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АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ У ПРОЕКТАХ 
 

Анотація. Досліджено відтоки грошових коштів у проектах реструктуризації. Детально 
досліджено такі відтоки грошових коштів: нарахування заробітної плати працівників 
підприємства та утримання з неї, орендна плата, витрати на відрядження, витрати, що 
пов’язані з відпусткою штатних працівників, оплата листа непрацездатності та інші витрати. 
Досліджено критерій цінності використання аутсорсингу в проектах реструктуризації.  
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Аннотация. Исследованы оттоки денежных средств в проектах реструктуризации. Детально 
исследованы следующие оттоки денежных средств: начисление заработной платы и удержание 
с нее, арендная плата, командировочные расходы, отпускные штатных сотрудников, оплата 
больничного листа и другие расходы. Исследован критерий ценности использования аутсорсинга 
в проектах реструктуризации. 
 
Ключевые слова: оттоки денежных средств, проекты реструктуризации 
 
Annotation. The restructuring projects will be realized successful if the project managers conduct an 
audit and make the diagnostics in the company. The author researched negative and positive cash flow in 
the restructuring projects where using outsourcing. The outsourcing is the instrument which will be able 
to minimize costs in the restructuring projects. The main target of this article is to identify negative cash 
flow in the company for apply to the decision which will be able to use better instruments. The 
instruments will be able to be insourcing, outsourcing, outstaffing, and freelancing in the projects. The 
author researched a lot of costs such as salaries of employees, rental expenses, holiday pay, costs of 
business trips, and costs of temporary invalidity, etc. The costs of insourcing, outsourcing, outstaffing, 
freelancing are defined in the projects. The criterion of the value of outsourcing will be able to be used 
the total costs which tend to minimum. When companies use the outsourcing in the project, they will be 
able to get the positive cash flow. 
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Постановка проблеми 

На підприємствах реалізуються проекти 
реструктуризації, але їх реалізувати неможливо без 
проведення аудиту та діагностики підприємства. Для 
проведення аудиту та діагностики підприємства, в 
якому планується використовувати аутсорсинг, 
необхідно чітко визначити весь комплекс притоків та 
відтоків грошових коштів підприємства. 

Аналіз останніх досліджень  
і публікацій 

Вагомий внесок в розвиток науки у сфері 
управління грошовими потоками підприємств 
зробили: І.О. Лапкіна, Л.А. Павловська, 

Т.В. Болдирєва, Т.М. Шутенко, О.Ю. Ролько, 
Ю.Л. Верич, А. В. Зосімова, Д.В. Рач та інші [1-5]. 

Однак жоден з авторів не досліджував грошові 
потоки при використанні аутсорсингу в проектах, як 
саме будуть змінюватися відтоки та притоки 
грошових коштів при використанні таких 
інструментів, як аутсорсинг, інсорсинг, фрілансінг, 
аутстаффінг або їх сукупність при реалізації проектів 
в трьох ситуаціях, що досліджені у джерелі [6]. 

Мета статті 

Метою статті є ідентифікація відтоків 
грошових коштів на підприємстві на етапі 
діагностики для прийняття рішення щодо 
можливості використання таких інструментів: 
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аутсорсингу, інсорсингу, аутстаффінгу, фрілансінгу 
в проектах. 

Для досягнення цієї мети треба вирішити такі 
завдання: 

– визначити комплекс відтоків грошових 
коштів; 

– зробити порівняльний аналіз інструментів з 
урахуванням мінімізації витрат на підприємстві: 
інсорсинг, аутсорсинг, аутстаффінг, фрілансінг. 

Основний матеріал дослідження 

Грошові кошти є результатами операційної, 
фінансової та інвестиційної діяльності 
підприємства. Процес управління грошовими 
потоками включає в себе аналіз грошових коштів за 
звітний період. Управління грошовими потоками є 
важливою складовою загальної економічної 
стратегії підприємства. 

Одним з невід’ємних елементів управління 
грошовими потоками є планування, що дає змогу 
орієнтуватись на довгострокові результати, 
ефективно контролювати свою фінансово-
господарську діяльність. Для планування грошових 
потоків на підприємствах складається бюджет 
доходів і витрат проекту [2]. 

До відтоків від операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності відносяться витрати на 
придбання основних засобів; витрати на доставку, 
установку і налаштування основних засобів; витрати 
на придбання цінних паперів інших емітентів; 
витрати на придбання нематеріальних активів, 
витрати на транспорт, витрати, що пов’язані з 
утриманням та нарахуванням на заробітну плату, 
витрати на відрядження, витрати на харчування, 
транспортні витрати, витрати на проживання, на 
побутові послуги, додаткові витрати на виїзд за 
кордон, додаткові витрати щодо відрядження 
працівника на території України, витрати, що 
пов’язані з експлуатацією та утриманням автомобіля 
для співробітника в розрахунок на 1 км пробігу, 
витрати на паливо, мастило, на автомобільні шини, 
на акумуляторні батареї, на технічне 
обслуговування і ремонт автомобільних 
транспортних засобів, витрати, що пов’язані з 
пересуванням працівника на громадському 
транспорті та інші. 

