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АНОТАЦІЯ. У роботі здійснено порівняльний аналіз критеріїв на-
дання послуг аутсорсингу на прикладі України та Індії. Визначено 
основні переваги та недоліки та встановлено основні відмінності 
між аутсорсерами.  
КЛЮЧОВІ СЛОВА: аутсорсинг, функціонування, підприємства,  
бізнес-модель. 
 
ANNOTATION. In this work a comparative analysis of the criteria for 
outsourcing services is conducted on the example of Ukraine and 
India. The main advantages and disadvantages are defined and the 
main differences between outsours are determined. 
KEY WORDS: outsourcing, operation, enterprise, business model. 

 
Економічний розвиток України сприяв активізації попиту на 

послуги з аутсорсингу. Аутсорсинг (і, зокрема, аутсорсинг Java 
Software) особливо поширений серед компаній, які потребують 
зниження операційних витрат, використання своїх внутрішніх 
ресурсів для інших цілей, спільного розподілення ризиків із зов-
нішньою компанією. 

Незалежно від того, які ресурси потрібні, компаніям слід зна-
ти про всі можливі ризики та перешкоди, а також про переваги, 
які можливо отримати від вітчизняних або закордонних праців-
ників. Ми детально дослідили країни, що надають перевагу 
аутсорсингу в Україні та Індії та здійснили порівняльний аналіз 
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їх діяльності та сформували переваги та недоліки, які вони про-
понують своїм клієнтам. 

Україна протягом тривалого часу була однією із найбільших 
аутсорсингових країн Східної Європи. Згідно з регулярними пуб-
лікаціями новин IT Outsourcing, українські компаній посідають 
перші місця в списках найкращих країн для аутсорсингу програ-
много забезпечення. Основними причинами, чому Україні вдало-
ся стати популярним аутсорсинговим пунктом є такі: 

1. Якісна освіта. Навчальна система в Україні є вимогливою 
і суворою для студентів, які вивчають техніку, математику, інте-
лектуальні системи для прийняття рішень, комп’ютерну розвідку 
тощо. Значну увагу приділено науці, вирішенню технічних про-
блем, кодуванням та аналізу даних. Серйозний підхід до 
комп’ютерної освіти дозволяє студентам стати висококваліфіко-
ваними розробниками програмного забезпечення. 

2. Культура бізнесу. Українські ІТ-компанії працюють над 
вирішенням різних проблем та пошуку найкращих рішень. Вони 
мають стійкі погляди на робочу дисципліну та модель роботи. 
Багато фахівців залишається у комфортному робочому часі неза-
лежно від того, в якому часовому поясі знаходиться замовник. 
Вітчизняні спеціалісти гнучкі та комунікабельні, саме тому ці 
якості допомагають їм не робити помилок та швидко виявляти 
проблеми. 

3. Інфраструктура. Україна розташована в центрі Європи, 
тому легко дістатися до будь-якого міжнародного аеропорту. Ва-
ртість транспортних послуг порівняно невисока.  

4. ІТ-ринок та досвідчені розробники. В Україні найбільш 
швидко зростаюча кількість розробників програмного забезпе-
чення та інших фахівців серед інших ІТ-аутсорсингових країн 
Східної Європи. Причиною зростаючого попиту на послуги віт-
чизняних ІТ-спеціалістів є те, що вартість їх роботи на 40-60% 
менше, ніж їхніх колег з США та інших європейських держав, 
при цьому українські розробники мають високі технічні компе-
тенції. 

Також, варто відмітити, що українські працівники несуть від-
повідальність, оскільки прораховують ризики та перешкоди в 
будь-якій розробці програмного забезпечення. Все, що вони роб-
лять, має бути кваліфікованим відповідно до умов ризику. Це є 
вагомим при формуванні компанією стратегії проекту.  

Нижче (табл.1.1) наведені переваги та недоліки, які можуть 
допомогти компаніям прийняти правильне рішення, якщо вони 
планують співпрацю з українською компанією. 
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Таблиця 1.1 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ АУТСОРСИНГОВИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ 

Переваги Недоліки 

Відмінна система освіти 
Висока кваліфікація розробників 
Гнучка комунікація 
Розвинута інфраструктура 
Англійська мова (усні та письмові навички)

Недосконала законодавча база 
Бюрократична банківська система 

 
Індія вважається однією з найдосвідченіших країн у галузі 

аутсорсингу в світі. Вона почала розвивати свій аутсорсинговий 
потенціал з колл-центрами, і в даний час він пропонує розробку 
програмного забезпечення, що виконується багатьма компаніями. 

Розглянемо причини, через які Індія зайняла найвищі позиції в 
рейтингу країн, що надають послуги аутсорсингу. 

