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У статті здійснено аналіз методологічних підходів до реалізації й обгрунтовано алгоритм інсти$
туціонального проєктування розвитку аутсорсингу в національній економіці. Теоретико$мето$
дологічною основою дослідження є системний підхід до дослідження інституціонального за$
безпечення розвитку аутсорсингових відносин.

Констатовано, що нагальними проблемами розвитку аутсорсингу залишається нормативна
неврегульованість, суперечливість його регламентування нормами цивільного чи господарсь$
кого права, етичними міркуваннями, фіскальне адміністрування. Через фактичну відсутність
інституціонального регулювання аутсорсингових відносин на законодавчому рівні доведено
доцільність проєктування формальних норм і інструментів, які сприятимуть розвитку цієї фор$
ми організації бізнесу.

Встановлено, що інституціональне проєктування може бути реалізоване через коректування
існуючих рутин, запровадження нових інституцій, трансплантацію інституту або введення но$
вих елементів до інституціонального середовища.

Оцінка передумов запровадження, ефектів екзаптації та інституціональних обмежень доз$
волила аргументувати доцільність реалізації в сфері аутсорсингу стратегії проміжних інститутів,
яка сприятиме ефективному функціонуванню за допомогою модифікаційних змін діючих норм
у проміжну форму та подальші його зміни з врахуванням інституціональних обмежень розвит$
ку. Такі модифікації виключають чи мінімізують утворення інституціональної пастки й ризиків
формування інститутів. Стратегія проміжних інститутів орієнтована на формування оптималь$
ного інституту за допомогою реалізації послідовного ланцюга проміжних інститутів, які можуть
модифікуватись у наявних обмеженнях.

Акцентовано, що в сфері аутсорсингу перспективною проміжною формою реалізації стра$
тегії проміжних інститутів може бути модель науково$виробничої кооперації, що сприятиме
створенню нових й модернізації діючих виробництв, збільшенню кінцевого випуску, вдоскона$
ленню організації й управління виробництвом, перспективам участі в міжнародній кооперації.

Теоретичні та методичні положення поглиблюють практичні засади інституціонального регу$
лювання розвитку нових форм аутсорсингових відносин у національній економіці.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Становлення креативної економіки обумовлює по�

ширення нових форм організації виробництва й реалі�

зації бізнес�стратегій. В надрах поглиблення спеціалі�

зації й розподілу праці зародилась і поширюється світом

нова форма господарських взаємовідносин — аутсор�

синг. Дослідниками дискутується семантика самого по�

няття, але незаперечним фактом є онтологічне поход�

ження і набуття різноманітних форм даним процесом.

Серед найбільш усталених характеристик аутсорсингу

можна виділити його договірну основу, переважно об�

слуговуючий характер, оптимізаційний вплив на управ�

ління витратами і стимулюючий — на кінцевий резуль�

тат господарювання.

Нагальною проблемою розвитку аутсорсингу зали�

шається нормативна неврегульованість, суперечливість

його регламентування нормами цивільного чи госпо�

дарського права, етичними міркуваннями (щодо збере�

ження конфіденційності інформації), фіскальне адміні�

стрування. Через фактичну відсутність інституціональ�

ного регулювання аутсорсингових відносин на законо�

давчому рівні виникає потреба в проектуванні формаль�

них норм і інструментів, які сприятимуть розвитку цієї

форми організації бізнесу.

The article analyzes the methodological approaches to implementation and substantiates the
algorithm of institutional projecting of outsourcing in the national economy. The theoretical and
methodological basis of the research is a systematic approach to the study of institutional ensuring
for the development of outsourcing relations.

It is stated that the pressing problems of outsourcing development remain normative inconsistency,
inconsistency of its regulation with the rules of civil or commercial law, ethical considerations, fiscal
administration. Due to the actual lack of institutional regulation of outsourcing relations at the
legislative level, the expediency of projecting formal norms and tools that will contribute to the
development of this form of business organization has been proven.

It is established that institutional projection can be implemented by adjusting existing routines,
introducing new institutions, transplantation of the institute, or introducing new elements into the
institutional environment.

