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ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ
АУТСОРСИНГУ ЛОГІСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ
УДК 338.45:621:65.012.23:65.012.32

Зеленський М. В.

Обґрунтовано необхідність формування положень організації застосування
аутсорсингу логістичних функцій промислових підприємств. Визначено, що ефективним інструментом ринкової трансформації є делегування стороннім організаціям частини своїх бізнес-функцій завдяки використанню зовнішніх джерел. Сформульовано теоретичні положення організації застосування аутсорсингу логістичних функцій промислових підприємств, які є підґрунтям для перебудови
мислення вищого менеджменту підприємства та формування стратегії, спрямованої
на створення ефективної структури взаємовигідних відносин із підприємствамипартнерами. Запропоновано теоретичні положення щодо дієвої організації застосування аутсорсингу логістичних функцій, які обґрунтовують та забезпечують
функціонування й системну взаємодію комплексу елементів логістичного управління з їх орієнтацією на вирішення проблем конкретного підприємства.
Ключові слова: аутсорсинг, логістика, бізнес-процеси, логістичні функції, організація.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ
АУТСОРСИНГА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
УДК 338.45:621:65.012.23:65.012.32

Зеленский М. В.

Обоснована необходимость формирования положений организации применения аутсорсинга логистических функций промышленных предприятий. Определено,
что эффективным инструментом рыночной трансформации является делегирование сторонним организациям части своих бизнес-функций благодаря использованию внешних источников. Сформулированы теоретические положения организации применения аутсорсинга логистических функций промышленных
предприятий, что является основой для перестройки мышления высшего менеджмента предприятия и формирования стратегии, направленной на создание эффективной структуры взаимовыгодных отношений с предприятиями-партнерами.
Предложены теоретические положения по эффективной организации аутсорсинга
логистических функций, которые обосновывают и обеспечивают функционирование и системное взаимодействие комплекса элементов логистического управления
с их ориентацией на решение проблем конкретного предприятия.
Ключевые слова: аутсорсинг, логистика, бизнес-процессы, логистические
функции, организация.
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THEORETICAL PRINCIPLES OF OUTSOURCING OF LOGISTICS FUNCTIONS
UDC 338.45:621:65.012.23:65.012.32

M. Zelenskyi

The necessity for shaping the provisions of outsourcing logistics functions of
industrial enterprises was justified. Delegating some business functions through the use
of external sources was found to be an effective tool of market transformation. The
theoretical principles of outsourcing logistics functions of industrial enterprises were formulated which is the basis for restructuring of senior management thinking and formation
of a strategy aimed at creating an effective structure of mutually beneficial relationships
with partner companies. Theoretical principles of effective outsourcing of logistics
functions were proposed to justify the operation and complex interaction of elements of
logistics management with their focusing on problem-solving of a particular company.
Keywords: outsourcing, logistics, business processes, logistic functions, organization.
Сучасні умови господарювання вітчизняних промислових підприємств характеризуються глобалізацією виробничих процесів та інтеграцією управлінських функцій,
що потребує підвищення уваги до організації й управління
наявними бізнес-процесами. Ефективним інструментом
ринкової трансформації є делегування виконання частини
бізнес-функцій сторонній організації, що дає можливість
підприємству концентруватися на ключових компетенціях.
Варіантом реалізації такого делегування є використання
зовнішніх джерел сторонніх компаній через організацію
аутсорсингу. Враховуючи, що найбільш витратним у виробничій діяльності промислових підприємств є виконання
логістичних функцій, то об'єктивно необхідними є дослідження й розробка теоретичних положень організації застосування аутсорсингу саме логістичних функцій.
Перехід до аутсорсингової моделі організації діяльності підприємств зумовлений насамперед тим, що динамічне й невизначене ринкове середовище висуває нові
управлінські завдання, вирішення яких потребує реконструкції всіх структурних елементів і підсистем управління
підприємством з метою безперервної адаптації до зовнішніх і внутрішніх змін, а отже, й підвищує значущість досліджень. У зв'язку із цим актуальною є розробка теоретичних положень організації застосування аутсорсингу логістичних функцій промислового підприємства.
Теоретичні й прикладні аспекти формування і розвитку аутсорсингу та його застосування в логістиці підприємства знайшли відображення у наукових працях вітчизняних (Григорак М. Ю., Крикавського Є. В., Окландера М. А.,
Чухрая Н. І., Матвія І. Є. [1 – 5]) та зарубіжних вчених (Анікіна Б. А., Михайлова Д. М., Бравара Ж.-Л., Дж. Джонсона,
Календжяна С. О., Хейвуда Дж. Б. та ін. [6 – 16]). Однак
науковцями наголошується або на необхідності застосування аутсорсингу, його перевагах і недоліках, або детально розглядаються логістичні бізнес-функції і даються
рекомендації з приводу доцільності їх передачі сторонній
організації, або ж дослідження присвячені аутсорсинговим
компаніям, що беруть на обслуговування логістичні функції. Тобто аналіз літературних джерел дозволяє стверджувати, що аутсорсингова форма організації промислових
підприємств знаходиться на початковій стадії свого розвитку і характеризується недостатністю вивчення як теоретичної, так і практичної сторони його застосування в діяльності промислових підприємств. У зв'язку із цим дослідження проблем формування теоретико-методологічного