Витрати, що пов’язані з виплатою заробітної 
плати працівникам. Податкова соціальна пільга 
застосовується до доходу, нарахованого на користь 
платника податку, протягом звітного податкового 
місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї 
відповідно до законодавства виплати, компенсації та 
винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, 
що дорівнює розміру місячного прожиткового 
мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня 

звітного податкового року, помноженого на 1,4 та 
округленого до найближчих 10 гривень [7]. 

1, 4 ,ГРД ПМ=  

де ГРД – граничний розмір доходу, який дає право 
на отримання податкової соціальної пільги; ПМ – 
прожитковий мінімум. 

50% ,РП ПМ=  

де РП – розмір пільги. 

001П ,СП 1 %ПМ=  

де 1ПСП  – податкова соціальна пільга згідно п.п. 

169.1.1, 169.1.2., п. 169.1 ст.169 Податкового 
Кодексу України з 1 січня 2015 року. 

02ПСП 15 ,%ПМ=  

де 2ПСП  – податкова соціальна пільга згідно п.п. 

169.1.3, п. 169.1 ст.169 Податкового Кодексу 
України. 

003П ,СП 2 %ПМ=  

де 3ПСП  – податкова соціальна пільга згідно п.п. 

169.1.4, п. 169.1 ст.169 Податкового Кодексу 
України. 

4 50С ,П П %ПМ=  

де 4ПСП – податкова соціальна пільга згідно 

Розділу XIX. Прикінцевих Положень Податкового 
Кодексу України до 31 грудня 2014 року. 

При цьому розмір податкової соціальної пільги 
до 01.01.2011 року розраховувався таким чином: 

50% ,РП мЗП=  

де РП – розмір пільги, мЗП – мінімальна заробітна 
плата відповідно до чинного в Україні 
законодавства. 

Податкова соціальна пільга застосовується до 
нарахованого платника податку місячного доходу у 
вигляді заробітної плати тільки за одним місцем 
його нарахування (виплати) [7]. 

Податок з доходів фізичних осіб (далі-ПДФО) 
становить 15% згідно п.167.1 ст. 167 Податкового 
Кодексу України  

0 15nЗПс X , ,X ПДФО %,= ⇒ =K  

де сЗП  – заробітна плата (далі – ЗП) співробітника, 

що становить: 10с nЗП X≤ ; nX  – заробітна плата 

співробітника, що становить 10 мінімальних ЗП 
згідно Закону України «Про державний бюджет на 

поточний рік»; 0X  – перша ЗП співробітника.  

Якщо 1 17пс n n yЗП X , ,X ПДФО ,%+ += ⇒ =K  

де псЗП – ЗП співробітника, що становить: 

110пс nЗП X +> ; 1nX +  – ЗП, що перевищує 10 

мінімальних ЗП згідно Закону України «Про 

державний бюджет на поточний рік»; n yX +  – 

заробітна плата працівника в останньому значенні. 
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ПДФО може бути зменшений на податкову 
соціальну пільгу. 

15 100с с сПДФО (ЗП ПСП ЄСВ ) %/ |З ,П ГРД= − − <  

де сЄСВ  – єдиний соціальний внесок, що 

утримується із ЗП співробітника. 
0 д

п с с сЄСВ ( ЗП ЗП ІЗКВ ,)= + + β  

де пЄСВ  – єдиний соціальний внесок, що нараховує 

підприємство; 0
сЗП  – основна ЗП всіх штатних 

працівників; д
сЗП  – додаткова ЗП всіх штатних 

працівників; сІЗКВ  – інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати всіх штатних працівників;  
β – відсоток, який передбачений чинним в Україні 

законодавством. 
0 д
с с сФОП ЗП ЗП В ,ІЗК= + +  

де ФОП  – фонд оплати праці. 

с ссп р начзІЗКВ П В КІГВ ,= + +  

де рВ  – винагорода за підсумками роботи за рік; 

сспП  – премії за спеціальними системами та 

положеннями; начзКІГВ  – компенсаційні та інші 

грошові і матеріальні виплати, які не передбачені 
актами чинного законодавства або які провадяться 
понад встановлені зазначеними актами норми. 

Так, наприклад, у одного із замовників 
використовувалась така система преміювання: 

3 8 08т п тф пф
ссп

Q % Q % ( Q Q ) , %Ш
,П

+ + + −
=

ℜ
∑ ∑ ∑ ∑

грн. 

де тQ  – кількість товарів, які продали клієнтам 

співробітники підприємства (замовника) в місяць; 

пQ  – кількість послуг, які надавали клієнтам 

співробітники підприємства (замовника) в місяць; 

тфQ
 

– кількість товарів, які продали клієнтам 

фрілансери підприємства (замовника) в місяць;  

пфQ – кількість послуг, які надали клієнтам 

фрілансери підприємства (замовника) в місяць;  
Ш  – штрафи; ℜ  – кількість співробітників, які 
отримують зазначену премію. 

