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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку 
ринкових відносин характеризується дією багатьох 
суперечливих чинників і поглибленням кризових 
явищ в національній економіці, зокрема, скорочен-
ням ВВП, значними темпами інфляції та девальва-
ції національної валюти, зростанням безробіття та 
ін. За таких умов існує значна потреба у залученні 
інвестицій та реалізації різноманітних інвестицій-
них проектів. Однак власні ресурси підприємств для 
здійснення проектів вкрай обмежені, їх залучення з 
зовнішніх джерел наразі надто складне. Інвестиційна 
привабливість вітчизняних підприємств істотно зни-
жується. Все це спричиняє подальше погіршення 
економічного стану підприємств та поглиблення 
кризових явищ в економіці. Тому підвищення інвес-
тиційної привабливості підприємств є засобом акти-
візації інвестицій, покращення економічних показ-
ників їх господарської діяльності та забезпечення 
сталого економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження з проблематики інвестиційної привабливості 
підприємств досить широко представлені в сучасній 
економічній літературі, зокрема, у наукових працях 
І.А. Бланка [2], А.Г. Гончарука, А.А. Яцика [4], 
Д.А. Єндовицького [5], Є.І. Крилова, В.М. Вла-
сова, М.Г. Єгорова [8], Т.В. Лазоренка, О.В. Цвет-
кової [9], П.Ш. Солієвої [12], А.А. Тарелкіна [13], 
О.В. Чуріної [15], Ю.А. Юхтанової, А.В. Братенко-
вої [16] та ін. 

Більшість авторів як основну характеристику 
інвестиційної привабливості підприємства схильні 
відзначати його фінансовий стан, який оцінюють за 
показниками фінансової стійкості, платоспромож-
ності, дохідності капіталу та ділової активності [3; 4].  
П.Ш. Солієва при визначенні інвестиційної прива-
бливості підприємства також відзначає її істотний 
зв’язок з інвестиційним потенціалом і інвестицій-

ним ризиком. Крім того, автор пропонує проводити 
оцінку інвестиційної привабливості підприємства за 
допомогою таких параметрів, як привабливість про-
дукції підприємства для споживача, кадрова при-
вабливість, територіальна привабливість, фінансова 
привабливість, інноваційна, екологічна та соціальна 
привабливість [3]. А.А. Тарелкин поряд з фінансовим 
станом відзначає також зв’язок інвестиційної при-
вабливості підприємства з конкурентоспроможністю 
продукції, інвестиційним кліматом, інвестиційним 
потенціалом, ризиком і організаційною структу-
рою підприємства [4]. Е.І. Крилов, В.М. Власова, 
М.Г. Єгорова, І.В. Журавкова визначають інвести-
ційну привабливість як самостійну економічну кате-
горію, яка характеризується не тільки стійкістю 
фінансового стану підприємства, а й знаходиться у 
залежності від конкурентоспроможності продукції, 
клієнтоорієнтованості підприємства та рівня іннова-
ційної діяльності господарюючого суб’єкта [8]. Отже, 
інвестиційна привабливість є складною та багатоас-
пектною економічною категорією та характеристи-
кою діяльності підприємства, яка визначається мно-
жиною чинників і може набувати різних форм [2; 5; 
16], що потребує пильної уваги з боку керівництва та 
фахівців підприємства для його успішного функціо-
нування на ринку.

Водночас навіть за умови усвідомлення потреби 
у забезпеченні та підвищенні інвестиційної прива-
бливості підприємства керівництво часто розуміє, 
що власні ресурси для цього недостатні. При цьому 
може спостерігатися дефіцит матеріальних, трудо-
вих, фінансових або інформаційних ресурсів під-
приємства чи дефіцит технологій, досвіду їх засто-
сування, що стримує можливості підприємства щодо 
підвищення інвестиційної привабливості, залучення 
інвестицій та забезпечення сталого економічного  
розвитку. 
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Аналіз сучасної теорії й практики показує, що 

одним з можливих засобів вирішення цієї про-
блеми є залучення фахівців і ресурсів спеціалізо-
ваних фірм на контрактній основі, що становить 
зміст аутсорсингу [1; 3; 6; 10; 14]. Вивченню сут-
ності та особливостей застосування аутсорсингу при-
свячені численні наукові праці таких дослідників, 
як Б.А. Анікін, І.Л. Руда [1], Ж-Л. Бравар, Р. Мор-
ган [3], С.О. Календжян [6], Н.Н. Мещерякова [10], 
И.М. Синяєва, В.М. Маслова, В.В. Синяєв [11], 
Ф.Н. Філіна [14] та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на досить ґрунтовні дослі-
дження як з питань інвестиційної привабливості, так 
і з питань аутсорсингу, слід відзначити, що в спеці-
альній літературі зазвичай ці питання представлені 
відокремлено. Водночас становить інтерес комплек-
сне дослідження їх взаємного впливу та обґрунту-
вання доцільності застосування аутсорсингу з метою 
підвищення інвестиційної привабливості підпри-
ємства, що потребує поглибленого вивчення цього 
питання та зумовлює актуальність теми даної статті.

