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У статті розглянуто решоринг як тенденцію, що впливає на економічний розвиток багатьох країн. 
Розкрито причини здійснення решорингу компаніями в розвинутих країнах. Виявлено, що решоринг пе-
ребуває на початковій стадії свого розвитку і серед методів розміщення виробництва значно програє 
офшорингу. Встановлено, що ці два процеси не є взаємовиключними і можуть здійснюватися паралельно, 
що, скоріш за все, буде відбуватись протягом певного періоду. Виявлено причини решорингу і потенційні 
шляхи подальшого розвитку цього процесу. З’ясовано потенційні наслідки процесу релокації виробництва 
як для розвинутих країна, так і для країн, що розвиваються, які дадуть змогу більш ефективно використо-
вувати знання майбутніх тенденцій в інвестиційній діяльності як для корпорацій, так і для національних 
економік.
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В статье рассмотрен решоринг как тенденция, которая влияет на экономическое развитие многих 
стран. Раскрыты причины осуществления решоринга компаниями в развитых странах. Выявлено, что 
решоринг находится на начальной стадии своего развития и среди методов размещения производства 
значительно проигрывает офшорингу. Установлено, что эти два процесса не являются взаимоисключа-
ющими и могут осуществляться параллельно, что, скорее всего, будет происходить в течение опре-
деленного периода. Выявлены причины решоринга и потенциальные пути дальнейшего развития этого 
процесса. Выяснены потенциальные последствия процесса релокации производства как для развитых 
стран, так и для развивающихся стран, которые позволят более эффективно использовать знания буду-
щих тенденций в инвестиционной деятельности как для корпораций, так и для национальных экономик.

Ключевые слова: решоринг, офшоринг, экономика, производство, квалификация, рабочие места,  
безработица.

The article considered reshoring as a trend that affects the world economy and economic development of many 
countries. In recent years, its role in the economies of some countries is constantly increasing, and it is becoming 
the main political agenda for certain countries, which in turn creates a new debate among scientists about its true 
impact, as well there are more scientific works, articles, and publications in the media that in one way or another 
touch on this topic. The preconditions and reasons for reshoring by international companies in developed countries 
were revealed, the main ones being the growth of wages in the host countries, and miscalculations in the planning 
of offshoring activities, which forces companies to initiate the return of production home. It was found that reshoring 
is at an early stage of its development, as it is carried out only in the manufacturing sector and in limited quantities, 
and among the methods of placement of production, significantly loses to offshoring, which continues to be one of 
the main ways to organize the production process for international companies, who continue to relocate production to 
developing countries, thus focusing on low wages, to save on manufacturing. The issue of replacing low-skilled jobs 
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with high-skilled ones, when returning production from a developing country, is considered. It is established that these 
two processes are not mutually exclusive, and can be carried out in parallel, depending on the economic profitability 
of a particular option to move production for a particular economic sector, which is likely to occur over time, and what 
we can already see for certain sectors of the economy, such as luxury goods. Potential ways of further development 
of this process are revealed. The consequences of the process of relocation of production are also clarified, both for 
developed countries, which are home countries for reshoring companies, and for developing countries, which are host 
countries, and which will allow more will allow more effective use of this knowledge of the future development of these 
trends in the world economy in investment activities, both for corporations and for national economies.

Key words: reshoring, offshoring, economy, manufacturing, qualifications, jobs, unemployment.

Постановка проблеми. Реалії економічного 
буття свідчать про те, що компанії в розвинутих 
країнах все частіше переносять свою виробничу 
діяльність «додому». Дискусії щодо решорингу 
ведуться дуже активно, але існують значні роз-
біжності стосовно того, наскільки важливою є 
ця тенденція. Група експертів стверджує, що 
решоринг стане одним з найважливіших трендів 
ХХІ століття. Представники іншої групи мають 
більш скептичні погляди і переконують, що 
існує незначна кількість компаній, які здійсню-
ють перенесення виробництв «додому». Для 
того щоб відобразити реалістичність, цього про-
цесу, необхідно дослідити решоринг як явище і 
як процес.