Однак, якщо сспШ ,П>  то штраф 

переноситься на наступний місяць. Також зазначена 
премія розповсюджується на наступних 

співробітників ( ie ), а саме: інженерів ( ee ), 

диспетчерів ( de ). А от на фрілансерів ( fe ) 

зазначена премія не розповсюджувалась. Таким 

чином, вираз для сспП  можна представити 

наступним чином: 

{ }ссп e d f сспП e ,e , .e П= ∀ ∉  

Інколи працівники працюють у понаднормовий 
час, тоді роботодавець повинен сплатити: 

2пн
пО ,П = l  

де пн
пОП  – оплата праці працівнику за 

понадурочний час; l  - кількість відпрацьованих 
годин. 

Компенсація надурочних робіт шляхом 
надання відгулу не допускається. 

д
с пчз ввзЗП Д Н ГКВ ,П= + + +  

де Д  – доплати; Н – надбавки; пчзГКВ  – 

гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені 

чинним законодавством; ввзП  – премії, пов'язані з 

виконанням виробничих завдань і функцій. 

сСВ П ,Є ФО= λ  

де сЄСВ  – єдиний соціальний внесок, що 

утримується із ЗП працівника, 3,6%λ =  згідно 

пп.3.5. п. 3 Постанови Правління Пенсійного Фонду 
України «Про затвердження Інструкції про порядок 
нарахування і сплати єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування від 27.09.2010» [8]. 

Однак до 01.01.2011 року роботодавець 
повинен утримувати загальнообов’язкові збори у 
різні фонди соціального страхування на різні 
розрахункові рахунки.  

пфЗ h ,ФОП=  

де пф
З  – загальнообов’язковий збір з ФОП 

працівників у Пенсійний Фонд України; h  – ставка 
збору відповідно до чинного в Україні 

законодавства становить: h =33,2% . 

фтвпЗ П,ФО= ω  

де фтвп
З  – загальнообов’язковий збір з ФОП 

працівників у Фонд соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності та витратами, 
зумовленими народженням та похованням;  
ω  – ставка збору відповідно до чинного в Україні 
законодавства становить: ω  = 1,4%. 

фз ,З ФОП= ϕ  

де фз
З  – загальнообов’язковий збір із ФОП 

працівників у Фонд страхування на випадок 
безробіття; ϕ  – ставка збору відповідно до чинного 

в Україні законодавства становить: ϕ =1,6%. 

фнв П,З ФО= η  

де фнв
З  – загальнообов’язковий збір із ФОП 

працівників у Фонд соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України; η  – ставка, встановлюється 
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залежно від класів професійного ризику на 
виробництві.  

Також необхідно зазначити, що в період з 
01.01.2009-31.12.2010 рр. роботодавець повинен 
сплачувати комунальний податок за такою 
формулою: 

100

QНМДГ
КП ,

ρ=  

де Q  – середньооблікова кількість працівників на 

підприємстві в місяць; НМДГ – неоподаткований 
мінімум доходів громадян, який дорівнює 17,00 грн; 
ρ  – ставка податку, що становить: 10%. 

Витрати на відрядження (Вв) = оплату 
телефонних розмов + добові витрати + витрати на 
харчування + транспортні витрати + витрати на 
проживання + витрати на побутові послуги + 
додаткові витрати на виїзд закордон. 

Витрати на харчування (Вх) = їжа + 
безалкогольні напої, без урахування, - алкогольних 
напоїв, - тютюнових виробів, - суми «чайових» (за 
винятком випадків, коли суми таких «чайових» 
включаються до рахунка за законами країни 
перебування) - видовищних заходів. 

Транспортні витрати у відрядженні (Втр) = 
проїзд, як до місця відрядження і назад, так і за 
місцем відрядження (у тому числі на орендованому 
транспорті) + багаж + бронювання транспортних 
(електронних) квитків.  

Витрати на проживання (Впр) = проживання в 
готелях (мотелях) + наймання інших житлових 
приміщень. 

Витрати на побутові послуги (Впп) = прання + 
чищення + ремонт + прасування одягу, взуття, 
білизни.  

Додаткові витрати на виїзд закордон = 
оформлення закордонних паспортів + дозволів на 
в’ їзд(віза) + обов’язкове страхування + інші 
документально оформлені витрати, пов’язані з 
правилами в’ їзду та перебування в місці 
відрядження + збори + податки, що підлягають 
сплаті у зв’язку зі здійсненням таких витрат. 

0,75 0,75

0,75 ,
зк

зк

якщох мЗП ДВ мЗП

якщох мЗП ДВ х

≥ ⇒ =
=< ⇒

 грн/добу, 

де зкДВ  – добові витрати на відрядження за 

кордон, які відшкодовує підприємство. 

0,2 0,2

0,2 ,
укр

укр

якщо х мЗП ДВ мЗП

якщо х мЗП ДВ х

≥ ⇒ =

< ⇒ =
 грн/добу, 

де  укрДВ – добові витрати на відрядження на 

території України, які відшкодовує підприємство.