підґрунтя організації застосування аутсорсингу логістичних функцій промисловими підприємствами України є актуальним і необхідним для підвищення ефективності їх
фінансово-господарської діяльності.
Метою дослідження є розробка теоретичних положень з організації застосування аутсорсингу логістичних
функцій вітчизняними промисловими підприємствами в
умовах ринкової економіки.
Об'єктом дослідження є логістичні бізнес-процеси
промислових підприємств.
Предметом дослідження виступають теоретико-методичні засади організації аутсорсингу логістичних функцій
промислових підприємств.
За сучасних умов будь-яке підприємство намагається підвищити ефективність своєї виробничо-господарської
діяльності. Дієвим інструментом при цьому є застосування
аутсорсингу логістичних бізнес-функцій.
До основних логістичних функцій, що найчастіше
передаються на аутсорсинг стороннім організаціям, відносять [9] послуги зі складування (комплектації, маркування,
пакування та ін.) вантажу, перевезення вантажу та його
митного декларування, підготовка експортно-імпортної та
фрахтової документації тощо.
За характеристикою Матвія І. Є. [5], аутсорсинг –
це спосіб ефективного функціонування підприємства за
рахунок зосередження діяльності на головному напрямі.
Поняття аутсорсингу є багатогранним [1 – 16], але
найчастіше аутсорсинг визначається як передавання певних допоміжних, не ключових, функцій або бізнес-процесів
та відповідальності сторонньому підряднику.
Існує багато видів аутсорсингових заходів [10; 13; 16],
які відрізняються між собою за такими критеріями, як: тип
аутсорсингових послуг, тривалість, форми підпорядкування виокремлюваної діяльності, видова ознака тощо.
Певна фрагментарність в організації управління бізнес-процесами промислових підприємств обумовлює необхідність перегляду поточного рівня організації з метою
виокремлення основних та обслуговчих (забезпечувальних)
бізнес-процесів задля передавання на аутсоринг останніх.
Орієнтуючись на праці Бравара Ж.-Л. [8], Календжяна С. О. [10], Хейвуда Дж. Б. [11], де увага приділена
доцільності управління всіма без винятку бізнес-процесами підприємства, процес прийняття рішення щодо застосування аутсорсингу логістичних функцій промислового
підприємства автором можна подати, як на рис. 1.
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Як можна побачити з рис. 1, прийняття рішення щодо організації аутсорсингу логістичних функцій промислового підприємства здійснюється з метою досягнення більш
повної відповідності наявних бізнес-процесів вимогам
зовнішнього і внутрішнього середовища. Застосовуючи аутсорсинг логістичних функцій, підприємства прагнуть у першу чергу підвищити ефективність і якість виконання допо-

міжних (забезпечувальних) бізнес-процесів, сконцентрувати
зусилля на основних напрямах діяльності, а також вивільнити ресурси і скоротити витрати на здійснення окремих
процесів. Успіх діяльності вітчизняних промислових підприємств визначається ефективністю реалізації власного потенціалу через дієве управління ключовими бізнес-процесами
й передачею обслуговчих процесів сторонній організації.