Незважаючи на те, що загалом решоринг 
виглядає як феномен, що зможе повернути 
втрачені внаслідок офшорингу робочі місця, 
насправді це питання залишається одним з най-
більш дискусійних.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Решоринг є темою багатьох дискусій, які тор-
каються виробничих процесів у країнах з роз-
винутою економікою, але за останні декілька 
років він отримав ще більше уваги через те, що 
компанії, які займаються виробництвом продук-
ції, все частіше стали переносити (повертати) 
виробничу діяльність у свою країну або сусідні 
країни. Причин для такої діяльності компаній 
існує декілька, зокрема зниження вартісних 
переваг розміщення виробництва в країнах, 
що розвиваються, недооцінка повної вартості 
офшорингу, потреба близькості виробництва 
до ринків збуту та інноваційних центрів, захист 
прав інтелектуальної власності.

Для того щоб розуміти причини решорингу, 
необхідно перш за все з’ясувати сутність цього 
поняття. Дослідженням сутності та процесів 
решорингу займались вітчизняні та зарубіжні 
вчені, зокрема О. Рогач, О. Любовець, Ю. Кін-
дзерський, Л. Фратточі, Л. Еллрам, C. Кінкель, 
К. Мауро.

Л. Фратточі виділяє такі ознаки решорингу: 
приймається рішення про відмову від офшо-
рингу, яке не передбачає закриття офшорних 
виробництв, а основне виробництво перено-
ситься на батьківщину [1].

О. Рогач визначив п’ять таких основних при-
чин решорингу як процесу: автоматизація та 
роботизація виробництва, діджиталізація, зрос-
тання використання 3D-принтерів, збільшення 

середньої заробітної плати, здешевлення енер-
гетичних ресурсів у США [2].

Вчені Крейнфілдського університету [3] зосе-
реджують увагу на решорингу виробництва 
щодо потенційних наслідків цього явища для сві-
тової економіки, а також виокремлюють вплив 
мінливості політичних та динамічних економіч-
них чинників. Результатом цього дослідження є 
підтвердження зростання популярності решо-
рингу виробництва як процесу та його висвіт-
лення вченими як явища.

Також велика кількість звітів міжнародних 
організацій та аналітичних статей у науково-
популярній літературі торкається питань решо-
рингу та офшорингу, наочно показує різні кути, 
під якими проявляється зацікавленість у цьому 
питанні.

Постановка завдання. Метою статті є вияв-
лення причин решорингу для з’ясування його 
наслідків для світової економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Такі терміни, як «решоринг», «бекшоринг» та 
«ніаршоринг», часто використовуються як взає-
мозамінні та значною мірою сприяють плутанині 
навколо цього нового явища, хоча не завжди 
зрозуміло, чи мають ці терміни однакові зна-
чення. В академічній літературі існують певні 
вказівки, але розбіжності щодо точного визна-
чення все одно існують. Зокрема, Л. Еллрам 
трактує решоринг як «переміщення виробни-
цтва до країни своєї материнської компанії», 
інші описують решоринг лише як звичайну зміну 
місця знаходження щодо попередньої офшор-
ної країни [4]. Бекшоринг розглядається як 
«повторна концентрація частин виробництва 
з власних закордонних місць, а також від іно-
земних постачальників до місця внутрішнього 
виробництва компанії» [5]. Ніаршоринг розгля-
дається як рішення перенести раніше офшорну 
діяльність не до материнської країни компанії, а 
до сусідньої країни.

Для розвинутих економік доцільність решо-
рингу полягає в можливостях отримати більше 
робочих місць, створенні більшої доданої вар-
тості в національній економіці, а також здатності 
отримати конкурентні переваги на глобальному 
ринку. Для підвищення своєї інноваційної прива-
бливості країни розробляють низку заходів, важ-
ливою частиною яких є підтримка решорингу.

Варто зазначити, що феномен решорингу не 
означає кінець офшорингу, тобто не відбува-
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ється повного повернення всієї діяльності, яка 
була офшорною протягом останніх десятиліть, 
отже, не відбувається відновлення виробни-
чих процесів в розвинутих економіках до рівня 
70-х чи 80-х років. Офшоринг відбувається 
одночасно з ростом решорингу і відіграє в ньому 
певну роль.