Assessment of the preconditions for implementation, effects of expropriation, and institutional
constraints allowed to justify the feasibility of outsourcing the strategy of intermediate institutions,
which will promote effective functioning through modification changes to existing norms in the
intermediate form and its subsequent changes taking into account institutional constraints. Such
modifications eliminate or minimize the formation of an institutional trap and the risks of institution
building. The strategy of intermediate institutes is focused on the formation of the optimal institution
through the implementation of a consistent chain of intermediate institutes, which can be modified
in the existing constraints.

It is emphasized that in the field of outsourcing, a promising intermediate form of implementation
of the strategy of intermediate institutes can be a model of research and production cooperation,
which will help create new and modernize existing industries, increase final output, improve
production organization and management, prospects for international cooperation.

Theoretical and methodological provisions deepen the practical principles of institutional regulation
of the development of new forms of outsourcing relations in the national economy.

Ключові слова: аутсорсинг, аутсорсингова діяльність, інститут, інституціональне проєктування,

формальні норми, проміжні інститути.

Key words: outsourcing, outsourcing activities, institute, institutional projecting, formal norms, intermediate

institutes.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Інституціональне забезпечення аутсорсингу обумов�

лює врахування напрацювань економічної й юридичної

практики та теоретичних засад інституціональної дина�

міки, з огляду на необхідність досягнення позитивних

результатів в даному процесі. Так, серед дослідників,

які вивчають економічні аспекти аутсорсингу пошире�

ним є твердження щодо фінансових, інформаційних і

правових обмежень його розвитку [1; 6; 7; 9]. Дослід�

ники законодавчого регламентування вказують на кон�

цептуальну незабезпеченість договірних відносин з аут�

сорсингу, його правової природи, неоднозначність трак�

тувань (підміна аутстафінгом, лізингом персоналу, до�

бором тимчасового персоналу) [2; 8].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування інституціональних інстру�

ментів розвитку аутсорсингу в національній економіці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Існуюча практика використання договірних відносин

аутсорсингу має більш успішну онтологічну характери�
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стику, чим його інституціональне забезпечення. Так, у

трактуванні договірних відносин аутсорсингу можна

виявити ознаки й складові підряду, коли підряднику

доручено виконати весь або частину виробничого про�

цесу, надати послуги, виконати допоміжну діяльність.

Водночас аутсорсинг може передбачати й виконання на

договірних засадах окремих бізнес�процесів, робіт,

функцій виробництва, що має ознаки господарської

діяльності, а значить може бути віднесено до реалізації

договірних відносин у господарській сфері. Окрім того,

законодавство трактує економічні взаємодії на догові�

рних засадах, як спосіб реалізації підприємництва, що

не обмежує сприйняття отримання чи надання послуг

аутсорсингу як реалізацію підприємницької діяльності.

Самі договірні відносини з надання аутсорсингових по�

слуг перебувають на перетині цивільного і господарсь�

кого права, адже господарюючі суб'єкти мають врегу�

льовувати відносини в сфері бізнесу на різних рівнях та

ринках. Такі договірні відносини можна віднести до

змішаних (базуються на непойменованих договорах) [8].

 Розвитку нових форм організації бізнесу й поши�

ренню креативних бізнес�стратегій не сприяють сучас�

ний стан та тенденції ресурсного й інноваційного потен�

ціалу товаровиробників; існуючі форми і характер взає�

модії між господарюючими суб'єктами та державною,

місцевою владою; поширені форми інтеграції економі�

чних суб'єктів для реалізації потенціалу розвитку; сфор�

мована система стимулів інституціональним середови�

щем, зокрема законодавчих і нормативних актів, пра�

вового режиму власності; система виконання контракт�

них відносин; соціокультурні норми та інституціональ�

на довіра. В цьому контексті проблемною видається

імплементація надбань світової практики в сфері поши�

рення нових технологій господарювання й бізнес�стра�

тегій, відповідної інфраструктури та в цілому формуван�

ня сприятливого інституціонального середовища у

вітчизняну практику [3].

