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МОДеЛь еФеКТиВНОСТІ IT-АУТСОРСиНГУ В КОНТеКСТІ РОЗВиТКУ 
ІНФОРМАцІйНиХ СиСТеМ еКОНОМІЧНиХ ОБ’ЄКТІВ

у статті розглянуто можливості, які надає сучасним економічним об’єктам IT-аутсорсинг, виділено можливі вигоди, витрати й ризики, пов’язані 
з його впровадженням. Запропоновано математичну модель, що базується на теорії нечітких множин, яку призначено для забезпечення при-
йняття рішення щодо використання IT-аутсорсингу. модель ураховує різні сценарії використання послуг IT-аутсорсингу в контексті розвитку 
власної інформаційної системи економічного об’єкта.
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Постановка проблеми. не кожне підприємство (фір-
ма, організація) здатне утримувати власну інформаційну 
(іС) систему в належному стані та розвивати її. це пов’язано 
зі значними витратами на підтримку та розвиток іС, усклад-
ненням обчислювальної техніки [2], дефіцитом кваліфіко-
ваних кадрів, складністю своєчасного моніторингу еконо-
мічним об’єктом технологічних новацій [1; 2], необхідністю 

впровадження новітніх технологій управління на основі 
іт [6] та ін. іт-аутсорсинг, як метод вирішення складних за-
вдань інформатизації економічного об’єкта за рахунок пе-
редачі частини функцій іС стороннім організаціям, покли-
каний вирішити вказані проблеми [1–8].  

Згідно з оглядами асоціації аутсорсингу центральної 
та Східної Європи за 2007–2012 роки, україна є лідером 
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в  області іт-аутсорсингу серед країн цього регіону. так, на-
приклад, обсяг обороту коштів українських фірм у галузі іт-
аутсорсингу за 2010 ріки склав 697 млн дол. СШа, їх надава-
ли 940 компаній, загальний штат яких складав 18100  осіб. 
Перелік послуг, які надаються ними, досить широкий і охо-
плює практично всі напрямки діяльності: експорт іт-послуг, 
підтримка іт-інфраструктури, обстеження бізнес-процесів, 
підготовка проектної документації, розробка програмного 
забезпечення, його тестування, налаштування і супровід 
іС, аутстаффінг іт-персоналу та ін. [3]. 

При виборі варіанту реалізації іт-аутсорсингу зазви-
чай враховують такі фактори, як: економічну доцільність, 
рівень вимог до використовуваних іт-ресурсів, необхід-
ність залучення кваліфікованих фахівців, необхідність зба-
гачення власного бізнесу за рахунок  досвіду спеціалізова-
них сторонніх організацій та ін. [2]. але питанням оцінки 
ефективності іт-аутсорсингу, особливо з точки зору його 
використання для вирішення завдань розвитку інформа-
ційних систем економічних об’єктів, приділяється недо-
статньо уваги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. вигоди, 
які отримує економічний об’єкт за рахунок іт-аутсорсингу, 
можуть бути такими: зменшення витрат на іС та іт [1]; підви-
щення ефективності фінансового менеджменту [1]; змен-
шення відповідальності за помилки, зокрема при передачі 
в аутсорсинг функцій бухгалтерського обліку [2]; доступ 
до новітніх інформаційних технологій [2; 6] та ін.  у робо-
тах [1; 2] запропоновано концепцію та методологію Web-
аутсорсингу як форми аутсорсингу, який здійснюється пе-
реважно у вигляді дистанційного надання послуг, і відзна-
чено переваги, які він надає економічним об’єктам: доступ 
до даних з будь-якої точки україни та світу за допомогою 
мережі Internet,  коректні та актуальні дані, низькі вимоги 
до обладнання на місцях, розподілена підготовка даних 
між профільними фахівцями, сервісні та спеціальні програ-
ми, зниження витрат на підготовку та здачу звітів, можли-
вість використання Web-аутсорсингу для проведення звіт-
ності та контролю всередині організації. як можна бачити 
з наведеного переліку, більшість функцій Web-аутсорсингу 
співпадає з функціями іт-аутсорсингу, і тому може розгля-
датися як сучасна модифікація останнього.

