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RISK EVALUATION OF TRANSMISSION INTERNATIONAL
COMPANIES ITS IT-FUNCTIONS FOR OUTSOURCE

АНОТАЦІЯ: На сучасному етапі розвитку підходів до управління ре-
сурсами ІТ-аутсорсинг являється одним з найефективніших способів
оптимізації діяльності підприємства, що дозволяє мінімізувати витра-

© Т. М. Дідух, 2014



54

ти та сконцентрувати увагу керівників на основній діяльності. Проте
для чіткої побудови стратегічного управління, як засобу успішного
функціонування компанії на міжнародному ринку необхідно проводи-
ти аналіз та оцінювання ризиків при передачі ІТ функцій стороннім
організаціям. У статті досліджено причини виникнення потреби пере-
дачі ІТ функцій на аутсорсинг, проведено аналіз і визначено ризики
замовника при використанні ІТ-аутсорсингових послуг. Даний аналіз
допоможе уникнути ускладнень і прорахує та забезпечить економічну
ефективність діяльності підприємства.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: глобальний аутсорсинг, ІТ-аутсорсинг, мінімізація
витрат, оцінка ризиків, стратегічний підхід до управління, аналіз ефе-
ктивності передачі функцій підприємства на аутсорсинг.

ANNOTATION: At the present stage of resource management
development, IT-outsourcing is the one of the most effective ways to
optimize the enterprise, to minimize expenses and focus on its core
business activity. However, while building a clear strategic management
as a means to success business operations of the company in the
international market it is necessary to analyze the risk assessment and
the transmission of IT functions to third parties. The article examine the
causes of transmission needs to outsource IT functions, analysis and
customer risks by using IT outsourcing services. This analysis will help
prevent complications and calculate and ensure the economic efficiency
of the enterprise.
KEY WORDS: global outsourcing, IT-outsourcing, cost minimization, risk
assessment, strategic management, analysis of the effectiveness of
transmission functions on outsource.

Постановка проблеми: Мета глобального ІТ-аутсорсингу —
скорочення витрат на підтримку інформаційних технологій і ви-
вільнення власних ресурсів компанії. Дослідження Gartner Group
свідчать про 30 % зниження непрямих витрат при аутсорсингу. За
іншими даними, помітний економічний ефект відзначають не бі-
льше 75 % компаній, що вказує на необхідність регулярного ана-
лізу співвідношення ціна / якість ІТ-послуг і періодичного пере-
гляду умов взаємодії компанії із зовнішніми постачальниками.

Керівники компаній намагаються витримувати оптимальний
баланс між роботами, які виконуються власними ІТ-підрозділа-
ми, і роботами, відданими на аутсорсинг. Часом ІТ-служба під-
при-ємства виділяється в дочірню компанію, що пов’язане з до-
датковими витратами на утримання адміністративного персона-
лу. Маючи спочатку одного клієнта (зазвичай материнську орга-
нізацію), вона прагне нарощувати свою присутність на ринку,
щоб підвищити рентабельність. Для успішного розвитку новост-
вореної ринкової одиниці необхідна наявність зрілого локального
ринку ІТ-послуг. Проте не завжди компанія отримує успішні ре-
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зультати впровадження ІТ-аутсорсингу. Досі багато міжнародних
компаній побоюються аутсорсингу і бояться слідувати своїм ко-
легам — віддавати практично всі непрофільні процеси «на сто-
рону», у звязку з невдалим досвідом конкурентних організацій.
Тому раціональним рішенням буде проведення аналізу та визна-
чення ризиків і користі передачі ІТ-функцій на аутсорсинг. Особ-
ливу увагу слід приділяти саме оцінюванню ризиків, з якими
стикається підприємець у процесі передачі функцій, і на основі
отриманої оцінки приймати рішення про оптимальний варіант дій
для підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Питання ІТ-аут-
сорсингу та обгрунтування доцільності його використання як
інструменту оптимізації діяльності підприємства досліджували
вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: В.В. Вітлінський,
С.І. Наконечний, А.Б. Каменський, О.Л. Устенко, М. Акек,
С.С. Осадець, Ж.Л. Бравар, С. Клементс, Р. Морган, Дж. Хей-
вуд та ін.

Проте проведені дослідження не дають відповіді на всі питан-
ня, приділяються увагу лише ефективності та показують лише
фінансові переваги співпраці з постачальниками аутсорсингових
послуг, але не вирішують усього комплексу проблем, пов’язаних
з оцінкою ризику. Вчені не виділяють причинно-наслідковий ха-
рактер недоліків передачі ІТ-функцій стороннім організаціям.