Мета статті полягає у вивченні впливу аутсор-
сингу на інвестиційну привабливість підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Остан-
німи роками аутсорсинг набуває широкого розповсю-
дження у господарській практиці у всьому світі та в 
Україні. 

На аутсорсинг може бути передано значну кіль-
кість функцій підприємства, але найчастіше підпри-
ємства передають на аутсорсинг непрофільні функ-
ції або такі, які фахівці підприємства неспроможні 
якісно виконувати власними силами чи не мають 
достатнього досвіду їх виконання. 

Щодо можливостей забезпечення та підвищення 
інвестиційної привабливості підприємства доцільно 
використовувати наступні форми аутсорсингу:

- бухгалтерський аутсорсинг, що передбачає 
залучення сторонніх фахівців до ведення бухгалтер-
ського обліку на підприємстві, завдяки чому забезпе-
чується високоякісне виконання бухгалтерських опе-
рацій за відсутності необхідності витрат з пошуку, 
підготовки, підвищення кваліфікації, матеріального 
забезпечення персоналу (офісне обладнання, про-
грамне забезпечення, придбання спеціалізованої літе-
ратури, заробітна плата та соціальний пакет, канце-
лярське приладдя, витрати на комунальні послуги);

- IT-аутсорсинг – передача спеціалізованій ком-
панії всіх завдань управління інформаційними техно-
логіями підприємства або його окремих ІТ-функцій, 
наприклад, професійної розробки та підтримки необ-
хідних програмних продуктів; оренди обчислюваль-
них потужностей і хмарних сервісів; користування 
послугами центрів обробки даних, для чого підпри-
ємства часто не мають власних фахівців і коштів 
на придбання техніки та відповідного програмного 
забезпечення; цей сегмент ринку аутсорсингу в 
останні роки демонструє найвищі темпи зростання, 
навіть незважаючи на посилення кризових явищ у 
національній економіці;

- аутсорсинг складання бізнес-плану діяльності 
підприємства чи інвестиційного проекту передбачає 
отримання відповідних послуг від спеціалізованих 
фірм, що часто стає одними з вимог інвесторів для 
залучення зовнішнього фінансування інвестиційних 
проектів підприємства;

- аутсорсинг маркетингу передбачає передачу 
маркетингових функцій підприємства спеціалізо-
ваним компаніям; це може бути проведення різно-
манітних маркетингових досліджень, розробка та 

реалізація маркетингової політики та стратегії під-
приємства або їх окремих складових;

- виробничий аутсорсинг – залучення аутсорсе-
рів до часткового або повного виконання виробничих 
функцій підприємства, зокрема, непрофільних або 
трудомістких операцій, що дозволяє раціональніше 
використовувати наявні виробничі площі та облад-
нання, швидко переналагоджувати виробничий про-
цес, використовувати сучасні технології, розробляти 
нові товари чи послуги та знижувати собівартість 
виробництва;

- аутсорсинг невиробничих функцій (прибирання, 
забезпечення харчування персоналу, управління 
транспортним парком підприємства) дозволяє під-
приємству вивільнити певну частину персоналу та 
заощадити кошти на оплату праці та утримання від-
повідних служб, дещо «полегшити» власну організа-
ційну структуру, підвищити її мобільність та отри-
мувати у необхідному обсязі відповідні послуги;

- аутсорсинг персоналу дозволяє підприємству 
отримати фахівців необхідних професій з необхід-
ним рівнем кваліфікації та досвідом виконання пев-
них робіт на чітко визначений термін; відповідно, 
знижуються витрати з пошуку, відбору необхідних 
робітників; оплату їх праці та надання соціальних 
гарантій; у разі потреби здійснюється оперативна 
заміна робітника, який не відповідає вимогам або на 
випадок хвороби, відпустки та ін.;

- аутсорсинг офісного друку – це використання 
техніки спеціалізованих компаній для друку необ-
хідних документів, що дозволяє за рахунок більш 
продуктивного обладнання забезпечити зниження 
витрат на придбання та експлуатацію офісної тех-
ніки, витратні матеріали тощо;