Специфічною властивістю національної економіки

залишається стійкість подвійної інституціональної

структури господарського механізму, зорієнтованої на

використання різноманітних "схем" збагачення в корот�

кому періоді. Двоїстість подібної структури обумовлює

домінування тіньової економіка, що закріплюється фак�

тично легальними формами. Політична влада і при�

сутність у ній надає переваг для власного бізнесу, а ос�

танній переважно потрібний для отримання влади. Стра�

тегічно проголошений пріоритет на формування інно�

ваційних засад економічної діяльності носить, як пра�

вило, фрагментарний характер і не є інституціонально

системним. Сформовані норми й інститути не дають по�

зитивного результату також через недосконалість на�

явного інституціонального середовища, яке "гасить"

прогресивні стимули. Інституціям, які мали б сприяти

розвитку, протистояють інститути, які йому перешкод�

жають і є сильнішими. Їх називають "інституціональни�

ми пастками" [5, с. 17].

Провідні науковці у сфері інституціонального регу�

лювання обгрунтовують використання елементів інсти�

туціонального проєктування під час формування нових

чи модернізації існуючих інститутів. Подібний підхід доз�

воляє виключити негативний вплив трансформаційного

змін.

 Інституціональне проєктування може бути реалізо�

ване через коректування існуючих рутин (І), запровад�

ження нових інституцій (ІІ), трансплантацію інституту або

введення нових елементів до інституціонального сере�

довища (ІІІ). Корегувальні дії за діючих рутин не завж�

ди потребують змін у формальних нормах, а зміни

ІІ�го і ІІІ�го типу, які пов'язані з формальними обмежен�

нями, забезпечуються запровадженням закону чи іншо�

го нормативного акту.

Необхідно визнати, що імпортування інституту в

ідентичній формі практично неможливе, адже щоб за�

позичені інституціональні ресурси були ефективними в

новому просторі і стали чинниками розвитку потрібна

їх відповідність комбінаційній сукупності умов і ресурсів

господарювання, що сформувались вихідними умова�

ми [3; 5]. Об'єктами трансплантаційних змін можуть ви�

ступити: інститути, інституції, правові норми, окремі

інституціональні механізми та їх елементи. Під впливом

економічних реалій і різноманітних екзогенних факторів

може відбуватися модифікація і трансформація інсти�

туціональних об'єктів, які трансплантуються.

Сам процес трансплантації детермінований обме�

женнями, загрозами і ризиками, що ведуть до дис�

функцій трансплантації. Найбільш поширеними серед

них є:

— атрофія нового інституту чи інституції, коли фун�

кціонування норми не відповідає існуючому інституціо�

нальному середовищу, наявним культурним та менталь�

ним нормам і цінностям. Такий інститут стає "незатре�

буваним", послаблюється його функціональність, втра�

чається життєздатність і масштабність;

— відторгнення норми або інституту, який транс�

плантують, за умов негативного попиту на нього, при�

мусової трансплантації чи поширення впливу альтерна�

тивних інститутів. За таких дій виникають дещо менші

трансакційні витрати чим при альтернативних формах

інституціональних взаємодій;

— інституціональний конфлікт, який виникає при

імітації формальних правил. За таких умов може вини�

кати життєздатний інститут, але він буде відрізняється

від концепції імпортованого. Подібні зміни обумовлю�

ються адаптаційним потенціалом імпортованої норми та

впливом специфічних факторів і умов господарського

механізму. Так, може сформуватись інституціональна

пастка, яка виникає через несумісність існуючого і

імпортованого інституту. Самі інституціональні стосун�

ки на основі перетвореної норми не сприяють реалізації

бажаної мети. Закріплення подібної трансплантованої

норми інституціональних взаємодій мультиплікує дис�

функції.

Процес проєктування інституцій потребує врахуван�

ня єдиного прийнятного методу прийняття рішень (ко�

легіального) в умовах демократичного устрою щодо

введення або зміни формальних норм. За таких умов

створення інституцій і формальних норм залежить від

розвитку політичного устрою, взаємодії різних груп

впливу, які мають особисті інтереси. При нестабільності

базових формальних норм, обумовленій значною

кількістю змін та доповнень до законодавчих актів, які

регламентують господарський процес проєктування

може стати неефективним. Як доводить наведена інфор�

мація (табл. 1) до базових законодавчих актів, які рег�
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ламентують аутсорсингові відносини вносяться численні

зміни і поправки протягом всього періоду їх чинності.