Постановка завдання: Метою даної роботи є визначення
ризику передачі ІТ функцій міжнародних компаній на аутсор-
синг. Об’єктом дослідження виступає процес аутсорсингу ІТ-
функцій підприємтсва та їх передача. Предметом дослідження
виступає сукупність теоретичних, методичних і практичних ас-
пектів визначення ризику передачі ІТ функцій міжнародних ком-
паній на аутсорсинг. Завданням дослідження є проведення аналі-
зу та визначення користі передачі ІТ-функцій на аутсорсинг,
особлива увага приділяється саме оцінюванню ризиків, що вини-
кають у процесі передачі функцій.

Виклад основного матеріалу дослідження: ІТ-аутсорсинг
(англ. IT outsourcing) — часткова або повна передача робіт з
підтримки, обслуговування та модернізації ІТ-інфраструктури в
руки компаній, що спеціалізуються на абонентському обслуго-
вуванні організацій і мають штат фахівців різної кваліфікації.
Для них виконання подібних робіт є профільним напрямком ді-
яльності.

ІТ-аутсорсинг припускає делегування зовнішньої спеціалізо-
ваної компанії вирішення питань, пов’язаних з розробкою, впро-
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вадженням і супроводом інформаційних систем, як цілком на рі-
вні інфраструктури підприємства (супровід устаткування або
ПЗ), так і обсягів робіт, пов’язаних з розвитком і / або підтрим-
кою функціонування окремих ділянок системи (програмування,
хостинг, тестування і т.д.).

Багато компаній не в змозі силами власного відділу кадрів то-
чно визначити рівень кваліфікації ІТ-персоналу, особливо керів-
ного, а також швидко знайти йому заміну. Крім того, деякі внут-
рішні ІТ-спеціалісти, розуміючи це, найчастіше схильні «викру-
чувати руки» керівництву, наполягати на закупівлях того облад-
нання або ПЗ, яке, ймовірно, не доцільно купувати. Нерідкі ситу-
ації, коли збої в роботі ІТ-інфраструктури співробітники ІТ-від-
ділу пояснюють якістю «заліза», софту і чого завгодно, тільки не
власними недоліками [2].

У свою чергу розглянемо детальніше види ІТ-аутсорсингу
(рис. 1). Саме різноманітність видів аутсорсингу дають підприєм-
ству точку відліку та початку оцінки ризику передачі ІТ-функцій
підприємства на аутсорсинг. Процес аналізу має чітку структуру
та методику проведення.

Варто зазначити, що ІТ-аутсорсинг найбільш використовува-
ний вид аутсорсингу в усьому світі в силу високих темпів розви-
тку комп’ютерних технологій. Аналітична компанія International
Data Corporation (IDC) оприлюднила деякі результати свого до-
слідження світового ринку ІТ-аутсорсингу у 2015 р., згідно під-
рахунків фахівців у 2014 р. майже в кожній четвертій (23 %) най-
більшої в світі угоді з надання послуг передачі спеціалізованій
фірмі функцій, пов’язаних з інформаційними технологіями, ви-
конавцем виступала компанія з Індії (рис. 2). Загальний об’єм
ринку у 2014 р. становив 120 млрд дол. США.

Стратегія успіху у глобальному бізнес середовищі залежить
від правильності й обґрунтованості прийняття рішень на всіх іє-
рархічних рівнях управління і господарювання. Менеджерам су-
часних підприємств потрібно вміти аналізувати ринок, оцінювати
його ступінь і не виходити за його межі. Тому, для того, щоб су-
часний менеджер не уникав ризику, а передбачав його, прагнучи
знизити до якомога нижчого рівня, виникає необхідність виділи-
ти три основні етапи впровадження ІТ аутсорсингу:

— підготовка та компанія ІТ аутсорсингу;
— вибір постачальника ІТ послуг;
— визначення функцій для передачі на аутсорсинг.
Підготовка до ІТ-аутсорсингу зводиться до оцінки готовності

своєї компанії до ІТ-аутсорсингу: виділення головних процесів
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управління ІТ-послугами; формулювання конкретних і реальних
цілі перетворень; відповідь на питання: «Чи задовольняє мене
управління ІТ-потребами в компанії?». Даний аналіз допоможе
надалі уникнути труднощів і зробити роботу підрядника макси-
мально продуктивною.

Рис. 1. Види ІТ-аутсорсингу

Джерело: [6].
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Рис. 2. Світовий ринок аутсорсингу, млрд дол. США

Джерело: [7].

