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ВСТУП
У процесі ринкової трансформації існуючого в ра-

дянські часи одержавленого сектора сільського господар-
ства відбулася його розбалансованість як органічної
цілісності двох основних галузей: рослинництва і тварин-
ництва. Більшість аграрних підприємств не займаються
тваринництвом взагалі. В результаті склалася загрозли-
ва ситуація у сфері забезпечення населення найбільш
цінними продуктами харчування. Тому питання забезпе-
чення раціонального розвитку рослинництва і тваринниц-
тва для аграрних підприємств є невід'ємною умовою за-
безпечення продовольчої безпеки країни, підвищення
добробуту всього населення. У цілому це багаторівнева
проблема. Важливою її складовою є налагодження еко-
номічно вигідних взаємовідносин між сільськогоспо-
дарськими товаровиробниками сировини та переробни-
ми структурами в інтегрованих підприємствах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Починаючи з 80-х років ХХ ст. вплив процесів аут-
сорсингу на соціально-економічні відносини на макро- та
мегарівнях стає предметом дослідження таких провідних за-
хідних економістів, як М. Браун, П. Друкер, Р. Клік, Р. Манн,
Е. Майер, М. Портер, Д. Хейвуд та ін. Вони заклали кон-
цептуальні основи досліджень в цій галузі та приділили
значну увагу практичним аспектам використання аутсор-
сингу інформаційних бізнес-процесів. Серед українських
та російських дослідників необхідно зазначити праці
Б. Анікіна, А. Герасимова, І. Гордієнко, І. Рудої, Р. Фат-
хутдінова та ін.
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У статті сформульовано основні принципи застосування аутсорсингу, розроблено критерій

оптимізації витрат на обробку економічної інформації з використанням аутсорсингу. Запропо-

новано методику розрахунку оптимальної кількості інформації, переданої в аутсорсинг, що

дозволяє мінімізувати фінансові й часові витрати на її обробку.

The paper set out the basic principles on the use of outsourcing, developed criteria cost

optimization for processing economic information using outsourcing. The method of calculating the

optimum amount of information transmitted to outsource, which minimizes the financial and time

costs of treatment.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є теоретичне обгрунтуван-

ня та визначення концептуальних напрямів регулюван-
ня економічного механізму господарювання перероб-
них підприємств аграрної сфери з метою їх стійкого і
ефективного функціонування в сучасних ринкових умо-
вах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Останнім часом одержало поширення використання

аутсорсингу для підвищення ефективності обробки фінан-
сової інформації. У цьому зв'язку розглянемо особливості
використання аутсорсингу в структурах холдингового
типу.

У холдингу аутсорсинг може існувати у формі деле-
гування функцій управління дочірньою фірмою спеціалі-
зованої компанії. Така практика одержала широке поши-
рення в міжнародному бізнесі. Ці функції виконують сек-
ретарські компанії. Вони здатні робити не тільки рутинні
операції, але й повноцінно управляти дочірньою компа-
нією [1].

Це явище одержало назву — дистантне управління
— система методів управління, що дозволяють контро-
лювати діяльність вилучених господарських суб'єктів [2].
Воно передбачає управління фінансами й діловими опе-
раціями дочірньої компанії в інтересах її власника. По-
слуги по дискантному керуванню роблять секретарські
компанії й регіональні фінансові оператори.

Таким чином, може бути сформульоване поняття
фінансового аутсорсингу — делегування функцій фінан-
сових підрозділів зовні.
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Критерій фінансового аутсорсингу — ухвален-
ня рішення, яку кількість інформації варто переда-
ти для фінансового аутсорсингу. Цільова функція
фінансового аутсорсингу може бути представлена
у вигляді:

 mint*p*t*p*v vv
→υ+ υυ

(1),
де v — кількість інформації, переданої в аут-

сорсинг;
p

v
 — вартість одиниці часу, необхідного для об-

робки інформації в аутсорсинге;
t

v
 — час обробки одиниці інформації в аутсор-

синге.
υ — кількість інформації, оброблюваної само-

стійно;
p

υ
  — вартість одиниці часу, необхідного для

обробки інформації самостійно;
t  — час обробки одиниці інформації в холдингу.
З наступними обмеженнями:
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(2),

де I — фінансова інформація, що підлягає обробці.
Обмеження в наведеній системі має на увазі, що в аут-

сорсинг не може бути передано більше 60% інформації,
що підлягає обробці, тому що інформація, що залишила-
ся (40%), може бути конфіденційної.

Однак перш, ніж передати інформацію для обробки
в аутсорсинг, необхідно вибрати компанію-аутсорсера,
що виконає потрібну роботу з найменшими матеріальни-
ми й тимчасовими витратами. Для цього оголошується
тендер на проведення робіт з обробки фінансової інфор-
мації холдингу.

Тендери оголошуються по двох причинах. По-перше,
відповідно до вимог корпоративної політики закупівель.
Наприклад, у багатьох країнах державні організації не ма-
ють права навіть ластики купити без попереднього кон-
курсу [3]. Зрозуміло, тендер оголошується не на кожен
ластик, а на вибір компанії, що бажає статі постачальни-
ком організації на який-небудь строк. По закінченні цьо-
го рядок тендер оголошується знову. По-друге, для того
щоб одержати кращий продукт за кращу ціну.

Рішення про проведення тендера приймається ке-
рівництвом холдингу. Після чого для організації й прове-
дення тендера формується комісія, наділена спеціальни-
ми функціями — тендерна комісія (рис. 1).

