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РЕФЕРАТ 
 

Мохнач Мария Ивановна 
«Развитие аутсорсинга информационных технологий в мировой 

экономике» 
 

Дипломная работа: 101c., 6 рис., 28 табл., 95 источников 
 
АУТСОРСИНГ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, БИЗНЕСС-

ПРОЦЕССЫ, РЫНОК ИКТ, ИТ-УСЛУГИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Объект исследования – аутсорсинг информационных технологий. 
Предмет исследования – инструменты анализа развития аутсорсинга 

информационных технологий. 
Цель работы: выявление тенденций развития аутсорсинга 

информационных технологий, разработка и обоснование инструментов 
анализа и прогнозирования ИТ-аутсорсинга. 

Методы исследования: общенаучные методы (синтеза, анализа, 
дедукции, индукции, логический), исторический и системный подход, 
экономико-статистические и экономико-математические методы, 
сравнительный анализ, экспертных и рейтинговых оценок. 

Полученные результаты: изучены особенности аутсорсинга 
информационных технологий и его роль в мировой экономике. 

Элементы научной новизны: разработаны и систематизированы  
конкретные инструменты странового анализа развития ИТ-аутсорсинга. 

Степень внедрения: применение полученных результатов 
исследования способствует более глубокому анализу и понимаю 
современного состояния и тенденций рынка ИТ-аутсорсинга. 

Рекомендации по внедрению: полученные результаты исследования и 
методологические рекомендации позволят наиболее глубоко изучить 
мировой рынок ИТ-аутсорсинга, оценить страновую привлекательность, 
определить методы совершенствования институциональной среды. 

Автор работы подтверждает, что приведённый в ней материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемой темы, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 

 
  



РЭФЕРАТ 
 

Махнач Марыя Iванаўна 
«Развіццё аўтсорсінгу інфармацыйных тэхналогій у сусветнай 

эканоміцы» 
 

Дыпломная праца: 101 c., 6 мал., 28 табл., 95 крыніц 
 
АЎТСОРСІНГ, ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, БІЗНЭС-

ПРАЦЭСЫ, РЫНАК ІКТ, ІТ-ПАСЛУГІ Ў СУСВЕТНАЙ ЭКАНОМІЦЫ 
 
Аб'ект даследавання - аўтсорсінг інфармацыйных тэхналогій. 
Прадмет даследавання - інструменты аналізу развіцця аўтсорсінгу 

інфармацыйных тэхналогій. 
Мэта працы: распрацоўка і абгрунтаванне інструментаў аналізу і 

прагназавання развіцця аўтсорсінгу інфармацыйных тэхналогій. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады (сінтэзу, аналізу, 

дэдукцыі, індукцыі, лагічны), гістарычны і сістэмны падыход, эканоміка-
статыстычныя і эканоміка-матэматычныя метады, параўнальны аналіз, 
экспертных і рэйтынгавых ацэнак. 

Атрыманыя вынікі: вывучаны асаблівасці аўтсорсінгу 
інфармацыйных тэхналогій і яго ролю ў сусветнай эканоміцы. 

Элементы навуковай навізны: распрацаваны і сістэматызаваны 
канкрэтныя інструменты краінавага аналізу развіцця ІТ-аўтсорсінгу. 

Ступень ўкаранення: прымяненне атрыманых вынікаў даследавання 
спрыяе больш глыбокаму аналізу і разуменню сучаснага стану і тэндэнцый 
рынку ІТ-аўтсорсінгу. 

Рэкамендацыі па ўкараненні: атрыманыя вынікі даследавання і 
метадалагічныя рэкамендацыі дазволяць найбольш глыбока вывучыць 
сусветны рынак ІТ-аўтсорсінгу, ацаніць краінавую прывабнасць, вызначыць 
метады ўдасканалення інстытуцыйнай асяроддзя. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследнай тэмы, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 
 

 
 



ANNOTATION 
 

Makhnach Maria Ivanavna 
«Development of outsourcing of information technologies in the world 

economy» 
 

Thesis: 101 p., 6 fig., 28 tab., 95 sources 
 
OUTSOURCING, INFORMATION TECHNOLOGY, BUSINESS 

PROCESSES, ICT MARKET, IT SERVICES IN THE WORLD ECONOMY 
 
The object of study - the outsourcing of information technology. 
Subject of research - analysis tools of information technology outsourcing. 
Objective: To develop and study tools for analysis and forecasting of 

development of information technology outsourcing. 
Methods: scientific methods (synthesis, analysis, deduction, induction, 

logic), the historic and systematic approach, economic and statistical and 
economic-mathematical methods, comparative analysis, and expert ratings. 

Results: The features of the outsourcing of information technology and its 
role in the world economy. 

The elements of scientific novelty: developed and systematized specific 
tools country analysis of IT outsourcing. 

Degree of implementation: application of the results of research contributes 
to a better analysis and understanding of the current state and trends of the market 
of IT outsourcing. 

Recommendations for implementation: the results of research and 
methodological recommendations will most deeply explore the world market of IT 
outsourcing, to evaluate country-appeal, to determine methods to improve the 
institutional environment. 

The author of the work confirms that it is given in the material correctly and 
objectively reflects the state of the topic, and all borrowed from literature and other 
sources of theoretical, methodological and methodical positions and concepts are 
accompanied by references to their authors. 

 
 


