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"Аутсорсинг в управлінні персоналом: сучасний стан"
Термін "аутсорсинг" у перекладі з англійської мови outsourcing
означає "залучення зовнішніх ресурсів". До основних видів аутсорсингу
можна віднести: ІТ-аутсорсинг, виробничий аутсорсинг та аутсорсинг
бізнес-процесів. До основних форм здійснення аутсорсингових операцій
віднесено: повний і частковий, сумісний, проміжний і трансформаційний
аутсорсинг.
На сьогодні в Україні існує понад 900 компаній, які надають
аутсорсингові послуги підприємствам у різних галузях будь-яких форм
власності з різноманітних питань.
Ефективність роботи двох українських аутсорсингових компаній
(Ciklum та SoftServe) була відзначена індійським видавництвом
СyberMedia, зокрема, ці підприємства були включені ним до світового
рейтингу аутсорсингових компаній Global Services 100.
Також в Україні було проведене спеціалізоване дослідження, яке
показало, що 36 % опитуваних передають на аутсорсинг наступні бізнеспроцеси: IT-послуги – 40,5 %; логістику – 35,1 %; ресурсне забезпечення
виробничих процесів – 27 %; маркетингові послуги – 21,6 %; рекрутмент –
18,9 %; бухгалтерський облік – 13,5 %; розрахунок заробітних плат – 13 %;
обробку та систематизацію інформації – 8,1 %; аутсорсинг медичних
представників – 8,1 %; кадрове діловодство – 5,4 %; різні адміністративні
функції – 2,7 %.
Зазначено, що в сучасних умовах використання такого виду
аутсорсингу, як аутсорсинг у галузі управління персоналом, є надзвичайно
важливим для підвищення ефективності діяльності будь-якого
підприємства. Причому цей процес за межами компанії набагато
продуктивніший та економічно ефективніший, ніж усередині компанії.
Окрім того, він має ряд переваг для підприємства, до яких можна
віднести: зосередження власних ресурсів на основних цілях бізнесу;
доступ до новітніх технологій; можливість компанії гнучко реагувати на
зміни на ринку і всередині неї; відсутність простоїв чи збоїв у роботі;
оптимізацію кількості штатного персоналу; зняття юридичної відповідальності та ризиків, пов'язаних із персоналом; відсутність трудових
зобов'язань перед персоналом; економію витрат на відділ управління
персоналом; оптимізацію податкового навантаження компанії.

Однак існують і недоліки використання аутсорсингу в управлінні
персоналом, які пов'язані з певними ризиками, а саме: можливість
отримати продукти чи послуги неналежної якості; загроза порушення
конфіденційності; ймовірність часткової або повної втрати контролю над
певними бізнес-процесами; неврегульованість взаємовідносин між
підприємствами-замовниками та аутсорсинговими компаніями з боку
законодавчої бази.
Таким чином, автор вважає за доцільне використання HRаутсорсингу на підприємствах, оскільки він дозволяє перетворити постійні
витрати на змінні та спрямувати інвестиційні потоки на важливу для
підприємств діяльність, а це, у свою чергу, може підвищити ефективність
їх роботи та посилити їх конкурентоспроможність на ринку.
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