Реалії економічного буття свідчать про те, 
що впродовж багатьох років великомасштабного 
офшорингу та аутсорсингу компанії шукають 
нові можливості диверсифікації організації своїх 
виробничих процесів. Очікується, що вироб-
ництво в майбутньому буде концентруватися 
в регіональних чи локальних хабах, які будуть 
розташовані ближче до споживчого ринку. Зміни 
у структурі вартості та чинниках попиту можуть 
стати основними причинами цього процесу. Для 
деяких товарів низька вартість робочої сили та 
довгі ланцюги створення вартості продовжать 
надавати конкурентну перевагу офшорингу про-
тягом деякого часу, але виробництво інших това-
рів буде організовано на регіональному рівні.

Зауважимо, що як процес решоринг все 
більше й більше є предметом дискусії як в еко-
номічних, так і в політичних інституціях у розви-
нутих країнах. Цей процес безпосередньо від-
дзеркалюється на тактичних та стратегічних діях 
урядів щодо формування економічної політики 
країни, оскільки він торкається самого вироб-
ництва, яке є основним структурним елемен-
том економічної системи і взаємопов’язуючих 
процесів. Повернення виробництва приведе 
до вирішення соціально-економічних проблем 
щодо формування додаткових робочих місць та 
збільшення зайнятості, як наслідок, покращення 
добробуту людей.

Решоринг можемо розглядати в такому 
ракурсі, як збільшення додаткових капітало-
вкладень у країни походження й сусідні з ними 
країни. Очікується, що через ці інвестиції повер-
нене виробництво створить нову кількість робо-
чих місць, які будуть потребувати висококвалі-
фікованого персоналу.

Підкреслимо, що політика підтримки решо-
рингу особливо помітна у США, де очікується, 
що повернення виробництва з країн, що роз-
виваються, приведе до розквіту американської 
економіки. У першому дослідженні з цієї теми 
“Boston Consulting Group” [6], повідомляла, що 
більше половини з 200 опитаних американських 
компаній з обсягами продажів, що перевищують 
1 млрд. дол. США, переводили виробництво до 
Сполучених Штатів або планували зробити це 
протягом наступних декількох років. Ця ж кон-
салтингова компанія прогнозувала, що решо-
ринг у поєднанні зі зростанням експорту може 
створити від 2,5 до 5 мільйонів робочих місць 
у США до 2020 року. Зазначимо, що реальні 
цифри виявляються дещо скромнішими: з 
2010 по 2018 роки з офшорів було з повернуто 
тільки 749 000 робочих місць [7].

Проблемні питання решорингу менш активні 
в Європі. Однією з причин цього є те, що євро-
пейське виробництво загалом менше зазнало 
впливу офшорних видів діяльності, особливо до 
Китаю. Однак у багатьох країнах за останні роки 
питання решорингу перебуває на порядку ден-
ному, хоча причини його появи відрізняються від 
американських.

Колишній прем’єр-міністр Сполученого Коро-
лівства Девід Камерон визначив решоринг як 
глобалізаційне явище, яке може допомогти 
збалансувати її економіку й повернути робочі 
місця з таких країн, як Китай чи Індія; тоді як у 
Німеччині Міністерство економіки представило 
«Національну індустріальну стратегію – 2030», 
у якій розглядає повернення виробництва як 
важливий фактор для свого виробничого сек-
тору майбутнього. Дискусія щодо решорингу в 
Італії зосереджена скоріше на брендингу «Зро-
блено в Італії», який має мотивувати італійських 
виробників повернутися в Італію. Міністерство 
промислового відновлення Франції нещодавно 
запровадило ініціативи з підтримки решорингу, 
які доповнюють їхні політичні заходи, що зне-
охочують французькі компанії від офшорингу 

Рис. 1. Зміна кількості виробничих місць у США у 2010–2020 роках
Джерело: побудовано авторами на основі [8]
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виробництва, а президент Франції Еммануель 
Макрон [9] у своїй промові в березні 2020 року 
стверджував, що через пандемію коронавірусу 
Франція повинна добиватись економічного 
суверенітету.