мЗП  – мінімальна заробітна плата, що 
встановлена законом на 1 січня податкового 

(звітного) року. У 2014 році мЗП = 1218, 00 грн. 

Для державних службовців, а також інших осіб, 
що направляються у відрядження підприємствами, 
установами та організаціями, які повністю або 
частково утримуються (фінансуються) за рахунок 
бюджетних коштів ДВукр=30 грн/день, а 
максимальна сума витрат на найм житлового 
приміщення = 250 грн/добу [9]. 

пк пот пкот лпз нпк м пдк

рп оп грт з і ат прм пзпб

ІВ В В Р В В В В

В В В В АП В В В .

= + + + + + +
+ + + + + + + +

 

Інші витрати ( ІВ ), які несе підприємство, а 
саме: витрати на покупку персональних комп’ютерів 

співробітникам пкВ , витрати на покупку оргтехніки 

для ПК потВ , витрати на ремонт ПК, оргтехніки 

пкотР , витрати на покупку та установку 

ліцензійного програмного забезпечення лпзВ , 

витрати на навчання або підвищення кваліфікації 

співробітника нпкВ , витрати на покупку та доставку, 

збірку та встановлення меблів мВ , витрати на 

покупку та доставку канцелярії пдкВ , витрати на 

ремонт приміщення рпВ , охорона приміщення опВ , 

витрати, що пов’язані з пересуванням працівника на 

громадському транспорті гртрВ , витрати на оплату 

послуг зв’язку зВ , абонентська плата за 

користування мережею Інтернет іАП , витрати, що 

пов’язані з експлуатацією та утриманням автомобіля 

для співробітника атВ , витрати на прибирання 

робочого місця співробітника прмВ , витрати 

пов’язані з перерахуванням заробітної плати на 

поточний рахунок в банку пзпбВ . 

Витрати за комунальні послуги кВ , 

розраховуються за формулою: 

,к опал ее вод газ мус удптВ В В В В В В= + + + + +  

де опалВ  – витрати на опалення; ееВ  – витрати за 

електричну енергію; водВ  – витрати за 

водопостачання; газВ  – витрати за користування 

природним газом; 
мусВ  – витрати за вивіз сміття; 

удптВ  – витрати за утримання будинків та 

прибирання прибудинкова територій. 

з зп зтг зтлф зтлк зфакс зс мз кВ В В В В В В В В .= + + + + + + +  

Витрати на оплату послуг зв’язку зВ  

включають в себе: пошти зпВ , телеграфу зтгВ , 

телефону зтлфВ , телексу зтлкВ , телефаксу зфаксВ , 

стільниковий зв'язку зсВ , мобільного зв'язку мзВ . 

Витрати, що пов’язані з експлуатацією та 
утриманням автомобіля для співробітника в 
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розрахунок на 1 км пробігу: покупка або оренда 
легкових автомобілів, придбання пально-
мастильних матеріалів, паркування легкових 
автомобілів, страхування автомобілів, амортизація 
автомобіля, ремонт, зношення та шиномонтаж шин, 
технічне обслуговування та експлуатаційний 
ремонт, омивачі для скла та інші витрати, що 
стосуються витрат на миття та прибирання 
автомобіля, не включаються до валових витрат 
підприємства [10]. 

Сплата збору за місця для паркування на 
спеціально відведених автостоянках, визначених у 
додатку № 1 до [11] здійснюється до 31.12.2014 р.  
у розмірі 10% від ставки збору, встановленої у [12]. 

Встановлено, що сплата збору за місця для 
паркування на спеціально відведених автостоянках, 
визначених у додатку № 2 до [11] здійснюється до 
31.12.2014 р. у розмірі 40% від ставки збору, 
встановленої у [12]. 

Витрати на паливо на 1 км пробігу 
розраховуються за формулою: 

1 0 01 1 0 01'
п км п п п S пВ В Ц , Н ( , К ,)Ц= = +  грн/км, 

де 
'
пВ  – загальні нормативні витрати палива на 1 км 

пробігу за конкретних умов експлуатації, л 

(куб.м)/км; пН  – базова лінійна норма витрат 

палива для конкретної марки автомобільного 
транспортного засобу, л/100 км (куб.м/100 км);  

SК  – сумарний коригуючий коефіцієнт базової 

лінійної норми, яким враховуються конкретні умови 

експлуатації; пЦ  – прогнозована ціна палива, грн/л 

(грн/ куб.м). 
Для легкових автомобілів і автобусів 

нормативні витрати палива розраховуються за 
формулою: 

( )0,01 1 0,01 ,н sQ H S K∑= +  

де нQ  – нормативна витрата палива, літри, (м3);  

sH  – базова лінійна норма витрати палива, л/100 

км (м3/100 км), що встановлюється відповідно до 

чинного в Україні законодавства [13]; S  – пробіг 

автомобіля, км; K∑  – сумарний коригуючий 

коефіцієнт, %.  
У випадку застосування одночасно кількох 

коригуючих коефіцієнтів розраховується сумарний 
коефіцієнт коригування, який дорівнює сумі цих 
надбавок (зменшуючи коригуючі коефіцієнти є 