Наступний крок — розрахунок економічної ефективності. За-
мовники знають, що ІТ-аутсорсинг дозволяє економити, але на
практиці далеко не всі можуть правильно порахувати вартість
володіння власної ІТ-службою. Витрати на утримання ІТ-інфра-
структури діляться на три основні групи: прямі витрати на заро-
бітну плату ІТ-спеціалістів; прямі і непрямі витрати на організа-
цію робочого процесу (вартість робочих місць, включаючи пло-
щі, витрати на навчання і розвиток персоналу); інші витрати
(управління ризиками, організація, комунікації, інфраструктура).
Але варто виділити, що головним ресурсом кожної компанії за-
лишаються її співробітники. У той момент, коли прийнято рі-
шення про ІТ-аутсорсингу, робота відділу інформаційних техно-
логій кардинально змінюється. ІТ-фахівці компанії переквалі-
фіковуються в менеджерів, головним завданням яких стає управ-
ління постачальником послуг.

Трансформація в менеджера підходить не кожному технічно-
му фахівцеві. Щоб не втратити цінні кадри, замовник може пере-
вести своїх співробітників до аутсорсингової компанії. Це зни-
зить «кадрові ризики», оскільки досвідчені співробітники компа-
нії, підвищуючи свій рівень кваліфікації, як і раніше будуть заді-
яні у наданні послуг.

Важливим етапом є вибір аутсорсера. Від ІТ-інфраструктури
залежить успіх діяльності бізнесу. Саме тому виникає необхід-
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ність поставитися до вибору постачальника і передачі ІТ на аут-
сорсинг з усією серйозністю. Виконання даного етапу потребує
збір інформації щодо послуг постачальника та відгуків його кліє-
нтів, а також побудова чіткого та зрозуміло договору. Ключовий
показник для рішення про укладення контракту — Service Level
Agreement (угода про рівень надання послуг) (рис. 3).

Рис. 3. Основні складові угоди про рівень надання
ІТ аусторсингових послуг (Service legal agreement)

Джерело: [2].

Проблема визначення передачі функцій на аутсорсинг відіграє
одну провідних ролей. До основних недоліків аутсорсингу біз-
нес-процесів (Business Process Outsourcing, BPO) можна віднести
порівняльну складність у реалізації — передати сторонньому
підряднику не просто конкретні завдання, а повноцінні бізнес-
процеси значно важче. Таким чином, даний вид аутсорсингу ви-
магає серйознішого попереднього аналізу при виборі функцій для
передачі, а також можливої адаптації бізнес-процесів до їх пере-
дачі на сторону.

Таким чином, варто зосередити увагу на тому, що оцінка ри-
зику передачі ІТ-функцій на аутсорсинг має причинно-наслід-
ковий зв’язок із вибором виду аутсорсингу. Відповідно виділимо
такі класи ризиків [3]:
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Перші — це технологічні ризики: компетенція постачальника
послуг; ризики, пов’язані з інформаційною безпекою; технологі-
чна залежність від постачальника послуг. Другі — фінансові ри-
зики: збільшення TCO при переході на ІТ-аутсорсинг; витрати на
оптимізацію власного ІТ-підрозділу; неконтрольоване збільшен-
ня вартості контракту.

Висновки з проведеного дослідження: Метою глобального
ІТ-аутсорсингу є скорочення витрат на підтримку інформаційних
технологій і вивільнення власних ресурсів компанії. ІТ-аутсорсинг
припускає делегування зовнішньої спеціалізованої компанії вирі-
шення питань, пов’язаних з розробкою, впровадженням і супрово-
дом інформаційних систем, як цілком на рівні інфраструктури під-
приємства (супровід устаткування або ПЗ), так і обсягів робіт,
пов’язаних з розвитком і / або підтримкою функціонування окре-
мих ділянок системи (програмування, хостинг, тестування і т.д.).

Вибір функцій-кандидатів і постачальника аутсорсингових
послуг здійснюється за результатами аналізу ефективності з
обов’язковим врахуванням ризиків, що можуть супроводжувати
процес надання ІТ-послуг. Саме види аутсорсингу дають підпри-
ємству точку відліку та початку оцінки ризику передачі ІТ функ-
цій підприємства на аутсорсинг. Процес аналізу має чітку струк-
туру та методику проведення.

Стратегія успіху у світі бізнесу вирішальним чином залежить
від правильності й обґрунтованості прийняття рішень на всіх рів-
нях господарювання. Виділяють технологічні та фінансові класи
ризиків. Розглянуті види ризиків можуть виникати на різних ста-
діях впровадження аутсорсингу і несвоєчасне їх врахування на
попередній стадії призведе до суттєвого зростання або появи но-
вих ризиків на кожній наступній стадії.
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