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АУТСОРСИНГ І АУТСТАФІНГ: ВІДМІННОСТІ ПОНЯТЬ 
 

Сьогодні аутсорсинг сприймається компаніями будь-яких розмірів і галузевих 

напрямків, тому що більшість компаній прагнуть скоротити витрати у своєму 

бізнесі.   

Аутсорсинг (англ. outsourcing) — передача компанією частини її завдань або 

процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду. Це угода, за якою робота 

виконується людьми з зовнішньої компанії, які зазвичай є також експертами у цьому 

виді робіт. 

В Україні аутсорсинг з’явився в 90-і роки, коли на ринок масово виходили 

нові фірми і підприємства, відкривався новий бізнес. Підприємці потребували 

кваліфікованих кадрів. Тому стали з’являтися кадрові та рекламні агентства, виник 

попит на «бухгалтерів, що приходять». 

На сьогодні, в Україні все частіше користуються послугами аутсорсингу: 

 підприємства з іноземними інвестиціями; 

 малий бізнес з невеликим документообігом; 

 підприємства з зовнішньоекономічною діяльністю. 

Можна стверджувати, що аутсорсинг є вигідним, тому що відбувається 

економія на робочих місцях персоналу, при цьому вартість аутсорсингових послуг 

приблизно дорівнює зарплаті штатних бухгалтерів.  

До переліку видів аутсорсингу, які існують у світовій практиці, слід віднести: 

виробничий аутсорсинг – передача часткового або всього виробництва 

продукції сторонній організації, може бути передане на аутсорсинг як допоміжне, 

так і основне виробництво; 

 IT- аутсорсинг (ITO), який включає розробку та тестування програмного 

забезпечення, хостинг, телекомунікації, IT-консалтинг, управління базами даних і 

т.д.; 

 аутсорсинг бізнес-процесів (BPO) – делегування аутсорсеру певного бізнес 

завдання, а саме бухгалтерський облік, юридичний відділ, проведення рекламних 

заходів, заробітна плата, управління персоналом, організація громадського 

харчування; 

 аутсорсинг персоналу (кадровий аутсорсинг) – купівля послуги певного 

спеціаліста, яка необхідна підприємству в певний період часу. Видами аутсорсингу 

персоналу визначають: лізинг персоналу, аутстафінг тощо. 

Безліч видів аутсорсингу свідчить про те, що аутсорсингові послуги необхідні 

для функціонування бізнесу, як на території України, так і за її межами. 

Доволі часто поняття «аутсорсинг» плутають з поняттям «аутстафінг» або 

помилково визначають останній як різновид аутсорсингу. Про те, це не так. Це дві 

різні послуги, два іноземні терміни, які активно впроваджуються в бізнес 

середовище України і успішно застосовуються на практиці. 

Аутстафінг (від. англ. outstaffing – позаштатний) – виведення співробітника зі 

штату компанії (аутстафер) та оформлення його в іншу спеціалізовану компанію на 



роботу. Часто використовується у виробництві, торгівлі, будівництві, індустрії 

моди, спорту, а також в харчовій промисловості. 

Між цими двома поняттями є відмінності. Так, наприклад, аутстафінг 

передбачає не передачу функцій, а передачу конкретних фахівців для виконання 

конкретного виду завдання, а аутсорсинг полягає у веденні певного бізнес процесу. 

Щодо організаційної складової роботи, то фахівці, які працюють за договором 

аутсорсингу працюють на своїй території та мають гнучкий графік роботи, що є 

протилежним до працівників, які працюють за договором аутстафінга і мають своє 

робоче місце на території замовника та посадову інструкцію. Відмінність є також і в 

оплаті праці. За договором аутстафінгу, працівники отримують щомісячну зарплату, 

а за договором аутсорсингу отримують за фактом виконаної роботи (наданих 

послуг).  

Так, як чіткого визначення не має ні аутсорсингу, ні аутстафінгу, тому не має 

норм, які б регулювали б ці відносини. Але частіше всього договір на надання 

аутсорсингових послуг має довгостроковий характер з періодом від 1 року. 

Натомість, договор аутстафінгу укладається на термін, що необхідний для 

виконання завдання. Взаємодія із замовником також відрізняється. Відповідно до 

договору аутсорсингу, замовник доручає свій бізнес-процес на виконання 

аутсорсеру. А при аутстафінгу, аутстафер надає своїх кваліфікованих кадрів у 

тимчасове користування замовнику. 

Хоч аутсорсинг і аутстафінг є різними поняттями, проте в них є одна спільна 

риса. Завданням обох видів послуг є націленість на мінімізацію ризиків, фінансових 

ресурсних витрат і зменшення кадрових витрат. 

Аутсорсинг і аутстафінг можуть забезпечити високу ефективність для певної 

потреби. І тому, вибір методу буде залежати безпосередньо від ситуації. 

Перевагами аутсорсингу та аутстафінгу в системі управління персоналу 

можуть бути: 

зменшення кількості кадрових документів; 

зниження податків на утримання штатних працівників; 

зниження вартості надання працівникам технічного обладнання; 

зменшення квот на додавання нових робочих місць; 

виключення питань регулювання робочих відносин та моніторингу робочого 

процесу. 

У розвинутих країнах аутсорсинг є дуже важливою запорукою забезпечення 

конкурентних переваг. Хоч в Україні цей процес відбувається не так стрімко як 

цього б хотілося, але все більше і більше підприємств надають перевагу саме цьому 

виду послуг. Не зважаючи на високу ефективність аутсорсингу, він є достатньо 

ризикованим способом ведення бізнесу через те, що пов’язаний з радикальними 

змінами у системі господарювання підприємства.  
 


