ти
н

г

БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2014
www.business-inform.net

Коефіцієнти К1 і К3 для фактичних значень і проектних 
величин визначаються експертним шляхом, як частки оди-
ниці, тоді як нормативне значення даних коефіцієнтів при-
ймається за одиницю. Коефіцієнти К2 визначаються на осно-
ві проектних, фактичних і нормативних сукупних витрат на 
допоміжну функцію у вартісних вимірниках і переводяться 
у безвимірний вигляд шляхом співвідношення проектних і 
фактичних витрат до нормативних витрат, величина яких 
приймається за одиницю. Коефіцієнти К4 обчислюються 
спеціалістами технічних служб і вимірюються у днях, а по-
тім також переводяться у безвимірний вигляд. Коефіцієнт 
впливу допоміжної функції на основні виробничі процеси 
пропонуємо визначати за наступною шкалою (табл. 3).

Доцільність аутсорсингу розглядатиметься підпри-
ємством, якщо вплив допоміжної функції на основні ви-
робничі функції відповідає 1 – 4 рівню при фактичних 
значеннях коефіцієнту К5б від 0,3 до 0,85. Рівень 5 впливу 
допоміжної функції на основний виробничий процес вима-
гає особливо ретельного підходу до вибору підприємства-
аутсорсера і може супроводжуватися великими ризиками 
для підприємства (зрив замовлення у разі несправності об-
ладнання і неоперативності виконання ремонтних робіт). 
У такому разі підприємство може розглядати перехід на 
частковий аутсорсинг, коли малі й термінові ремонти вико-
нуються ремонтною бригадою працівників підприємства,  
а середні та капітальні ремонти передаються на виконання 

Таблиця 2

Визначення частинних критеріїв ефективності 

К1н

Бажана тривалість часу 
між поломкою обладнан-
ня і початком ремонт-
них робіт (залежить від 
специфіки і графіку роботи 
підприємства)

К1б

Фактична тривалість часу між 
поломкою обладнання і по-
чатком ремонтних робіт

К1а

Проектна і заявлена 
тривалість часу між полом-
кою обладнання і початком 
ремонтних робіт (проміжок 
часу між поломкою облад-
нання і приїздом оперативної 
бригади аутсорсера на об’єкт.

К2н

Середня величина витрат 
на ремонтну службу по 
галузі (з урахуванням вели-
чини підприємства)

К2б

Фактична величина витрат 
на ремонтну службу (з 
виділенням частки заробітної 
плати у структурі витрат)

К2а

Заявлена аутсорсером 
вартість послуг з ремонту  
й обслуговування обладнання 
і техніки

К3н

Нормативна величина 
якості, що визначається 
за середньогалузеви-
ми значеннями), прямо 
пропорційна тривалості 
міжремонтного циклу.

К3б

Фактична величина яко сті ре-
монтних робіт на під приємстві 
(враховує кваліфікацію 
працівників, наявність 
відповідного ремонтного 
обладнання, тривалість 
міжремонтного циклу

К3а

Проектна якість ремонтних 
робіт, заявлена аутсорсером 
(пропорційна тривалості 
міжремонтного циклу)

К4н
Нормативна тривалість, 
(визначається за середньо-
галузевими значеннями)

К4б

Фактична тривалість 
безперебійної роботи облад-
нання і техніки після малого, 
середнього і капітального 
ремонтів

К4а

Заявлена аутсорсером і 
вивчена експертами на 
досяжність тривалість 
безперебійної роботи облад-
нання і техніки після ремонту

К5н

Нормативний коефіцієнт 
(визначається експертним 
шляхом за шкалою і має 
середнє значення 0,75)

К5б

Фактичне значення коефі-
цієнта впливу допоміжної 
функції (визначається експер-
тним методом)

К5а –

Таблиця 3

Шкала визначення фактичного коефіцієнту впливу допоміжної функції на основні виробничі процеси

Рівень Шкала Зміст

1 0 – 0,3 Незначний вплив (бажана оперативність ремонту дорівнює 2 і більше днів, є запасна техніка, дис-
кретне, позаказне виробництво) 

2 0,31 – 0,55 Помітний вплив (дискретне виробництво, бажана оперативність малого ремонту становить  
не більше 1 дня, середнього ремонту – 2-3 днів , є запасна техніка і обладнання,)

3 0,56 – 0,75
Істотний вплив (дискретне виробництво, бажана тривалість малого ремонту – не більше 1 дня, 
середнього – 2-3 дні, значна територіальна віддаленість від сервісних центрів, нестача запасної 
техніки

4 0,76 – 0,85 Сильний вплив (дискретне виробництво, бажана оперативність – від 6 до 12 годин, нестача 
запасної техніки, територіальна віддаленість від сервісних центрів)