від'ємними): 1 2 ... .nK K K К∑ = + + +  

Розрахунок витрат на мастильні матеріали 
для роботи автомобільних транспортних засобів: 

1 0 01 '
м км п м м тр тр

пл пл с с ,

В , В ( N Ц N Ц

N Ц N Ц )

= + +

+ +
 грн/км, 

де мN  – норма витрат моторних олив (л/100л 

палива); трN – норма витрат трансмісійних олив 

(л/100л палива); плN  – норма витрат пластичних 

мастил (кг/100л палива); сN  – норма витрат 

спеціальних олив (л/100л палива);  

мЦ – прогнозована ціна моторних олив (грн/л); 

трЦ  – прогнозована ціна трансмісійних олив 

(грн/л); плЦ  – прогнозована ціна пластичних 

мастил (грн/кг); сЦ – прогнозована ціна 

спеціальних олив (грн/л). 
Витрати на технічне обслуговування (далі - 

ТО) і ремонт автомобільних транспортних 
засобів. Витрати на матеріали та запчастини на 1 км 
пробігу автомобільного транспортного засобу 
розраховуються за формулою: 

1 1

1 2 2
1

1000

що мщо

то мто

ТОіПР км то мто

мр зчр

N Н +

+N Н

В + N Н
L

L(Н Н )

,
− −

− −

 
 

+ 
 = − +
 

+ 
+ 
 

 грн/км, 

де
 щоN  1тоN −  2тоN −  – кількість щорічних 

обслуговувань, ТО-1, ТО-2 за пробіг L  
автомобільного транспортного засобу, од.;  

1мтоН −  2мтоН −  – норми витрат матеріалів на одне 

обслуговування, грн; мрН зчрН
 

– норми витрат 

відповідно матеріалів і запасних частин на ремонт 
на 1000 км пробігу. 

Витрати на автомобільні шини на 1 км 
пробігу автомобільного транспортного засобу 
визначаються за формулою:  

ші ші
ші

k і

n С
В

K Н
,=  грн/км пробігу, 

де шіn  – кількість шин, що встановлюються на 

автомобільному засобі, од.; шіС  – прогнозована 

вартість 1 шини, грн; іН  – експлуатаційна норма 

середнього ресурсу шин, км, яка встановлена в [14];

kK  – коефіцієнт коригування, який враховує умови 

експлуатації в [14]. 
Витрати на акумуляторні батареї на 1 км 

пробігу визначаються за формулою:  

аб аб
аб

аб к

Ц К
В

Н К
,
І

=  грн/км, 

де абЦ  – прогнозована ціна акумуляторної батареї, 

грн; абК  – кількість акумуляторних батарей, 

встановлених на одному транспортному засобі, од.;

абН  – експлуатаційна норма середнього ресурсу 

акумуляторних батарей, місяців, встановлена в [15]. 
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1 2 3 4 5 6нуN N k k k k k k.=  

1 2oуN N k k ,=  

де
 нуN  – норма середнього ресурсу для нормальних 

умов експлуатації в тис км (мотогодинах);  

oуN  – норма середнього ресурсу для особливих 

умов експлуатації, тис км; 1k  – коефіцієнт 

коригування залежно від дорожньо-кліматичних 

умов експлуатації; 2k  – коефіцієнт коригування 

залежно від інтенсивності експлуатації 

пневматичних шин; 3k  – коефіцієнт коригування 

залежно від тривалості експлуатації пневматичних 

шин; 4k  – коефіцієнт коригування залежно від 

використання вантажності (пасажировмісності); 5k  

– коефіцієнт коригування для пневматичних шин 
автомобілів-тягачів автопоїздів, що постійно 

застосовують з причепами; 6k  – коефіцієнт 

коригування залежно від відношення пробігу в місті 
до пробігу за межами міста. Застосовують лише ті 
коригувальні коефіцієнти, які стосуються певних 
умов експлуатації. 

Сумарне відсоткове зменшення коригованих 
норм для фактичних умов експлуатації не повинно 
перевищувати 25%. 

Витрати, що пов’язані з пересуванням 

працівника на громадському транспорті ( гртрВ ):

12гртр мт т авт трол трамВ k(nВ nВ nВ nВ nВ ),= + + + +
 

де мтВ  – пересування маршрутним таксі; тВ – таксі; 

автВ  – автобусом; тролВ  – тролейбусом;  

трамВ
 
– трамваєм; n  – кількість разів, які проїхав 

працівник певним видом громадського транспорту;  

k  – кількість робочих днів в місяць, 12 – кількість 
місяців у року. 

Оплата лікарняного листа. Роботодавець 
повинен оплатити співробітнику за перші п’ять днів 
тимчасової непрацездатності, що не пов'язані з 
нещасним випадком на виробництві, на підставі 
листа непрацездатності. 