- аутсорсинг call-центру (контакт-центру) дає 
змогу підприємству отримати необхідну послугу та 
скористатися високим технологічним рівнем осна-
щення спеціалізованих компаній, якого важко або 
економічно недоцільно досягти власними силами;

- аутсорсинг оцінки якості сервісу передбачає 
залучення спеціалізованих фірм до визначення за 
допомогою певних методик рівня надання тих чи 
інших послуг клієнтам (торговельні мережі, готель-
ний і ресторанний бізнес, автозаправні станції та 
ін.); цей вид аутсорсингу є різновидом аутсорсингу 
маркетингових досліджень та аутсорсингу марке-
тингу [7];

- інноваційний аутсорсинг передбачає передачу 
частини або повного циклу робіт з розробки та впро-
вадження у виробництво й комерціалізацію певного 
інноваційного продукту. На аутсорсинг можуть бути 
передані НДДКР, роботи з технічної підготовки 
виробництва, післяпродажного технічного обслуго-
вування та маркетингового супроводу. Це дозволяє 
підприємству забезпечити високу якість інновацій-
ної продукції, зниження експлуатаційних витрат, 
скорочення потреби у доопрацюванні на стадії екс-
плуатації, а, отже, уникнути надмірних витрат;

- логістичний аутсорсинг – передача аутсорсин-
говим компаніям функцій постачання матеріальних 
ресурсів, їх складування, завантажувально-розван-
тажувальних робіт, комплектування та транспорту-
вання готової продукції до споживачів та ін.

Отже, застосування аутсорсингу дозволяє підпри-
ємству вирішувати наступні завдання:

- зосередитися на виконанні ключових функцій, 
не розпорошуючи ресурси на виконання допоміжних 
функцій;

- розробляти й реалізувати додаткові проекти та 
ефективно диверсифікувати діяльність підприємства; 
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- отримувати та використовувати необхідні 
ресурси чи продукцію (роботи, послуги) у разі їх від-
сутності чи дефіциту; 

- підвищувати якість вироблюваної продукції чи 
надаваних послуг;

- знизити витрати за рахунок ефекту масштабу, 
більшого досвіду у постачальника необхідних послуг 
і ефективнішого їх контролю;

- зменшити ризики, пов’язані з реалізацією біз-
нес-процесів шляхом скорочення кількості некерова-
них чинників і передачі ризику аутсорсинговій ком-
панії;

- отримати додаткові конкурентні переваги та 
успішніше протидіяти конкуренції на ринку, отже, 
підвищити конкурентоспроможність;

- підвищити капіталізацію й економічний потен-
ціал підприємства, покращити економічні показ-
ники його діяльності та фінансовий стан, підвищити 
репутацію підприємства для споживачів, партнерів 
та інвесторів.

Таким чином, аутсорсинг справляє позитивний 
вплив на всі аспекти інвестиційної привабливості. 
Водночас слід враховувати, що застосування аутсор-
сингу на підприємстві пов’язане з певним ризиком. 
Так, можливе виникнення втрат на підприємстві 
через недостатню узгодженість дій з представни-
ками компанії-аутсорсера, ризик втрати конкурент-
них переваг та ін., яких можна уникнути шляхом 
ретельного складання контрактних документів та 
належного контролю їх виконання. 

Тому прийняттю рішення про аутсорсинг має 
передувати ретельна оцінка його доцільності. Для 
кількісної оцінки впливу аутсорсингу на інвести-
ційну привабливість можна проаналізувати дина-
міку зміни критеріїв, обраних для її визначення. 
Покращення значень цих показників свідчитиме про 
доцільність аутсорсингу. 

Також становить інтерес і вплив рівня інвести-
ційної привабливості підприємства на доцільність 
використання аутсорсингу. Підвищення інвестицій-
ної привабливості не означає необхідність відмови 
від аутсорсингу. Керівництво підприємства може 
переглянути та скоригувати перелік функцій, які 
передаються на аутсорсинг. Чим вище інвестиційна 
привабливість, тим ширші можливості застосування 
аутсорсингу відкриваються перед підприємством. 
Поряд з аутсорсингом допоміжних бізнес-процесів 
з підвищенням інвестиційної привабливості можли-
вим стає застосування аутсорсингу основних бізнес-
процесів, пов’язаних, наприклад, з розробкою та реа-
лізацією інноваційних ідей у виробничій діяльності 
підприємства. Це сприятиме подальшому зростанню 
інвестиційної привабливості підприємства.

Висновки. Таким чином, застосування аутсор-
сингу у діяльності підприємства позитивно позна-

чається на всіх аспектах його функціонування, що 
дозволяє підвищити інвестиційну привабливість та 
забезпечити стабільний економічний розвиток.
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