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дасть позитивний результат у вигляді збільшення прибутку підприємств Жито-
мирської області. При цьому, зростання розміру прибутку коливається в межах 
від 0 до 218977,89 тис. грн. 

Висновки. Формування логістичної системи на основі об’єднань сільсько-
господарських підприємств дозволить більш якісно вирішувати завдання, що по-
стають перед менеджментом підприємств. Так, агрокорпорація здійснюватиме 
стратегічне управління та координацію роботи агроторгових домів та визначати-
ме пріоритети у виробництві сільськогосподарської продукції. У свою чергу, аг-
роторгові доми вирішуватимуть завдання матеріально технічного забезпечення 
підприємств, переробки та реалізації виробленої продукції. Такий підхід дозво-
лить невеликим сільськогосподарським підприємствам отримати переваги, яки-
ми володіють великі агрохолдинги. Проведене нами моделювання підтвердило 
доцільність формування логістичної системи на основі об’єднання сільськогос-
подарських підприємств. Зокрема ймовірність того, що прибуток підприємств від 
участі  в такому об’єднанні зменшиться складає 2,57 %. Таким чином, розгляну-
тий нами механізм формування логістичної системи сільськогосподарських під-
приємств сприяє економії витрат та раціоналізації в управлінні матеріальними та 
фінансовими потоками, і, як результат, відбувається зростання прибутків.  
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У статті проаналізовано використання аутсорсингу кадрових ресурсів у процесі 
управління персоналом. 

This article analyzes the use of outsourcing human resources in HR. 
 
 

Постановка проблеми. Процеси глобалізації та посилення конкуренції 
вимагають від товаровиробників підвищення рівня ефективності виробництва 
шляхом оптимізації та мобілізації внутрішніх ресурсів: обладнання, сировини, 
технологій, фінансів, людського потенціалу та багатьох інших чинників. 

Складна макроекономічна ситуація в країні призвела до значного ско-
рочення чисельності персоналу багатьох  підприємств. Застосування прогре-
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сивних методів управління кадровими ресурсами є одним з найважливіших 
векторів розвитку підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пошук шляхів удоскона-
лення використання людського потенціалу ускладнюється неготовністю ке-
рівників підприємств до активного використання новітніх управлінських ін-
струментів, серед яких важливе місце посідає аутсорсинг. 

Його сутність полягає у підвищенні ефективності роботи компанії за раху-
нок передачі певних функцій на виконання зовнішнім організаціям з метою оп-
тимізації всіх видів ресурсів і концентрації на основному напрямку діяльності. 
Ухвалення рішення щодо впровадження таких схем приймається на рівні вищого 
керівництва й власників компанії і є частиною корпоративної стратегії. 

Сильні та слабкі сторони аутсорсингу розглядаються в працях Анікі-
на Б.А., Лєпіхіної С.Н., Несторової О.О., Шкоди Т.Н. та інших вчених. Осно-
вний акцент науковці роблять на теоретичні аспекти та особливості його 
впровадження в окремих бізнес-процесах, але питання комплексного дослі-
дження аутсорсингу як важливого інструменту вдосконалення управління 
персоналом висвітлено недостатньо. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у розкритті концеп-
туальних засад та особливостей застосування аутсорсингу кадрових ресурсів 
в управлінні песоналом. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Безсистемність у підходах 
до планування та організації процесу виробництва призводить до багатоміль-
йонних втрат ресурсів та недоотримання значної частки прибутку. У сучасних 
економічних умовах велика перспектива відкривається перед тими структура-
ми, які обрали для себе довготривалий супровід компанією-аутсорсером у на-
прямку підвищення рівня кваліфікації співробітників з метою оптимізації ве-
дення виробничої діяльності. Беззаперечним є той факт, що вітчизняний бізнес 
потребує взаємодії підприємств із зовнішніми провайдерами, найбільш цінні 
характеристики яких - це оперативність, відповідальність за результат, розумін-
ня потреб конкретно взятої компанії, конфіденційність, гнучкість і надійність. 