в. в. щербан пропонує оцінювати економічну доціль-
ність переходу підприємства до аутсорсингу шляхом по-
рівняння вартості послуг аутсорсингу та витрат праці на 
підтримку інформаційного сервісу, і якщо витрати на аут-
сорсинг є меншими за власні витрати, то вважає перехід 
до аутсорсингу обґрунтованим. витрати на інформаційний 
сервіс він пропонує розраховувати, як питому кількість ро-
бочих годин працівника, помножену на суму його місячної 
заробітної плати та непрямих витрат на нього [4]. 

ю. н. макаров розглядає переваги й недоліки іт-
аутсорсингу, а для вибору аутсорсингових послуг при 
впровадженні інформаційних технологій  на підприємстві 
пропонує використовувати нечітку продукційну модель, 
яка враховує вплив рівню інформатизації підприємства 
на технологічний процес, на персонал основного вироб-
ництва, на систему документообігу, на систему підтримки 

прийняття управлінських рішень та на систему контролю 
якості продукції. рівень функціонування кожного з елемен-
тів він пропонує оцінювати як функцію від рівню витрат на 
нього. у якості залежних змінних у моделі прийнято об’єм 
виробництва та якість продукції, а сумарний ефект від  
IT-аутсорсингу розраховується як різниця між об’ємом чи-
стої продукції та витраченими коштами [6].

і. Хо (Ian Tho) дослідив дуже важливу проблему, 
якої не можна уникнути при прийнятті рішень щодо іт-
аутсорсингу – оцінку ризиків та управління ними. він 
наводить 8 видів ризику, які можливі при використанні 
іт-аутсорсингу: технічний, фінансовий, правовий, опера-
ційний, діловий, екзогенний, інформаційний та стратегіч-
ний, а рівень ризику іт-аутсорсингу пропонує оцінювати 
як суму добутків ймовірностей небажаних результатів та 
втрат від них [8]. 

і. моура та в. гровер (moura I., Grover v.) при розгля-
ді теоретичних перспективних положень з використання 
різних типів моделей щодо обґрунтування доцільності іт-
аутсорсингу пропонують комплексний підхід, який полягає 
в оцінці наявних ресурсів і знань економічного об’єкта, та 
урахуванні трансакційних витрат при одночасному залу-
ченні теорії агентної взаємодії.  у якості джерел виникнен-
ня трансакційних витрат, які пов’язані з іт-аутсорсингом, 
вони розглядають: невизначеність (непередбачуваність 
інформаційних ринків, технологічних змін та розвитку, 
а також непередбачуваний розвиток подій в бізнесі), об-
межену раціональність (як здатність фірм в повній мірі 
оцінити наслідки усіх можливих рішень у виборі, управлін-
ні та контролі фірм-постачальників послуг) та опортунізм 
(фірми-аутсорсери іноді завищують свої можливості або 
зловживають своїми знаннями при продажі устаткування 
та/або програмного забезпечення, які компанії-покупці мо-
жуть отримати в іншому місці за більш низькою ціною) [8]. 

таким чином, області застосування іт-аутсорсингу  є 
такими: підтримка технічних (апаратних) і програмних за-
собів [1–6]; розробка та інтеграція додатків; тестування 
програмного забезпечення; консалтинг і реінжиніринг; на-
вчання й тренінг; управління інформаційними системами; 
управління комп’ютерними мережами; підтримка користу-
вачів та споживачів; електронна комерція; мережі обробки 
даних, у тому числі «хмарні» обчислення; надання в орен-
ду складних та дорогих систем управління економічними 
об’єктами, наприклад ERP, CRm, SCm та ін.; збереження да-
них (дата-центри).

але проведений аналіз публікацій, які присвячено іт-
аутсорсингу, показує, що цю проблему оцінки його ефек-
тивності досліджено недостатньо, особливо з точки зору 
використання іт-аутсорсингу для розвитку інформаційних 
систем економічних об’єктів.

Мета статті. метою даної статті є розробка та дослі-
дження моделі ефективності іт-аутсорсингу в контексті 
розвитку інформаційних систем економічних об’єктів.

Матеріали і результати досліджень. З наведеного 
вище переліку областей застосування іт-аутсорсингу та 
огляду літератури, наведемо перелік складових, за якими 
будемо далі оцінювати ефективність іт-аутсорсингу: ви-
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трати, ризики та вигоди. ураховуючи також той факт, що 
питання розвитку іС пов’язані з прогнозуванням майбутніх 
значень витрат, вигод та інших показників, має місце неви-
значеність (зумовлена неточністю та неповнотою інформа-
ції), це дає можливість використання для оцінки ризиків 
теорії нечітких множин [10]. для визначення лінгвістичних 
змінних можливо використовувати функції належності 
трикутної або трапецеїдальної форми (при заданому діа-
пазоні зміни показників), або квазідзвоноподібні функції та 
функції гауса (при значній невизначеності).