Зазначимо, що решоринг слід розглядати 
щодо повернення не тільки сфери виробництва, 
але й сфери послуг. Наприклад, низка компаній 
перенесла діяльність колл-центрів через про-
блеми мовної комунікації. На відміну від вироб-
ництва, де діяльність переважно переноситься 
з Китаю, сфера послуг повертається переважно 
з Індії, меншою мірою – з Філіппін.

Решоринг послуг перебуває у ще більш почат-
ковій стадії, ніж решоринг виробництва, оскільки 
кількість компаній та робочих місць, задіяних у 
ньому, є ще меншою. Крім того, схоже, спостері-
гається уповільнення офшорингу у сфері послуг, 
оскільки «легкі» частини у створенні вартості 
послуг уже стали офшорними, але інші елементи 
набагато важче вивести в офшори (через спеціа-
лізовані знання, близькість до клієнтів тощо).

Закцентуємо увагу на тому, що якщо осно-
вним елементом решорингу є питання локації 
виробничих процесів, то виникають проблемні 
питання щодо привабливості тієї чи іншої країни 
для інвестицій. Велика кількість чинників віді-
грає важливу роль у прийнятті рішень компа-
ніями. Зокрема, де розмістити свою діяльність, 
включаючи розмір та темпи зростання місце-
вого ринку, рівень заробітної плати, наявність 
і доступність ресурсів, людський капітал, наяв-
ність постачальників та наукової інфраструк-
тури. Ці чинники, як правило, різняться за зміс-
том у різних галузях та видах діяльності.

Із вищезазначеного випливає, що решоринг 
як процес набуває поширення, а розвинені 
країни стають більш привабливими для певної 
виробничої діяльності після десятиліть певного 
«програшу» країнам, що розвиваються. В цьому 
контексті виокремимо передумови та причини 
решорингу (табл. 1).

Базуючись на виокремлених передумовах 
та причинах решорингу, проаналізуємо їх більш 
детально.

У 1990-х та на початку 2000-х років компанії 
здійснювали офшорну діяльність у країнах, що 

розвиваються, відтоді виробничі витрати в цих 
країнах значно виросли. Наприклад, середня 
заробітна плата в Китаї виросла з 300 дола-
рів США у 2000 році до 1 000 доларів США у 
2019 році, що суттєво зменшило переваги,  
які ця країна мала у витратах на трудомістку 
діяльність.

Нові цифрові технології, такі як штучний 
інтелект, автоматична аналітика даних, посту-
пово перетворюють виробничі процеси. Існують 
думки про те, що використання нової інформа-
ції і технологій зробить робочі витрати відносно 
менш важливими у низці виробничих галузей. 
Наприклад, автоматизація виробничих проце-
сів завдяки зростаючому використанню робо-
тів може зменшити перевагу у вартості робочої 
сили країн, що розвиваються, оскільки витрати 
на робочу силу становитимуть меншу частку 
загальних витрат. Вірогідним є те, що поши-
рення діджиталізації дасть змогу виробляти все 
більш дешеву та якісну продукцію у країнах з 
розвинутою економікою, знеохочуючи компанії 
від офшорингу і сприяючи решорингу.

Проблеми управління, логістики та експлуа-
тації переважно приводять до значних «прихо-
ваних» витрат (тобто витрати, які не були вра-
ховані в рішенні про офшор), що іноді робить 
офшоринг невигідним. Компанії дедалі більше 
розуміють, що грошові витрати на моніто-
ринг, комунікацію та координацію між віддале-
ним філіями та штаб-квартирами є великими 
й можуть бути більшими, ніж передбачалося  
спочатку.

Під час офшорингу інноваційної діяльності 
до країн, що розвиваються, компанії переважно 
дізнаються, що захист відповідної інтелекту-
альної власності не завжди перебуває на тому 
ж рівні, що «вдома». Компанії побоюються, що 
місцеві постачальники можуть стати конкурен-
тами, якщо вони отримають внутрішню інфор-
мацію про виробничий процес. Менш розвинені 
правові системи прав інтелектуальної власності 
змусили компанії переглянути свої стратегії 
офшорингу та привели до перенесення деяких 
видів діяльності ближче «до дому».