5 0,86 – 0,95 Дуже сильний вплив (безперервне виробництво, бажана оперативність ремонту – від 2 до 4 го-
дин, наявність запасної техніки)

6 0,96 – 1 Вирішальний вплив (безперервне виробництво, бажана оперативність 2-4 годин, унікальність 
обладнання, нестача запасної техніки, територіальна віддаленість від сервісних центрів)
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аутсорсеру. При шостому рівні впливу перехід на аутсор-
синг є недоцільним через повну залежність виробничого 
процесу від обслуговуючого і допоміжного виробництва. 
Виключенням може бути передача ремонтних робіт на аут-
сорсинг сервісним центрам підприємств-виробників уні-
кального обладнання, що мають оперативні виїзні бригади, 
проте в разі територіальної віддаленості це також не має 
вирішального значення. У такій ситуації утримання у сво-
єму складі ремонтного і допоміжного виробництва є необ-
хідною умовою забезпечення виробничого процесу, тому 
оптимізація бізнес-процесів і витрат таких підприємств 
повинна відбуватися іншим шляхом.

Вагові коефіцієнти α визначаються експертним шля-
хом і застосовуються для нормативного (Кен), фактичного 
(Кеб) і проектного (Кеа) коефіцієнтів ефективності допоміж-
ної функції. Формування групи експертів рекомендується 
здійснювати за методикою, наведеною у [9, c. 46]. У розгорну-
тому вигляді значення коефіцієнтів матимуть такий вигляд:
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Отримані в результаті обчислень за формулами (1), 
(2) і (3) значення коефіцієнтів порівнюються між собою:
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(6)

Якщо відношення Ken / Keф більше одиниці, тобто ко-
ефіцієнт ефективності аутсорсингу більший за коефіцієнт 
власної ефективності ремонтної служби підприємства, то 
за умови Кеа ≤ 0,85 для підприємства передача функції ре-
монту на аутсорсинг буде вигідною. При збереженні відно-
шення Ken / Keф >1 і Кеа > 0,85 перехід на аутсорсинг вимагає 
додаткового аналізу і ретельного відбору підприємства-
аутсорсера. В іншому випадку ремонтну службу слід пов-
ністю залишити у складі підприємства. Ступінь наближе-
ності коефіцієнтів Кеб і Кеа до Кен визначає оптимальність 
функціонування ремонтної служби у складі підприємст ва 
або вигідність і високу якість послуг підприємства-аут-
сорсера, що подав комерційну пропозицію. 

Визначення нормативних і фактичних значень час-
тинних коефіцієнтів з табл. 2 покладається на керівників 
виробничих, технічних служб підприємства, планово-
економічного відділу, відділу по роботі з персоналом. 
Нормативні значення оперативності, якості й тривалості 
міжремонтного циклу визначаються на основі середньога-
лузевих показників з урахуванням специфіки підприємства 
керівниками виробничих і технічних служб. Нормативні 
витрати на ремонтну службу розраховуються планово-
економічними відділами на основі розробленого технічною 
службою графіку проведення ремонтних робіт, норматив-
ної чисельності і рівня кваліфікації працівників ремонтної 
служби, систем оплати праці, установлених надбавок і до-
плат, а також оптимального для конкретного підприємства 
співвідношення «товарний випуск – витрати на обслуго-
вування і ремонт». Проектні значення частинних коефіці-
єнтів розраховуються спеціалістами планово-економічних 
відділів на основі аналізу ринку аутсорсингових послуг, ко-
мерційних пропозицій аутсорсерів і очікуваних відхилен-
нях від заявлених показників. 

Таким чином, дана методика може використовувати-
ся виробничими підприємствами для визначення 
доцільності передачі на аутсорсинг функції ремонту 

обладнання, автотранспорту, комп’ютерної та оргтехніки у 
короткостроковій перспективі. Для стратегічного обґрун-
тування переходу на аутсорсинг пропонуємо використо-
вувати матричний метод оцінки доцільності аутсорсину  
А. Х. Курбанова [7], у межах якого оцінюється ефектив-
ність діяльності економічної системи підприємства і ви-
значаються варіанти розвитку підприємства (аутсорсинг 
чи інсорсинг), а також сценарні методи визначення доціль-
ності аутсорсингу, представлені в табл. 1.

Апробацію даного метода виконано на ПАТ «Дніпро-
петровський агрегатний завод», у складі якого функціонує 
ремонтно-механічний цех, що виконує ремонт обладнання 
та інструменту. Виведення ремонтних робіт на аутсорсинг 
розглядається як проект оптимізації витрат на електрое-
нергію, газ для опалення приміщень цеху і витрат на оплату 
праці. Аутсорсером обрано ВАТ «ДТІЦ «Контакт», комер-
ційна пропозиція якого розглянута і попередньо схвалена 
керівництвом. З метою визначення доцільності переходу на 
аутсорсинг і для визначення величин частинних коефіцієн-
тів Кі і вагових коефіцієнтів αi було зібрано групу експертів 
у складі начальника виробництва, начальника планово-
економічного відділу, головного механіка, головно го бух-
галтера, фінансового директора. Отримані експертні оцінки 
було оброблено відповідно до коефіцієнтів компетентності, 
узагальнений вигляд яких представлено в табл. 4. 