лн дВ kЗП d,=  

де k  – коефіцієнт; дЗП  – середньоденна заробітна 

платня; d  – кількість днів тимчасової 
непрацездатності, згідно із листком 
непрацездатності, виданим у встановленому 
порядку. 

При цьому k буде змінюватися,  

якщо i5 0,6, eiey k для≤ ⇒ = ∀ , 

якщо i6 8 0,8, eiey k для≤ < ⇒ = ∀ , 

8 1ie iy k для eякщо ≥ ⇒ = ∀  

, , , 1, ,i vw ch d p iee e e e e k для що я yк ∈ ⇒ = ∀  

де iey  – страховий стаж співробітника;  

ie  – співробітник на підприємстві, 1,i n=  (таблиця). 

Таблиця 
Співробітники підприємства 

Позначення, ei Співробітники 

ewv Ветеран ВВВ 

ech Чорнобилець 

ed Донор 

ep Батьки по уходу за дитиною 
до 14 років 

m
д

C
ЗП ,

b
= ∑  

де дЗП  – середньоденна ЗП; Cm – ЗП співробітника 

за 6 останніх місяців; b – кількість робочих днів. 
Розрахунок відпускних проводиться за 

формулою: 

двідпускні кдВ   ЗП К ,=   

де відпускніВ  – сума відпускних;  

дЗП  – середньоденна ЗП за розрахунковий період; 

кдК  – кількість календарних днів, що припадають 

на час відпустки. 

д рп рпЗП ЗП / К ,=  

де рпЗП  – загальна сума ЗП за розрахунковий 

період; рпК  – кількість календарних днів у 

розрахунковому періоді. 
Але треба враховувати, що роботодавець може 

понести додаткові витрати у разі необхідності 
замінити працівника на період щорічної відпустки. 
Тоді витрати будуть складатися з пошуку 
спеціаліста на місце працівника, який у відпусті на 
умовах цивільно-правого договору, оплата послуг 
конкретному спеціалісту. 

Витрати, які пов’язані з упущеною вигодою 
(УВ ): протягом невиконання роботи, у зв’язку з 
сімейними обставинами, під час щорічної або 
додаткової відпустки працівника, під час відпустки 
без збереження заробітної плати, під час хвороби, 
під час прогулу, що враховано у формулі:  

нд пзс сзУВ Д В П ,З= η + +  

де η  – кількість днів простою; ндД  – дохід, який 

міг би принести співробітник підприємству під час 

відсутності; пзсВ  – витрати на пошук заміни 

співробітника; сзЗП  – оплата послуг (робіт) на 

умовах цивільно-правового договору особі, що буде 
виконувати роботу під час відсутності 
співробітника, що працює на умовах трудового 
договору. 
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Витрати, які пов’язані з виконанням 

спеціальної роботи с
рВ : витрати на покупку 

робочої форми, витрати на покупку інструментів 
для виконання своїх функціональних обов’язків, 
витрати на ремонт інструментів.  

Оренда приміщення. У разі оренди 
державним підприємством, організацією, їх 
структурними підрозділами розмір річної орендної 
плати (Опл ) нерухомого майна визначається за 
формулою: 

00
п орВ С

О ,пл
1

=  

де пВ  – вартість орендованого майна, яка визначена 

шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; орС  – 

орендна ставка, визначена згідно з додатком № 2 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
Методику розрахунку орендної плати за державне 
майно та пропорції її розподілу» від 4 жовтня  
1995 р. № 786. 

Перед розрахунком орендної плати за перший 
місяць оренди чи після перегляду розміру орендної 
плати визначається розмір орендної плати за 

базовий місяць місОпл  розрахунку за такою 

формулою: 

річ
міс о м

Опл
Опл Ід І

12
,=  

де річОпл  – розмір річної орендної плати, грн;  

оІд  – індекс інфляції за період з дати проведення 

незалежної або стандартизованої оцінки до базового 

місяця розрахунку орендної плати; мІ  – індекс 

інфляції за базовий місяць розрахунку орендної 
плати. 

Розмір орендної плати за перший місяць 
оренди визначається шляхом коригування розміру 
орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції 
за період з першого числа наступного за базовим 
місяця до останнього числа першого місяця оренди. 

Розмір орендної плати за кожний наступний 
місяць визначається шляхом коригування розміру 
місячної орендної плати за попередній місяць на 
індекс інфляції за поточний місяць. 

Що ж стосується підприємств, організацій, 
установ приватної форми власності, то формула 
може бути такою:  

( )( )
gi

*12
R

e
,

r i g r cr gp

r

k i C R R∨ ± ±
=  

де Rr – загальні витрати щодо оренди приміщення на 

одного співробітника; g ie  – загальна кількість 

працівників на підприємстві. 