Чим більше фірм поширюють свою діяльність 
по всьому світі, тим більш вразливими вони 

Таблиця 1
Основні причини решорингу

Передумови Причини
Зростання середньої заробітної плати  
в країнах, що розвиваються Зміна структури витрат у країнах, що розвиваються

Збільшення ролі цифрових технологій  
у виробництві

Поширення діджиталізації виробництва в розвинутих 
економіках

Прорахунки під час планування та 
здійснення офшорної діяльності

Недооцінка «повних витрат»
Потенційні загрози інтелектуальній власності
Балансування економії витрат та розподілу ризиків
Більша гнучкість через близькість до споживчих ринків

Джерело: складено авторами
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стають до несподіваних подій, таких як стихійні 
лиха та політичні заворушення. Ланцюги поста-
чання часто стають настільки складними, що 
проблеми в одній зі складових частин у цьому 
ланцюзі можуть привести до великих проблем в 
усьому ланцюгу.

Іншою перевагою переміщення виробництва 
в безпосередню близькість до ринків є те, що 
вихід на ринок займає менше часу, особливо 
для індивідуальних та модних товарів. Компа-
ніям потрібно швидко реагувати на мінливий 
попит та поставляти нові товари в короткі тер-
міни. Гнучкість часто ігнорується в рішеннях про 
офшоринг, які перш за все були зумовлені еко-
номією витрат. Наближаючи виробничі центри 
до кінцевих ринків, компанії хочуть повернути 
собі гнучкість у конкурентному процесі.

Зазначимо, що важко передбачити, що від-
будеться в майбутньому, але обмежені пози-
тивні новини про решоринг можуть привести 
до завищених або навіть нереалістичних очіку-
вань. Зокрема, деякі передбачувані ефекти, що 
прогнозуються консалтинговими компаніями, 
покладають великі надії на реіндустріалізацію 
в країнах з розвинутими економіками. Політичні 
та економічні еліти розвинених країн очікують, 
що решоринг допоможе вирішити проблеми 
конкурентоспроможності виробництва в цих 
країнах та одночасно мінімізують безробіття. 
Незважаючи на гучні заголовки та політичні 
лозунги, результати залишаються неоднознач-
ними, а політичні проєкти, які часто публічно іні-
ціюються, не завжди матеріалізуються в реаль-
ності. Процеси решорингу потребують вигідних 
економічних умов та інституційних змін у краї-
нах, які прагнуть до повернення виробництва та 
сфери послуг.

Офшоринг все ще відбувається одночасно з 
протилежними процесами, скоріш за все, його 
лідерство не буде змінюватися протягом бага-
тьох років. Це спостереження є дійсним на рівні 
національних економік, галузей промисловості 
та навіть окремих компаній. Компанії дійсно 
можуть повертати деякі види діяльності для 
обслуговування внутрішнього та сусідніх рин-
ків, але одночасно все ж таки переміщують інші 
види діяльності за кордон для обслуговування 
місцевих ринків. Близькість до ринків є аргу-
ментом як для решорингу, так і для офшорінгу. 
Можна очікувати, що компанії будуть надалі 

вивозити своє виробництво за кордон через 
зростання споживчих ринків у країнах з економі-
ками, що розвиваються.

Щодо відносної важливості двох процесів, 
то сучасні процеси глобалізації доводять, що 
офшоринг все ж таки більш дієвий, адже компа-
ній, які вибирають вивезення свого виробництв 
за кордон, все ще набагато більше, ніж тих, що 
займаються його поверненням. Як обговорюва-
лося вище, привабливість таких країн, як Китай, 
значною мірою обумовлена їх великими та 
постійно зростаючими ринками, на відміну від 
ринків у розвинутих країнах, які перебувають у 
стагнації. Як будь-яке економічне явище, решо-
ринг має також певні наслідки (табл. 2).