Значення частинного коефіцієнта K5 встановлено на 
рівні 0,81. За формулами (1) – (3) знаходимо значення ін-
тегральних коефіцієнтів ефективності і порівнюємо їх між 
собою:

     

0,9105
1,0426 1

0,8733
,

0,81 0,85.
еп еф енК К К


 


 






  

(7)

Спираючись на результати обчислень (7), робимо ви-
сновок про те, що за збереження рівня поточних витрат на 
ремонтну службу та якості її роботи ПАТ «Дніпропетров-
ський агрегатний завод» вигідніше передати на аутсорсинг 

http://www.business-inform.net


376

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ен

ед
ж

м
ен

т 
і м

ар
ке

ти
н

г

БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2014
www.business-inform.net

ремонтні роботи ВАТ «ДТІЦ «Контакт» на запропонова-
них умовах. Варто зазначити, що у разі змін будь-яких па-
раметрів, розглянутих для прийняття рішення про перехід 
на аутсорсинг (зміна вартості послуг аутсорсера, підви-
щення ефективності роботи власної служби, оптимізація 
чисельності і підвищення продуктивності праці персоналу 
ремонтної служби), підприємству необхідно повторно про-
вести аналіз на доцільність ауторсингу. 
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Таблиця 4

Частинні і вагові коефіцієнти визначення доцільності 
аутсорсингу ремонтну обладнання на ПАТ  

«Дніпропетровський агрегатний завод»

Вагові коефіцієнти αi

1 2 3 4

0,25 0,4 0,2 0,15

Частинні критерії Ki

1 2 2* 3 4 4*

Проект 0,8 265 000 1,06 0,98 192 0,914

Факт 0,9 280 000 1,12 0,87 164 0,781

Норма 0,95 250 000 1 1 210 1,000

2*, 4* – приведені значення частинних коефіцієнтів К2 і К4.

Дана методика є корисною і для підприємств сфери 
послуг, оскільки показники, використовувані в методиці, до-
зволяють чітко оцінити потреби й особливості потенційних 
клієнтів – виробничих підприємств – у послугах з ремонту. 
За наявності інформації про масштаби і особливості діяль-
ності потенційного клієнта аналітична група або маркетолог-
аналітик сервісного підприємства-аутсорсера можуть оці-
нити відповідність потреб клієнта наявним у підприємства 
пропозиціям з ремонту і цілеспрямовано працювати над 
зростанням клієнтської бази, розробляти унікальні комер-
ційні пропозиції для промислових гігантів, наближаючи від-
повідність пропонованих послуг до максимального рівня. 

ВиСНоВки
Запропонований методичний підхід з оцінки ефек-

тивності функціонування ремонтних служб виробничих 
підприємств може використовуватися як виробничими під-
приємствами як інструмент визначення доцільності пере-
дачі на аутсорсинг ремонтного обслуговування техніки, так 
і підприємствами сфери послуг як маркетинговий інстру-
мент розширення ринків збуту і створення конкурентних 
переваг на основі повної відповідності ремонтних послуг 
потребам виробництва. Використання даного інструменту 
пошуку партнерів і клієнтів, удосконалення організації та 
форми надання послуг, на нашу думку, дозволить посилити 
взаємодію між підприємствами виробничої сфери і сфери 
послуг, поновити міжгалузеві зв’язки і сприятиме ефектив-
ному зростанню обох сфер діяльності.   
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The article analyses factors of influence upon efficiency of the organisation 
management system. In the result of the study the article identifies com-
ponents of management quality provision as a condition of achievement of 
manageability and high level of organisational perfection by an enterprise. 
The article formulates principles of ensuring balanced development of an or-
ganisation. The prospect of further studies in this direction is formation of 
the national management model, which would rest upon the already exist-
ing anticipatory competitive advantages in humanitarian and geo-economic 
spheres and would facilitate effective modernisation for achieving a high 
level of organisational perfection of enterprises in general.
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Ефективною та конкурентоспроможною економіка 
може бути за умов ефективних та конкурентоспро-
можних підприємств. Те, що загальний рівень роз-

витку усіх країн світу віддзеркалює досконалість функціо-

нування підприємств, не вимагає доказів. Шлях до рефор-
мування економіки повинен ґрунтуватись саме на засадах 
реформування підприємств, тому що вони є одними з тих 
інститутів економіки, що можуть бути не тільки «точками 
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