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Підприємство, переважно, переводить на аутсорсинг не ключові види 
своєї діяльності. Ключові компетенції підприємства -  це розроблені підпри
ємством в довгостроковій перспективі сильні сторони або вміння, які клієнти 
вважають цінними, а конкуренти такими, що їх занадто складно або навіть 
неможливо скопіювати. Переважно, для прийпяття рішення щодо передачі на 
аутсорсинг не ключового для підприємства виду діяльності достатньо 
вирішити задачу МОВ (апгл. Make-or-Buy Problem) -  «зробити чи купити»).

Щоб прийняти рішення щодо аутсорсингу саме ключових видів діяль
ності, то пеобхідно звернутися до процесу стратегічного управління, зокрема 
щодо змісту стратегії підприємства як програми дій щодо досягнення його 
бізнес-цілей, яка складається з розробки довгострокових цілей підприємства, 
корегування цілей залежно від змін у навколишньому середовищі, визначення 
ресурсів та їх оптимальний розподіл використання, визначення джерел фінап- : 
суваїгая, які необхідні для досягнення цих цілей, щоб гнучко реагувати на 
потреби ринку і забезпечувати сприятливі умови для функціонування і 
розвитку підприємства.

Основна проблема при розробці бізнес-стратегії підприємства в 
олігополістичних ринкових умовах стосується необхідності зайняти вигідпіше 
місце серед конкурентів, щоб досягти поставлених цілей. Ці цілі, переважно, 
зводяться до досягнення максимальної ефективності. Вигідне розташування 
такої компанії на ринку по відношенню до своїх конкурентів визначає 
конкурентну перевагу над останніми. При виборі стратегії підприємство може
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жористовувати такі критерії: рівень рентабельності, техніко-економічне 
ібезпечення, узгодженість цілей, принципів і методів щодо створення синер- 
зпого ефекту, еластичність і адаптивність підприємства до змін, ступінь 
Балансування стратегії з високим і низьким ризиком, забезпечення конку- 
! ої переваги.

Три передачі на аутсорсинг ключових компетенцій підприємства також
дохідне проведення додаткових досліджень. Насамперед, слід провести 
WOT- аналіз, бо важливо виявити сильні і слабкі сторони рішення щодо
іробити чи купити». Між протилежними рішеннями: або зробити, або купи- 

ічно можливе існування проміжного рішення -  квазі-сорсингу. Клас 
іу рішення може бути реалізований в масштабі ланцюга поставок на 
ртнерських відносин, в якому відбувається певна реструктуризація 
>цесів як у розширеній організації, тому не менш важливим є аналіз 
сфері забезпечення ресурсами при формуванні партнерських від- 

остачальником. Рішення щодо аутсорсингу ключових зон діяльності 
ггва можна та й потрібно приймати, коли як постачальник, так і 
ггво-виробник є учасниками ланцюга поставок, що уможливлює 
гнерам отримання переваг в сферах забезпечення вищої якості кін- 
одукту, формування довгострокових планів та розроблення спільних 
щодо скорочення витрат, впровадження інформаційних технологій, 
Ю технологій партнерів, формування співпраці з ключовими 
і, спільного вирішення проблем управління.
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