Світова тенденція останніх років вказує на те, що аутсорсинг стає од-
ним з основних інструментів конкурентної боротьби компаній за рахунок оп-
тимізації витрат. Провайдерам аутсорсингових послуг необхідно сконцент-
руватися на тому, щоб доносити інформацію про свої послуги і можливості 
для бізнесу максимально доступно, що дозволить залучати багато нових клі-
єнтів. Важливим чинником є те, що аутсорсинг непрофільних бізнес-процесів 
призводить до економії ресурсів в довгостроковому періоді, а також робить 
планування витрат більш передбачуваним [1]. 

Недоліками аутсорсингу є питання конфіденційності, висока вартість 
деяких послуг, ризик отримання неякісних послуг та нетривалий фінансовий 
ефект через відсутність зворотного зв’язку та індивідуального підходу до 
кожного клієнта. 

Існує досить багато видів аутсорсингу кадрових ресурсів (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Види аутсорсингу кадрових ресурсів [2] 

Вид аутсорсингу  
кадрових процесів Зміст послуги 

Аутсорсинг підбору 
персоналу (рекрут-
мент, хедхантінг) 

Процес пошуку та відбору кандидатів високої якості - від робітни-
чих спеціальностей до керівників вищої ланки (топ-менеджерів) та 
вузьких спеціалістів шляхом проведення спеціальних заходів по за-
лученню та експертизі кандидатів 

Аутсорсинг атестації 
персоналу та кадрово-

го аудиту 

Процес оцінки ефективності виконання співробітником посадових 
обов’язків, ув’язка оплати праці з результатами роботи персоналу 
та підвищенням його кваліфікації; оцінка кадрового потенціалу під-
приємства та аналіз ефективності системи управління персоналом 

Аутсорсинг в системі 
навчання 

Процес навчання, підвищення кваліфікації та професійної перепід-
готовки персоналу за межами підприємства або шляхом залучення 
зовнішніх спеціалістів, що передбачає проведення спеціалізованою 
компанією окремих тренінгових програм, а також побудову функ-
ціональної системи навчання та розвитку персоналу 

Аутсорсинг  
НR-адміністрування

Процес аналізу, оцінки та оптимізації спеціалізованою організацією 
кадрової документації, адміністрування зарплати, складання поса-
дових інструкцій та інших документів 

Лізинг персоналу 

Специфічна форма його залучення, яка передбачає надання у тим-
часове користування персоналу підприємства-провайдера у розпо-
рядження іншого підприємства з метою усунення невідповідності 
між наявними людськими ресурсами та потребою в них 

Аутстафінг 
Виведення персоналу за штат компанії-замовника та оформлення 
його в штат компанії-провайдера з метою скорочення чисельності 
штатного персоналу 

Аутплейсмент 

Комплекс заходів, спрямованих на надання допомоги скороченим 
працівникам у працевлаштуванні та адаптації за допомогою спеціа-
лізованих агенцій шляхом надання інформаційної підтримки та 
консультацій щодо пошуку нового місця роботи 

 

Інститут аутсорсингу (Outsourcing Institute, США) подає наступні дані 
щодо розподілу часток серед галузей, що застосовують послуги аутсорсерів, 
в їх загальному обсязі (рис. 1). 
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Рис. 1. Застосування аутсорсингу підприємницькими структурами 

(за данними Outsourcing Journal) 
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В сучасних умовах господарювання в Україні існують декілька чинни-
ків, які перешкоджають використанню аутсорсингу: 

 -недостатня поінформованість суб’єктів господарювання про досвід 
впровадженню аутсорсингу; 

 - відсутність вільних ресурсів для інвестування в нові управлінські 
технології; 

- ризик втрати контролю над кадровою політикою та зміни в корпора-
тивній культурі; 

- тривалий період вибору постачальника послуг та переходу на аутсор-
синг (від 9 до 18 місяців). 