Заявочні документи є базою для інформування по-
тенційних учасників торгів про вимоги до поставки пев-
них товарів і послуг. Тому ці документи повинні містити
всю інформацію, необхідну для того, щоб учасники мог-
ли представити відповідні заявки. У тендерних докумен-
тах повинні бути ясно визначені обсяги й види робіт, то-
варів або послуг, які будуть поставлятися, права й обо-
в'язки покупця й постачальників, а також умови, які по-
винні бути задоволені для того, щоб даний тендер був виз-
наний вимогам, що відповідають. У цих документах по-
винні бути встановлені справедливі й не дискримінаційні
критерії вибору прийнятого тендера. Крім ціни, у тендер-
них документах повинні бути визначені відповідні факто-
ри, які повинні розглядатися при оцінці тендера, а також
метод, за допомогою якого ці фактори будуть викорис-
товуватися для мети визначення переможця тендера.

Строки повідомлень, підготовки й подання тендерів
повинні бути достатніми, щоб всі учасники торгів могли
підготувати й представити тендери. Періоди дійсності
торгів і дати поставки повинні відповідати розумним ви-

могам покупця, але вони не повинні використатися для
дискримінації будь-якого потенційного учасника торгів.

Умови контракту. Використовувана форма контракту
має відповідати цілям й умовам проекту. Умови контракту
повинні бути складені таким чином, щоб справедливо роз-
поділити ризики, пов'язані з контрактом, з урахуванням го-
ловної мети — досягнення найбільш економічної ціни й
найбільш ефективного виконання контракту. У контракті
повинні бути чітко визначені обсяги виконуваних робіт, пра-
ва й обов'язки покупця й постачальників і підрядників, і в
нього повинні бути включені, серед іншого, відповідні пун-
кти про відповідальність і страховку, про умови й порядок
платежів, коректування цін, заздалегідь оцінених збитках
і преміях, процедурах, пов'язаних зі змінами й рекламаці-
ями, форс-мажорних обставинах, про припинення контрак-
ту, про процедури врегулювання споровши й про застосов-
не законодавство. У всіх випадках, коли це доречно, по-
винні використатися стандартні форми контрактів, що
включають загальноприйняті міжнародні умови [4].

Таким чином, ухвалення рішення про аутсорсинг по-
в'язано:

— з ухваленням рішення про те, чи варто передавати
фінансову інформацію для обробки в аутсорсингу, і якщо
так, то яку її частину [5];

— з вибором компанії, у яку буде передана інформа-
ція для аутсорсингу.

На наш погляд, оптимальним рішенням є та компа-
нія-аутсорсер, що відповідає наступній умові:

p
v
 * t

v
→min.

Тобто матеріальні й тимчасові витрати на обробку
інформації в цій компанії будуть мінімальними.

Таким чином, якщо заявку на долю в тендері подали
5 компаній, з різною вартістю послуг і різним годиною
їхнього надання, то переможе та з компаній, у якій добу-
ток цих двох показників буде мінімальним. Розглянемо
наступні пропозиції аутсорсингових компаній (табл. 1).

З таблиці видно, що нашій умові відповідає Компанія
№2, тому що грошово-часові витрати на обробку інформації
й складання фінансової звітності в цій компанії мінімальні:

pv * tv = 4 *1 = 4 (3).
Отже, з нею буде укладений договір на аутсорсинг і

передано інформацію для обробки й підготовки фінан-
сової звітності.

При обробці фінансової інформації в холдингу показ-
ники рівні:

p = 1;
t = 2.
Грошово-часові витрати на складання фінансової

звітності фінансовими службами холдингу рівні 2 одини-
цям (p * t = 1 * 2 =2).
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Рис. 1. Функції Комісії з проведення конкурсу
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Наступним визначенням э та кількість інформації, яку
варто передати для обробки в цю компанію. Для цього
повернемося до цільової функції оптимального розподі-
лу інформації:

,

 (4).

Знайдемо оптимальне рішення функції графічним ме-
тодом. Для цього побудуємо систему обмежень на граф-
іку (рис. 2).

На графіку АС — вся інформація, передана для об-
робки в аутсорсинг. Відрізок ВР — область припусти-
мих рішень цільової функції з урахуванням заданих об-
межень. Причому рішення цільової функції перебува-

ють на його кінцях, тобто рішеннями є значення в точ-
ках В або С.

Перший крок для того, щоб знайти рішення цільової
функції — побудова вектору найшвидшого зростання
функції (градієнта) — , його координатами є: (g

1
; g

2
), де

.

У нашому випадку вершина вектору найшвидшого
зростання функції має координати: (4; 2).

Далі проведено довільну лінію рівня перпендикуляр-
но вектору  g

r
, так, щоб вона перетнулася з областю при-

пустимих рішень, тобто пряму ВР. Для знаходження
мінімуму цільової функції переміщаємо лінію рівня в на-
прямку вектору (- g

r
) до досягнення мінімального значен-

ня функції.
Таким чином, рішення цільової функції перебуває в

точці В (рис. 3), координати якої: (4; 6). Мінімальне зна-
чення цільової функції дорівнює:

Fmin = 6 * 4 * 1 + 4 * 1 * 2 = 24 + 8 = 32   (5).
Звідси випливає, що для обробки інформації варто

передати в аутсорсинг 60% інформації й 40% інформації
варто обробляти в холдингу. Витрати на обробку інфор-
мації будуть рівні 32 одиницям.

ВИСНОВОК
Підвищення ефективності збору й обробки еконо-

мічної інформації є основними складовими інструмен-
тарію управління економічними підрозділами інтегрова-
них об'єднань переробних підприємств агросфери. Для
зниження часових і фінансових витрат на обробку еко-
номічної інформації підвищення ефективності досягаєть-
ся за рахунок використання аутсорсингу.
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