Обґрунтування потреби організації
в аутсорсингу логістичних функцій
промислового підприємства

Аналіз внутрішнього
середовища

Моніторинг розвитку підприємства
(виділення ключових проблем)

Аналіз зовнішнього
оточення

Визначення стратегічних цілей розвитку
бізнес-процесів промислового підприємства

Перегляд поточного рівня організації бізнес-процесів
промислового підприємства у відповідно
до стратегічних цілей розвитку

Ні

На підприємстві вже
є організоване
управління бізнес-процесами?

Так

Продовження регулювання
бізнес-процесів підприємства
в межах обраної логіки
організації

Виокремлення основних
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підприємства
Ідентифікація готовності
підприємства до переходу
на аутсорсинг логістичних
функцій
Формування механізму організації
аутсорсингу логістичних функцій
промислового підприємства

Продовження функціонування
промислового підприємства
в обраному режимі

Рис. 1. Послідовність прийняття рішення щодо застосування аутсорсингу
логістичних функцій промислового підприємства
Особливість та специфічність кожного окремого
промислового підприємства ускладнює об'єктивне оцінювання готовності підприємства до впровадження аутсорсингу логістичних функцій з визначенням ефективності
його організації. Враховуючи, що головне завдання організації можна звести до прагнення подолати наявні на підприємстві суперечності та неузгодженості [12], і підтри-

муючи твердження Райченка А. В. [13, с. 214] щодо
первинності системи організації і вторинності системи
управління нею, об'єктивно необхідним є виклад послідовності прийняття рішень, зображеної на рис. 1, у вигляді
логіки процесу забезпечення ефективності аутсорсингу
логістичних функцій промислового підприємства, як показано на рис. 2.
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Рис. 2. Логіка процесу забезпечення ефективності аутсорсингу логістичних функцій промислового підприємства
Наведена на рис. 2 логіка процесу забезпечення
ефективності аутсорсингу логістичних функцій демонструє
місце, роль і необхідність розробки теоретичних положень
організації аутсорсингу логістичних функцій промислового
підприємства, що виступатимуть підґрунтям для формування
відповідного організаційного та методичного забезпечення.
Основна мета організації застосування аутсорсингу
логістичних функцій підприємства полягає в цілеспрямованому впливі на рух та узгодженні матеріальних і супутніх їм потоків, зміні стану й корегуванні параметрів руху
складових матеріального потоку між організаційно зафіксованими ланками логістичної системи з метою забезпечення відповідності зовнішнім умовам та потребам створення доданої цінності, що максимізує корисність і
передбачає наявність синергії взаємодії [8 – 11], тобто
дотримання параметрів потокових процесів для забезпечення постачання споживачеві продукції необхідної якості
й кількості в потрібному обсязі в потрібний час.
Вирішення проблеми забезпечення ефективності
застосування аутсорсингу логістичних функцій промислового підприємства потребує ідентифікації поняття організації,
яка, з одного боку, виступає як функція управлінського циклу (забезпечення організаційної підтримки процесу розробки, прийняття й виконання управлінських рішень; забезпечення підтримки виконавчої дисципліни та відповідності
прав і відповідальності суб'єктів управління; оптимізації поточного рівня організації потокових процесів й трудової дисципліни) й розмежування обов'язків співробітників [13]), а з
іншого – як процес формування логістичного ланцюга (рег-

ламентації бізнес-процесів) та утворення і регламентації
керівних впливів на ланки логістичної системи.
Відповідно до роботи [12], організацію застосування
аутсорсингу логістичних функцій можна співвіднести з розробкою певних норм та правил (у поєднанні з механізмами
контролю за дотриманням таких норм), що регламентуватимуть взаємодію між підприємством на його контрагентами. За таких умов, орієнтуючись на праці [13; 16] та
наведений на рис. 1 процес прийняття рішення, організація застосування аутсорсингу логістичних функцій може
розглядатися як процес інституціоналізації простору логістичної взаємодії. Тоді наведена на рис. 2 логіка процесу
забезпечення ефективності аутсорсингу логістичних функцій включатиме організаційні рутини функціональних сфер
логістики, які потребують узгодження через розробку теоретичних положень застосування аутсорсингу логістичних
функцій. Безпосередньо ж кінцевим їх втіленням можуть
бути розпорядження, інструкції, регламенти, контракти й
угоди, усні домовленості тощо. Тобто механізм організації
застосування аутсорсингу логістичних функцій розглядається як об'єднання цілей у їх взаємодії, засобів, функцій,
ланок і оргструктур, які забезпечують організацію руху потоків, подолання логістичних конфліктів і виникнення синергії.
Розкриття мети розбудови теоретико-методологічних засад організації застосування аутсорсингу логістичних функцій, орієнтованої на випереджальне відображення розвитку підприємства, пропонується реалізувати
через формування теоретичних положень організації застосування аутсорсингу логістичних функцій, взаємозв'язок між якими наведено на рис. 3.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ
ЛОГІСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Положення 1