Як доводить практика імпортування господарських

інституцій і інститутів, подібна нестабільність норм, зни�

жує ефективність проектування, навіть, якщо вказані

зміни не стосуються безпосередньо розвитку аутсор�

сингу. Через нестабільність інституціональної "матриці"

наявний механізм прийняття норм позбавлений вбудо�

ваних інструментів стримувань й противаги, а значить

не забезпечує стабілізацію (рутинізацію) ефективних

імпульсів.

Інституціональне проєктування необхідне за умов:

низької якості діючого інституту і невідповідності нор�

мативних обмежень його дії зміні неформальних інсти�

туцій, що не сприяє адаптації інституту; неадекватності

зміни норм еволюційним обмеженням, які не сприяють

реалізації регулюючій функції інститутом.

Подібна невідповідність окреслює функціональну та

структурну форму перспективних змін інституту чи інсти�

туції і його бажаного стану. При трансплантації фор�

мальних норм з більш розвинутого інституціонального

середовища постає необхідність обрання оптимальної

стратегії імпорту: стрімкі зміни або "шокова терапія",

вирощування або реалізація стратегії проміжних інсти�

тутів. Як вказують наведені дані (табл. 1), реалізація на

законодавчому "просторі" шокової терапії, що реалізу�

валась в національній економіці при формуванні інсти�

туцій і інститутів аутсорсингового спрямування не спри�

яла позитивному ефекту через нездатність мінімізува�

ти саме ризики трансплантації.

До альтернатив трансплантації інституцій та інсти�

тутів відносять їх вирощування, що припускає мож�

ливість обрання за основу привабливої моделі формаль�

ної норми з практики іншої країни. Такий інститут при�

пускає співіснування або конкурентну взаємодію "ста�

рих" інститутів, які існували в країні та нових "конст�

рукцій", які трансплантуються.

Способом вирощування формальної норми вис�

тупає стратегія формування проміжного інституту.

Стратегія передбачає формування бажаного форма�

ту інституту за допомогою побудови послідовного

ланцюга з проміжних інститутів, що можуть змінюва�

тись один одним в межах наявних обмежень еволю�

ційного розвитку у сприятливих інституціональних

умовах. Такий напрям є оптимальнішим для аутсор�

сингової діяльності, адже шокова терапія формує в

національних реаліях "інституціональні пастки", а ви�

рощування з початкового стану видається безперс�

пективним (дублюючі функції інституцій є ресурсовит�

ратними).

Певним застереженням є те, що "вирощування"

обумовлює два варіанти дисфункціонального стану:

паралельні інституціональні режими, де сучасні й

старі практики фактично співіснують; викривлення

інституціональної моделі, внаслідок деформації пра�

вової основи, коли нові елементи "перетворюються"

неформальною практикою і їх кінцевий вигляд не

відповідає запланованому результату. За таких умов

поширюється інституціональний конфлікт. Позитив�

ним надбанням подібного формування нових фор�

мальних норм є скорочення періодів адаптації транс�

плантованих інститутів і зменшення вірогідності утво�

рення дисфункції або відторгнення інституту, адже

модифікаційні і модернізаційні зміни реалізуються за

допомогою малих перетворень. Водночас є ризики ру�

тинізації проміжних інститутів, що перешкоджатиме

їх прогресивній модифікації (ефект гістерезису) і

підвищує витрати спрямовані на інституціональний

розвиток.

Використання стратегії проміжних інститутів у

сфері аутсорсингових відносин можна рекомендува�

ти за наступною послідовністю створення інституту

аутсорсингу: вихідний стан; проміжні форми; моди�

фікований інститут. В подібному інституціональному

конструюванні важливо врахувати прояви ефекту ек�

заптації, що формує умови поширення незапрограмо�

ваної траєкторії розвитку інституту, коли процес або

система проходить через точки біфуркації. При оцінці

ефекту екзаптації важливо враховувати набуті онто�

логічні проблеми аутсорсингових відносин, виявити

позитивні риси і спрогнозувати інституціональний

"ідеал".