1. Ціни. Індія пропонує дешеві послуги з розробки програм-
ного забезпечення. Ці послуги коливаються в ціні круглий рік, 
іноді вони піднімаються, а іноді й знижуються. Через величезне 
населення та велику кількість ІТ-інженерів Індія пропонує низькі 
ціни. Ось чому так багато компаній вибирають для аутсорсингу 
їх розвитку в цій країні. 

2. Досвід. Завдяки довгостроковій історії в галузі аутсорсингу 
Індія навчила багатьох зрілих менеджерів проектів та розробників. 

3. Володіння англійською мовою. Англійські мовні навички, 
граматика, орфографія та стиль не є ідеальними серед індіанців, 
але в цілому, вони володіють англійсткою мовою, і їх порівняно 
легко зрозуміти. 

4. Бізнес. Індійська культура бізнесу є досить привабливою, 
хоча в ній присутні й оманливі помилки та непорозуміння.  

У таблиці 1.2 переваг та недоліків аутсорсингу проектів в 
Індії. 

Таблиця 1.2 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ АУТСОРСИНГОВИХ ПРОЕКТІВ В ІНДІЇ 

Переваги Недоліки 

 Великий досвід 
 Англійська мова — розмовна 
 Придатна культура 

 Масове виснаження 
 Важко знайти досвідчених робітників 
серед мільйонів юніорів 
 Питання комунікації. 
 Якісні проблеми 
 Географічне віддалення від замовника 
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Варто зауважити, що делегування обов’язків відбувається все-
редині компанії. Керівництву може бути сказано, що людина 
збирається вирішити вашу проблему, але насправді це означає, 
що вони побачать, чи є хтось із команди, які дійсно можуть вам 
допомогти. Суть полягає в тому, що Індія відіграє важливу роль 
серед країн із аутсорсингом з великими ресурсами, але водночас 
вона має багато професійних та мовних проблем, які потребують 
ефективного вирішення. 

Кожна ІТ-компанія унікальна, будь то українська чи індійська, 
кожна з яких має що пропонувати та продавати. Критерії порів-
няння надання послуг аутсорсингу компаніями з України та Індії 
наведена у табл.1.3. 

Варто детальніше розглянути витрати з урахуванням того, що 
ціни взяті з інтернет-ресурсів є приблизними. Вони залежать від 
багатьох факторів, таких, як рівень кваліфікації, репутація ком-
панії та складність проекту. 

 
Таблиця 1.3 

КРИТЕРІЇ ПОРІВНЯННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ  
АУТСОРСИНГУ КОМПАНІЯМИ З УКРАЇНИ ТА ІНДІЇ 

 Україна Індія 

Ціни  Середні  Низькі 

Якість  Висока  Низька 

Досвід  Великий  Великий 

Ділова культура 
 Гнучкий робочий час, го-
товність підлаштовуватися 
під часовий пояс замовника 

 Робочий час з 10-ої години 
ранку до 9-ої години вечора 

Інфраструктура 
 Легко дістатися з будь 
якої країни світу 

 Довготривалі авіа-
перельоти через велику відда-
леність від Європи 

Розмовна анг-
лійська 

 Приблизно 50% населення 
володіє англійською мовою. 
Молоді люди мають доско-
налі комунікативні навички 
та зрозумілі для розуміння 
англійською мовою 

 Населення вільно володіє 
англійською мовою, але часто 
одна фраза може мати різні 
значення, які можуть виклика-
ти певні проблеми в порозу-
мінні 

 
Нижче у таблиці 1.4 наведено дані для порівняння середніх 

витрат за годину (дисконтована ставка в доларах США) фахівців, 
що займаються розробкою програмного забезпечення. 
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Таблиця 1.4 
ТАРИФНА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ РОЗРОБНИКІВ УКРАЇНИ ТА ІНДІЇ 

 Тариф за 1 годину, дол. США 

Україна Індія 

min max min max 

1 2 3 4 5 

Java-розробник  

Молодший розробник 20 28 10 22 

Середній розробник 28 35 22 30 

Старший розробник 35 50 30 40 

Python-розробник  

Молодший розробник 20 28 10 22 

Середній розробник 28 35 22 28 

Старший розробник 35 45 28 35 

NET-розробник  

Молодший розробник 20 25 10 20 

Середній розробник 25 30 20 25 

Старший розробник 30 45 25 40 

QA-інженер 20 30 9 27 

 
Можна сказати, що витрати відрізняються, однак різниця не 

значна і не є вирішальною при виборі клієнта. 
Отже, Україна та Індія є найпопулярнішими країнами ІТ з різ-

них причин. Компаніям варто дбати про безпеку, при плануванні 
наймання окремої особи або компанії, щоб делегувати свій роз-
виток. Варто особливу — увагу приділяти якості надання відпо-
відних послуг. Правильна комунікація та зручне місце розташу-
вання також є важливими факторами при виборі компанії для 
співпраці.  
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