Спрямованість організації аутсорсингу логістичних функцій на конкретні
явища, процеси діяльності, а в них – на конкретні відносини конкретних
суб’єктів з їх вимогами й можливостями

Положення 2

Інтеграція структур, елементів і потокових процесів з позицій часу,
простору, масштабів, ритму, інших організаційних, економічних,
технологічних умов діяльності людини, для створення в них більших,
принципово нових позитивних властивостей успішної діяльності
й можливостей досягнення переваг

Положення 3

Взаємозв’язок і системна співпідпорядкованість у просторі й часі структур,
елементів та їхніх потокових процесів між собою і адаптація до
середовища діяльності й адекватність цьому їх органів перспективного,
поточного та оперативного управління

Положення 4

Спрямованість аутсорсингу логістичних функцій на взаємозв’язок
елементів, що інтенсивно й сукупно впливає формування адаптаційних
властивостей системи відносно будь-якого агресивного середовища

Положення 5

Формування й реалізація системних розрахунків, методів, що
відповідають своєму часу, способів і техніки, включаючи координацію
прогнозування, проектування потокових процесів і структурних об'єднань
людей, які керують ними

Положення 6

Оптимальна системність, ощадливість і доцільна спрямованість витрат
усіх ресурсів, задіяних у потокових процесах підприємства

Положення 7

Комплексність, своєчасність, безперервність, багатоваріантність, прямий
і зворотний зв'язок розрахунків обліку, аналізу й контролю потокових
процесів, сукупних витрат і результатів аутсорсингу логістичних функцій

Рис. 3. Основні положення з організації застосування аутсорсингу
логістичних функцій промислового підприємства
Виходячи із означених на рис. 3 положень, треба
зазначити, що організація застосування аутсорсингу логістичних функцій на підприємстві можлива за умов впровадження логістичної концепції управління ланцюгами створення вартості. При цьому взаємодія окремих підсистем
підприємства і його бізнес-процесів повинна розглядатися
в контексті системно-інноваційного управління ресурсами
на принципах кооперації функцій управління. Тобто проведені дослідження дозволяють стверджувати, що організація застосування аутсорсингу логістичних функцій на
підприємстві становить багатоплановий, формально-поведінковий управлінський процес, що сприяє балансуванню
відносин між підприємством і зовнішнім середовищем та є
системою форм, методів, моделей, прийомів дієвої реалізації наявного потенціалу відповідно до поставленої мети.
Таким чином, розроблені теоретичні положення з
організації застосування аутсорсингу логістичних функцій
промислового підприємства обґрунтовують та забезпечують функціонування й системну взаємодію комплексу
елементів логістичного управління з їх орієнтацією на вирішення проблем конкретного підприємства, що, на відміну від наявних положень щодо організації аутсорсингу,

дає можливість зосередитися на виконанні стратегічно
важливих функцій підприємства, уникнути додаткових витрат і збільшити прибутковість господарської діяльності
завдяки зменшенню кількості виконуваних функцій, скороченню штату співробітників, оптимізації організаційної
структури і системи управління, а відтак, підвищити конкурентоспроможність підприємства. Тобто розроблені й наведені теоретичні положення організації застосування аутсорсингу є підґрунтям для перебудови мислення вищого
менеджменту підприємства та формування стратегії,
спрямованої на створення ефективної структури взаємовигідних відносин з підприємствами-партнерами. Однак
оцінювання готовності підприємства до впровадження аутсорсингу логістичних функцій промислового підприємства
та визначення ефективності його організації потребує подальших досліджень.
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