З метою активізації впровадження аутсорсингу кадрових ресурсів не-
обхідно провести ряд заходів: 

- удосконалити  законодавчу базу, яка б захищала інтереси вітчизняних 
підприємницьких структур; 

- проводити роз’яснювальну роботу серед співробітників стосовно пе-
реваг аутсорсингу; 

- забезпечити компенсаційний пакет для тієї категорії працівників, які 
будуть звільнені в результаті оптимізації кадрових процесів; 

- проводити систематичний моніторинг ринку аутсорсингових послуг; 
- диверсифікувати ризики шляхом відбору кількох провайдерів [3]. 
Характерними функціями, які передаються аутсорсинговим компаніям 

в Україні є кадрові процеси, ІТ - технології, здійснення маркетингових дослі-
джень, транспортні послуги. Виробничий аутсорсинг практично не викорис-
товується.  

Найчастіше до послуг аутсорсерів вітчизняні підприємці звертаються з 
питань антикризового менеджменту, з метою зниження витрат, оскільки ви-
гідніше тимчасово скористатися послугами провайдера, ніж постійно утри-
мувати штатних працівників. Характерними рисами використання аутсорси-
нгу в Україні є його фрагментарність та епізодичність.  

Послуги з управління кадровими ресурсами в сільському господарстві 
в Україні, крім  аутсорсингових компаній, надаються консалтинговими фір-
мами і дорадчими службами.  

Аутсорсингові та дорадницькі послуги, на відміну від консалтингу, но-
сять постійний  та системний характер. Взаємовідносини за таких умов здій-
снюються між кількома юридичними особами в межах діючого законодавст-
ва. Фактично, дорадництво виступає різновидом аутсорсингу.  

Використання аутсорсингу дає можливість підприємству сфокусувати 
власні ресурси на основні виробничі  завдання та розподілити ризики, забез-
печує зростання якості переданих завдань і доступ до технологій та інформа-
ційних розробок провайдера, а також звільняє підприємство від вимушеного 
створення внутрішніх підрозділів, які потребують фінансових витрат і відпо-
відного кадрового забезпечення [4]. 

Висновки. В сучасних умовах господарювання аутсорсинг є важливим 
інструментом забезпечення конкурентних переваг: знижує рівень витрат, 
удосконалює технології, підвищує гнучкість внаслідок використання вивіль-
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неного потенціалу, покращує якість продукції та послуг,  дозволяє підприєм-
ству швидко адаптовуватись до зовнішніх умов функціонування та покращу-
вати економічні результати, а також зміцнити свої позиції на ринку. 
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У статті розглянуто основні теоретичні підходи до  інтерпретації поняття 
«економічний розвиток» у сучасній науковій думці, зокрема, проаналізовано концепції 
українських та зарубіжних дослідників стосовно даної категорії, обґрунтовано основні 
фактори та умови його забезпечення в контексті глобального економічного простору та, 
на основі проведеного аналізу, запропонована підсумкова теоретична модель  «економіч-
ного розвитку». 

In the article the basic theoretical going is considered near  interpretation of concept 
"economic development" in modern scientific thought. Conceptions of the Ukrainian and foreign 
researchers are analysed in relation to this category, basic factors and terms of his providing 
are reasonable in the context of global economic space. On the basis of the conducted analysis, 
the final theoretical model  of "economic development" offers. 

 

Постановка проблеми. Сучасний глобальний простір, створює умови 
для формування  якісної системи економічного розвитку. Зокрема від рівня 
економічного розвитку залежить економіка окремих країн, її позиції та пріори-
тети  на світовому ринку, соціальний та демографічний рівні, а також можливо-
сті подальшого розвитку в контексті виходу на міжнародні ринки. Відповідно 
пріоритети та стратегії економічного розвитку є однією з найголовніших про-
блем, до якої звертаються сучасні науковці-економісти.  

Саме тому, в основі сучасної економічної науки лежить концепція еконо-
мічного розвитку й економічного зростання, як обов’язкової його складової, а 
відсутність єдиного твердження відносно категорії «економічний розвиток» та 
її обґрунтування зумовлюють актуальність даного дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливу увагу дослідженню 
категорії «економічний розвиток», обґрунтуванню чинників, що його забезпе-