Перебільшенням є те, що решоринг дасть 
змогу повернути всі види діяльності, які були 
офшорними протягом останніх десятиліть. Про-
ста причина полягає в тому, що повернення 
неможливе для всіх видів виробничої діяль-
ності. Оцінки можливого зростання зайнятості 
від решорингу є дуже завищеними. Більшість 
розвинутих економік переживає стійке змен-
шення робочих місць у сфері виробництва, що 
пов’язано з високою продуктивністю праці в 
обробній промисловості [10]. У США за останнє 
десятиліття було втрачено 4 000 000 робочих 
місць через офшори [11]. Навіть визнаючи, що 
решоринг все ще перебуває на початковій фазі, 
бачимо, що часи великої зайнятості на вироб-
ництві не повернути через решоринг. Меншого 
розриву у витратах на заробітну плату між роз-
винутими економіками та економіками, що роз-
виваються, швидше за все, буде недостатньо 
для переміщення найбільш трудомістких видів 
діяльності «додому». Очікується, що підвищена 
автоматизація приведе до зменшення вартості 
трудомісткої праці в країнах, що розвиваються, 
через зменшення її частки у загальній ціні, що 
дійсно може сприяти решорингу, але водночас 
автоматизація, як правило, зменшує частку 
праці у виробництві, отже, її вплив на форму-
вання вартості продукції буде меншим.

Загалом очікується, що виробництво ство-
рить менше робочих місць у майбутньому, ці 
робочі місця будуть ставати все більш висо-
кокваліфікованими. Британські дослідження 
припустили, що зі зростанням продуктивності 
праці у виробництві кількість робочих місць, які 
були повернуті, є незначною, вони є висококва-

Таблиця 2
Наслідки решорингу

Розвинуті країни Країни, що розвиваються
Покращення балансу між сферою послуг  
та виробництвом у розвинутих країнах

Втрата частини виробництва внаслідок його 
перенесення до розвинутих країн

Створення обмеженої кількості висококваліфіко-
ваних робочих місць у розвинутих країнах Продовження офшорингу трудомісткої виробничої 

діяльності до країн з низькою середньою 
заробітною платоюДіджиталізація та роботизація виробничого 

процесу
Джерело: складено авторами
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ліфікованими, більш технічними та добре опла-
чуваними [12]. Решоринг не створить велику 
кількість робочих місць для людей нижчої квалі-
фікації, оскільки виробництво стане більш авто-
матизованим, цифровим, інтелектуальним та 
технологічним. Зростання нерівності на ринках 
праці ризикує подальшим зниженням заробітної 
плати для працівників з низькою та середньою 
кваліфікацією, тоді як працівники з вищою ква-
ліфікацією будуть отримувати більшу заробітну 
плату.

Все це означає, що політикам та економістам 
не слід ігнорувати явище решорингу й вважати 
його неважливим. Це явище потребує подаль-
шого ґрунтовного наукового дослідження, ос- 
кільки решоринг зможе пожвавити економічну 
активність у виробничих галузях розвинутих 
країн.

Висновки. Із досліджень випливає, що в 
деяких країнах, наприклад США, питання повер-
нення виробництва займає центральну позицію 
в політичних та економічних колах. З іншого 
боку, результати вже реалізованих політик та 
ініціатив не дають змогу стверджувати, що 
покладені на решоринг надії виправдовують 
себе. Багато пропонентів повернення вироб-
ництва мають завищені очікування, що, окрім 

зростання конкурентоспроможності виробни-
цтва розвинутих країн, решоринг вирішить усі 
проблеми безробіття. Навіть якщо інвестиції в 
економіку дійсно матимуть позитивні резуль-
тати щодо балансу різних секторів економіки, а 
повернуте з офшорів виробництво справді при-
веде до зростання робочих місць, то їх кількість 
буде обмеженою, всі вони будуть потребувати 
високої кваліфікації. Також не вся діяльність 
може бути перенесена «додому», оскільки деякі 
види виробництва ще довго будуть потребувати 
великої кількості трудомісткої праці.

Свідчення про те, що решоринг продовжує 
набирати обертів, не означає відміну або навіть 
сповільнення процесів офшорингу, він все ще 
тримає перше місце серед способів релокації 
виробництва. Підприємства можуть повертати 
або переміщати частину виробництва в сусідні 
країни для обслуговування внутрішніх та сусід-
ніх ринків, водночас продовжувати офшоринг 
виробничих потужностей у країни, що розвива-
ються, для обслуговування локальних ринків. 
Скоріш за все, компанії надалі будуть віддавати 
перевагу офшорингу, оскільки споживчі ринки 
країн, що розвиваються, постійно розширю-
ються, на відміну від ринків країн з розвинутими 
економіками, які перебувають у стагнації.
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