Необхідно проводити поточний ремонт 
орендованого нежитлового приміщення з метою 
його відновлення з урахуванням зношення Rcr. 
Договори оренди нежитлового приміщення містять 
виплату гарантійного платежу Орендатором 
Орендодавцю, який прирівнюється, як правило, до 
орендної плати за останній місяць, але сплачується 
безпосередньо в перший місяць Rgp. У випадку 
дострокового розірвання договору гарантійний 
платіж не повертається. Орендна плата повинна 
сплачуватися з урахуванням її індексації i i. Індекс 
інфляції щомісячно встановлюється НБУ. 

  gr gr r xС S C T= + , якщо gr pС U ;⊆  

0, ,2x gr rT S C=  

де Сgr – загальна вартість орендної плати за місяць з 
урахуванням ПДВ; Sgr – загальна площа 
орендованого нежитлового приміщення; Cr – 
орендна плата за 1 м2/міс; 0,2 – ПДВ, який становить 
20% від бази оподаткування. 

На практиці, в орендну плату також 
включаються комунальні платежі (водопостачання, 
газопостачання, електрична енергія, утримання 
домів та придомових територій) за місяць Up. У 
випадку прострочення платежу може сплачуватися 
пеня або штрафні санкції відповідно витрати 
збільшаться. 

ci
 

E
  1 C (k , t ;, )

Er r r r e
sc

k якщо k > → ==  

  1 C ,r rякщо k const≤ → =  

де ciE  – курс дол. США, встановлений НБУ станом 

на момент виставлення рахунку; Esc  - курс дол. 

США, встановлений НБУ станом на момент 
підписання договору оренди. 

В цьому випадку орендодавець залишає за 
собою право провести амортизаційні відрахування 
об’єкта оренди. Якщо значення коефіцієнта зміни 
курсу не перевищує одиниці, змінений розмір 
щомісячної орендної плати не проводиться, але за 
жодних обставин розмір щомісячної орендної плати 
не може бути нижче ніж сума, що передбачена в 
договорі оренди. 

Ще одна група витрат, що існують на 
підприємстві, – управлінські витрати (УВ ), а саме: 
витрати на утримання керівницького складу 

підприємства у
кВ ; витрати на проведення річних та 

інших зборів керівництва підприємства з
кВ ; витрати 

на загальні збори засновників (учасників, 

акціонерів) з
зВ ; витрати на покупку-продаж 

корпоративних прав кп
кпВ ; представницькі витрати 

пВ ; збори начальників структурних підрозділів, 
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філій, представництв з
спВ , що можна представити 

таким чином: 
у з з кп з
к к з кп п спУ .В В В В В В В= + + + + +  

Визначимо витрати при використанні 

інсорсингу insR , аутсорсингу outR , аутстаффінгу 

offR , фрілансінг freeR  у проектах.  

1 1 1

(( ) ( ))

(Опл )

.

п фнв фз фтвп пф

с

ві

ins

gr лн

к

зк укр

дпускні р гртр

ші ТОіПР км м км аб п км

пн

ппп пр тр

х в ссп

ЄСВ В В В В

В В УВ В

В В

R

С В

В

ДВ ДВ В В В

В В В

ІВ ОП

КП П ФОПВ В

= ∨ + + + + +

+ ∨ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + + +

+ + + + +

+

+

+

 

Видно, що при використанні інсорсингу в 
проекті, максимальна кількість операційних витрат, 
у порівнянні з іншими інструментами: 

1

1 1

0 ,

с

відпускні р ші ТОіПР км

м км аб п км в

п

off gr

к

н

п ссп с

зк

В В УВ В В

В В В ІВ В

ОП КП П ЗП Аф

С

В ДВ

В

R = + + + + +

+ + + + + + +

++ + +

+

+

+

 де АфВ  – витрати на пошук аутстафферу, 

підготовку та укладання аутстаффінгового договору, 
аутстаффінгова винагорода. 

При використанні аутстаффінгу, скорочується 
соціальний пакет. Взагалі, цей інструмент 
використовується у випадку перевищення ліміту 
працівників у замовника при реалізації проектів. 
Однак, може з’явитися ризик збільшення часу 
реалізації проекту, у зв’язку з отриманням дозволу 
щодо працевлаштування працівників. 

За допомогу фрілансінгу можна максимально 
мінімізувати операційні витрати. Однак, якщо 
вперше використовувати цей інструмент у 
проектній діяльності, то велика вірогідність 
настання таких ризиків: втрати потенційних 
клієнтів, що приведе до зниження об’ємів продажу 
товарів (послуг, робіт), низький рівень якості 
реалізації проектів та інші. 

free ф м тр д уд гR vД В В В ,В О= ± ± + + −  

де freeR  – витрати на фрілансерів; v  – відсоток 

грошової винагороди за виконану роботу 

фрілансером; фД  – дохід підприємства від 

діяльності фрілансерів; дВ  – витрати на дозвільні 

документи фрілансерів (посвідчення щодо перевірки 
знань з питань охорони праці (та електробезпеки), 
посвідчення сервісного інженера щодо 
налагоджування та випробування газового 
обладнання, сертифікати щодо допуску до роботи з 

газом та інші); мВ  – витрати на матеріали та 

запчастини; удВ  – витрати на пошук фрілансерів, 

підготовка та укладання цивільно-правових 

договорів із замовником; трВ  – транспортні 

витрати у відрядженні віддаленого працівника, які 
виникають у разі приїзду до клієнта;  

гО  – відшкодування вартості технічного 

обслуговування гарантійного обладнання, в тому 
числі вартості матеріалів, виробником, що були 
необхідні для виконання робіт фрілансером у 
клієнта. 