витрати економічного об’єкта на утримання власної іС 
є такими:
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де 
~

( )BESC t  – витрати на закупівлю апаратних засобів і про-
грамного забезпечення іС;

~
( )NETC t  – витрати на розробку та створення 

комп’ютерних мереж;
~

( )RC t  – витрати на ремонти апаратних засобів іС;
~

( )Rp t  – вірогідність виникнення потреби у ремонтах;
~

( )MSC t  – витрати на матеріально-технічне забезпе-
чення;

~
( )DSWC t  – витрати на розробку програмного забез-

печення;
~

( )EC t  – вартість електроенергії, що споживається об-
ладнанням іС;

~
( )A t  – амортизаційні відрахування;
~

( )RSC t  – витрати на вдосконалення (чи оновлення) 
програм;

~
( )TSC t  – витрати на налагоджування та підтримку про-

грам;
~

( )ASC t  – витрати на бухгалтерський супровід;
~

( )PRS t  – заробітна плата служби технічної підтримки іС;
~

( )PSS t  – заробітна плата системних адміністраторів та 
програмістів;

~
( )LC t  – витрати на навчання персоналу;

~
( )HC t  – оплата лікарняних, медичних страховок і т. п.;

~
( )PRC t  – витрати на рекрутинг персоналу;

~
( )RBC t  – витрати на оренду та/або утримання примі-

щень;

 
~

( )OBC t  – офісні витрати;

~
( )ADC t  – адміністративні витрати;

~
( )TRC t  – трансакційні витрати: на пошук інформації, на 

виконання поточних операцій, опортуністичні та ін.;
t  – момент часу, на який фіксуються витрати.
у формулі (1) і далі символом «~» будемо позначати не-

чіткість змінних.
витрати економічного об’єкта на іт-аутсорсинг є такими:

 ~ ~ ~ ~
( ) ( ) ( ) ( ),ITO CT MI OSC t C t C t C t= + +  (2)

де     
~

( )CTC t  – витрати на укладання та супровід договорів;
~

( )MIC t  – витрати на контроль за наданням послуг аут-

сорсером;
~

( )OSC t  – вартість послуг аутсорсера;

t  – момент часу, на який фіксуються витрати на іт-
аутсорсинг.

для оцінки ризиків в економіко-математичних моде-
лях зазвичай використовують теорію чутливості, теорію 
вірогідності, теорію ігор, імітаційне моделювання, теорію 
нечітких множин [9]. як можна бачити з наведеного перелі-
ку ризиків, їх можна оцінити або вірогідністю виникнення, 
або у лінгвістичній формі (низький, середній або високий 
ризик). використання лінгвістичних змінних дозволяє ви-
користовувати моделі практикам – менеджерам і еконо-
містам. отже, для визначення ризиків і представлення їх 
у вигляді грошових втрат будемо використовувати меха-
нізм прийняття рішень на базі нечітких продукційних мо-
делей виду: «якщо якість послуг аутсорсера низька, то 
втрати економічного об’єкта високі» [9; 10]. кількість тер-
мів у терм-множинах лінгвістичних змінних визначається 
як досвідом дослідника, так і необхідним ступенем точнос-
ті подання змінних у моделі.

можливі втрати [5–7] будемо обчислювати за форму-
лою:

 ~ ~ ~ ~ ~ ~
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),QO B S O QPWO t W t W t W t W t W t= + + + +  (3)

де 
~

( )QOW t  – втрати від неякісних послуг аутсорсера;
~

( )BW t  – втрати від банкрутства аутсорсера;
~

( )SW t  – втрати від порушенням аутсорсером інформа-

ційної безпеки;
~

( )OW t  – втрати від опортунізму аутсорсера;
~

( )QPW t  – втрати від зниження кваліфікації власних спів - 

робітників;
t  – момент часу, на який фіксуються втрати.
таким чином, якщо передати частину функцій інфор-

маційної служби в іт-аутсорсинг, то відповідні складові у (1) 
слід віднести до економії, яку отримує економічний об’єкт. 
вартість послуг іт-аутсорсингу, що обчислена за формулою 
(2), складена з величиною можливих втрат, визначеною за 
формулою (3),  і визначає сумарні витрати економічного 
об’єкта на аутсорсинг. 
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у якості можливих вигід, які економічний об’єкт може 
отримати за рахунок вивільнення коштів, розглянемо такий 
варіант: кошти, які вивільнено за рахунок іт-аутсорсингу, 
вкладаються у розвиток власної іС.