Ефективність імпортування чи вирощування певно�

го інституту можна визначати кількісними або якісними

змінами. Кількісні ефекти можна оцінювати через

збільшенням обсягів аутсорсингових операцій, видів і

Таблиця 1. Зміни формальних норм, які регламентують аутсорсингові відносини

Джерело: власні узагальнення автора на основі оприлюдненої нормативної бази.

Зміни і доповнення  
в нормативно-правових актах 

Нормативно-правовий акт 

20
10

 

20
11

 

20
12

 
20

13
 

20
14

 

20
15

 

20
16
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20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

Національний класифікатор 
України "Класифікація видів 
економічної діяльності ДК 
009:2010" (чинну редакцію 
введено в дію у 2010 р.) 

+  +        +  

Цивільний кодекс  України 
(чинну редакцію введено в дію 
у 2004 р.) 

+ + + + + + + + + + + + 

Закон "Про зайнятість 
населення" (чинну редакцію 
введено в дію у 2013 р.) 

 + + + + + + + + + 

Господарський  кодекс  України 
(чинну редакцію введено в дію 
у 2004 р.) 

+ + + + + + + + + + + + 
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форм здійснення аутсорсингу. Економічним ефектом

можна визнати зростання фінансових результатів і про�

дуктивності діяльності виробничої структури внаслідок

запровадження аутсорсингу.

Відтак формалізаційний простір розвитку аутсор�

сингу надають чинні законодавчі акти, якими регламен�

туються форми й методи його функціонування. Низька

ефективність формальних норм обумовлена бюрокра�

тичними перешкодами й відсутністю сприятливих про�

цедур адміністрування; невиконанням і неврегульова�

ністю чинних норм законодавства щодо підтримки аут�

сорсингу; практична відсутність державного сприяння

розвитку нових форм організації виробничої діяльності;

відсутність інформаційного забезпечення цього проце�

су; недостатня розробленість системи кредитної й інве�

стиційної підтримки; відсутність податкових стимулів.

ВИСНОВКИ
Інституціональне регулювання аутсорсингових

відносин має включати формування правових, органі�

заційних, економічних й інформаційних норм. У пра�

вовій й організаційній площині має бути забезпечене

чітке розмежування договірних відносин й відпові�

дальність сторін, умови та правові аспекти захисту внут�

рішньої інформації; в інформаційній — надання всієї

сукупності інформації щодо умов, переваг й ризиків

аутсорсингу; в економічній — критерії досягнення ефек�

тивності, фіскальні та кредитні стимули до його реалі�

зації.

Низька якість інституціонального забезпечення аут�

сормингу, невідповідність у формальних обмеженнях

інституту та змінах неформальних норм й еволюційних

обмеженнях існування потребують запровадження

інституціонального проектування. Виходячи з переду�

мов, ефектів екзаптації та обмежень для аутсорсинго�

вої діяльності можна запропонувати стратегію про�

міжних інститутів, яка сприятиме ефективному функ�

ціонуванню процесу за допомогою модифікаційних змін

діючих норм у "проміжний" формат та подальші його

зміни з огляду на інституціональні обмеження розвит�

ку. Такі модифікації виключають чи мінімізують фор�

мування інституціональної пастки й ризиків формуван�

ня інститутів. Стратегія сприяє створенню оптимально�

го інституту за допомогою формування послідовного

ланцюга проміжних інститутів, які можуть модифікува�

тись у наявних обмеженнях еволюційного розвитку.

Такий напрям є більш оптимальним для аутсорсингу,

адже шокова терапія призводить до утворення інститу�

ціональних дисфункцій, а вирощування є ресурсовит�

ратним.

Перспективною проміжною формою в процесі реа�

лізації стратегії проміжних інститутів є модель науко�

во�виробничої кооперації, що сприятиме створенню

нових й модернізації діючих виробництв, збільшенню

кінцевого випуску, вдосконаленню організації й управ�

ління виробництвом, перспективам участі в міжнародній

кооперації.
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