з
д

д

В ,
В

t
=  

де зВ  – збір або державне мито, яке повинно бути 

виплачено роботодавцем за навчання фрілансерів; 

дt  – строк дії документів. 

Тому рекомендуємо використовувати 
аутсорсинг у проектах реструктуризації, оскільки 
можна отримати максимальний ефект за допомогою 
високого рівня компетенції; також за рахунок 
досвіду аутсорсера можна досягти максимальної 
якості. 

,out дп мбп па паудз ввд HRк
В В В В В ВВ ВR АД= + + + + + + +

де дпВ  – витрати на проведення діагностики 

підприємства; мбпВ  – витрати на моделювання 

бізнес-процесів та ідентифікацію видів економічної 

діяльності та функцій замовника; 
паудВ  – витрати на 

пошук аутсорсера; паВ  – витрати на підготовку та 

укладання аутсорсингового договору;  

ввдВ  – витрати щодо виплати вихідної допомоги, у 

зв’язку зі скороченням штату; HRВ  – витрати на 

реалізацію рекрутінгового проекту щодо 

працевлаштування скорочених працівників; АВ  – 
виплата аутсорсингової винагороди.  

Однак разом з витратами може виникнути 
додатковий дохід при реалізації аутсорсингового 
проекту – дохід від продажу, утилізації або здавання 
на брухт основних фондів після передачі бізнес-
процесів, частини бізнес-процесів, функцій на 
аутсорсинг; можливе збільшення доходу від 
інвестицій в цінні папери при використанні бренда 
аутсорсера, від зменшення орендованої площі, або 
здавання в суборенду суборендарю звільненого 
місця після скорочення штатних працівників, 
продаж або основних засобів, нематеріальних 
активів. 

В якості критеріїв цінності outV  використання 

аутсорсингу в проектах реструктуризації можуть 
бути використані сумарні витрати, які спрямовані на 
мінімізацію витрат по проекту: 
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min
project

out
outV R= →∑  

(( ) (

))

,

out
project

out out
g

out out out out
вп вп пф фнв

out out out out
фз фтвп вп відпускні

пн out out
out вп пр пп ссп

r лн

out out
к х

ФОП ЄСВ З З

З З КП В

ІВ О

R

С

В В ВП

В
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= + ∨ + +
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+ +
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де 
project

outR  – витрати в проектах, де використовується 

аутсорсинг; 
out
впФОП  – фонд оплати праці 

вивільнених працівників, після впровадження 

аутсорсингу; 
out
впЄСВ  – єдиний соціальний внесок 

нарахований на ФОП вивільнених працівників, у 
зв’язку з впровадження аутсорсингу;  

out
пф
З  – загальнообов’язковий збір з ФОП 

вивільнених працівників у Пенсійний Фонд 

України; 
out
фнв
З  – загальнообов’язковий збір з ФОП 

вивільнених працівників у Фонд соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України;  

out
фз
З  – загальнообов’язковий збір з ФОП 

вивільнених працівників у Фонд страхування на 

випадок безробіття; 
out
фтвп
З  – загальнообов’язковий 

збір з ФОП вивільнених працівників у Фонд 
соціального страхування з тимчасової втратою 
працездатності та витратами, зумовленими 

народженням та похованням; 
out
grС  – орендна плата, 

у зв’язку зі звільненим орендованим  
приміщенням після впровадження аутсорсингу;  

out
впКП  – комунальний податок, який нараховувало 

підприємство на кількість вивільнених працівників; 
out
відпускні
В  – відпускні, які могли отримували 

вивільнені працівники після впровадження 

аутсорсингу; 
out
лнВ  – оплата лікарняних листів 

вивільнених працівників; 
out
кВ  – витрати за 

комунальні послуги, що витрачались на утримання 

вивільнених працівників; outІВ  – інші витрати, що 

витрачались на утримання вивільнених працівників; 
out
пр
В  – витрати на проживання у відрядженні 

працівників аутсорсера; 
out
ппВ  – витрати на побутові 

послуги у відрядженні працівників аутсорсера;  
out
хВ  

– витрати на харчування у відрядженні 

працівників аутсорсера; 
пн

впОП  – оплата праці 

вивільнених працівників за понадурочний час. 

 

Висновки 

Збільшити приток грошових коштів можна за 
допомогою використання таких інструментів: 
аутсорсинг, аутстаффінг, фрілансінг, шляхом 
передачі: допоміжних та другорядних видів 
економічної діяльності, бізнес-процесів, частини 
бізнес-процесів, функцій. У зв’язку з використанням 
зазначених інструментів можна: змінити деякі види 
витрат з постійних на змінні, зменшити постійні 
витрати, а ще й отримати додатковий приток 
грошових коштів. 
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