розглянемо приклад. у промислового підприємства є ін-
формаційна система, яка містить такі підсистеми: бухгалтер-
ського обліку, управління трудовими ресурсами, планування 
та управління фінансами. З метою вдосконалення системи 
управління виробництвом та збутом керівництво підпри-
ємства приймає рішення про необхідність розвитку іС, який 
полягає у впровадженні підсистем управління запасами си-
ровини та матеріалів, управлінського обліку у основному ви-

Таблиця 1
Показники інформаційної системи

№ з/п Показник Позн. Од. вим. Значення

1 Кількість персональних комп’ютерів NPC шт. 60

2 Кількість серверів NSR шт. 6

3 Кількість програм NPR шт. 197

4 Кількість працівників інформаційної служби, у т.ч. NWK чол. 18

4.1 інженери та техніки NWKPR чол. 6

4.2 програмісти NWKPS чол. 6

4.3 системні адміністратори NWKSA чол. 4

4.4 керівництво інформаційної служби NWKAD чол. 2

Таблиця 2
Витрати на інформаційну систему на рік, тис. грн

№ з/п Позн. Од. вим. Значення

1 На апаратні засоби тис. грн 132,20
1.1 запасні частини CR тис. грн 13,50
1.2 амортизація AE тис. грн 36,40
1.3 електроенергія CE тис. грн 82,30
2 На програмне забезпечення тис. грн 70,65

2.1 оновлення CRS тис. грн 35,60
2.2 налагодження CTS тис. грн 19,20
2.3 амортизація ASW тис. грн 15,85
3 На персонал тис. грн 1226,60

3.1 зарплата інженери та техніків SPR тис. грн 325,00
3.2 зарплата програмісти SPS тис. грн 520,40
3.3 зарплата системні адміністратори SPA тис. грн 142,35
3.4 зарплата керівництво інформаційної служби SPB тис. грн 192,80
3.5 лікарняні, медичне страхування CH тис. грн 43.53
3.6 навчання CL тис. грн 36,75
3.7 рекрутинг CPR тис. грн 9,30
4 Послуги МТЗ CMS тис. грн 24,60
5 Послуги бухгалтерського обліку CAS тис. грн. 9,50
6 Утримання приміщень CRB тис. грн. 156,30
7 Офісні витрати COB тис. грн. 18,10
8 Адміністрування CAD тис. грн. 5,60

УСЬОГО CIS тис. грн. 1643,55

робництві, нормування витрат праці, сировини та матеріалів, 
а також у розширенні комп’ютерної мережі. відповідні зміни 
у іС необхідно впровадити протягом 5 років: на 1–2 році 
впровадити підсистему управління запасами, на 2–3 році – 
підсистему управлінського обліку, на 3–5 році – підсистему 
нормування витрат праці, сировини та матеріалів. розвиток 
комп’ютерної мережі при цьому здійснюється протягом усіх 
5 років, по мірі розвитку відповідних підсистем іС. 

вихідні дані для проведення моделювання подано 
в  табл. 1, 2. 

розрахуємо з використанням даних табл.1, 2 питомі 
ви трати на експлуатацію елементів іС.
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річні витрати на обслуговування одного комп’ютера 
(сервера):

 
 

( )1 PR L H PR WKPR WK R E E
PC

PC SR

S C C C N N C C A
C

N N

+ + + ⋅ + + +
= =

+

7,38 тис. грн.
річні витрати на обслуговування однієї програми:

 
 

( ) ( )1 PS L H PR WKPS WKPA WK RS TS SW
SW

SW

S C C C N N N C C A
C

N

+ + + ⋅ + + + +
= =

= 3,25 тис. грн.

для реалізації нових підсистем у іС необхідно закупи-
ти 1 сервер вартістю 232 тис. грн, 20 комп’ютерів на суму 
122, 6 тис. грн, мережеве обладнання на 80 тис. грн, а також 
програмне забезпечення  (70 програм) на суму 800 тис. грн. 
якщо програми розробляти власними силами, необхідно 
прийняти ще 2 програмісти. Згідно з даними табл. 2, це 
обійдеться приблизно у 600 тис. грн. у цілому необхідно 

Таблиця 3
Оцінка вивільнених коштів та можливих витрат на аутсорсинг

№ 
з/п

Функція Захід
Вивільнені кошти 1),

тис. грн 
Витрати на аутсорсинг 2), 

тис. грн

1 Технічне обслуговування комп’ютерів і серверів Скорочення 2 інженерів і техніків 100;105;115 15;20;25

2 Налагоджування програм
Скорочення 2 системних 
адміністраторів та 2 програмістів

230;245;255 40;50;60

3 Розробка програм 120;150;180

4 Розвиток комп’ютерної мережі 20;25;30

5
Оренда програмного забезпечення на час 
розробки власних програм

120;150;180

6 Укладання договорів 5;7;10

7 Контроль аутсорсера 20;25;35

8 Можливі втрати 3) 105;135;165

УСЬОГО 330;350;370 445;562;685

Примітки: 1) – за даними таблиць 1, 2; 2) – за прайсами фірм IT Pulse (www.it-pulse.com.ua) та Engler Outsourcing (http://englerllc.net); 3) – згідно з табл. 4.

Таблиця 4
Оцінка можливих втрат від ІТ-аутсорсингу

№з/п Елемент втрат згідно (3) Низький рівень (Н), тис. грн Середній рівень (С), тис. грн
Високий рівень (В), 

тис. грн
Оцінка експертів

1
~

( )QOW t 15;20;25 20;25;30 25;30;35 20;25;30 (С)

2 ~
( )QOW t 30;40;50 40;50;60 50;60;70 50;60;70 (В)

3 ~
( )QOW t 10;15;20 15;20;25 20;25;30 10;15;20 (Н)

4
~

( )QOW t 15;20;25 20;25;30 25;30;35 15;20;25 (Н)

5
~

( )QOW t 5;10;15 10;15;20 15;20;25 10;15;20 (С)

УСЬОГО можливі втрати, тис. грн. (на весь проект) 105;135;165

витратити від 1 до 1,2 млн грн. у цілому, згідно з даними 
табл. 1 і 2, та проведених вище розрахунків питомих витрат 
на експлуатацію нового обладнання та програмного забез-
печення знадобиться приблизно 400 тис. грн на рік. таким 
чином, на 5 років реалізації проекту знадобиться від 2,8 до 
3,2 млн грн. 

розглянемо варіант передачі частини функцій іС у іт-
аутсорсинг. у таблиці 3 подано оцінку вивільнених коштів 
при передачі технічного обслуговування комп’ютерів і сер-
верів, а також налагоджування програм у іт-аутсорсинг. За 
рахунок цього є змога скоротити відповідний персонал. 
там же надані оцінні дані витрат на іт-аутсорсинг. крім 
вказаних вище функцій обслуговування іС, приймемо та-
кож рішення о залученні фірми-аутсорсера для розвитку 
комп’ютерної мережі та розробки програм.

у табл. 3, 4 дані представлено у вигляді нечітких три-
кутних чисел, де друге число визначає моду, а перше і тре-
тє числа – відповідно ліву та праву границі носія нечіткої 
множини [10]. 
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аналіз отриманих результатів показує, що при ви-
користанні іт-аутсорсингу витрати економічного об’єкта 
складуть приблизно 350 тис. грн. на рік, а за 5 років реалі-
зації проекту розвитку іС – відповідно 1,65 млн грн. чиста 
економія складе від 1,2 до 1,6 млн грн за весь проект, а річ-
на економія при подальшому використанні іт-аутсорсингу 
для технічного обслуговування комп’ютерів і серверів та 
налагодження програм складе приблизно 230 тис. грн. 
таким чином, використання іт-аутсорсингу забезпечує 
розвиток іС економічного об’єкта та економію коштів, які 
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можливо використовувати на подальшу експлуатацію чи 
розвиток інформаційної системи.

Висновки. Проведені дослідження можливостей, які 
надає іт-аутсорсинг, а також пов’язаних з ним можливих 
витрат, втрат та вигод показали, що за умови використання 
іт-аутсорсингу при впровадженні нових підсистем інфор-
маційної системи та для подальшого їх обслуговування 
економічний об’єкт може заощадити кошти, які можливо 
вкласти  або у подальший розвиток іС, або у розширення 
виробництва. 


