Науковий реферат статті Зеленського М. В.
"Теоретичні положення організації застосування аутсорсингу
логістичних функцій"
Динамічне і невизначене ринкове середовище висуває нові управлінські завдання, вирішення яких потребує реконструкції всіх структурних
елементів і підсистем управління підприємством із метою безперервної
адаптації до зовнішніх і внутрішніх змін. За цих умов актуальним стає
дослідження проблем формування механізму делегування певних
логістичних бізнес-функцій стороннім організаціям через застосування
аутсорсингу.
Метою дослідження є розробка теоретичних положень щодо
організації застосування аутсорсингу логістичних функцій вітчизняних
промислових підприємств в умовах ринкової економіки.
Об'єктом дослідження процес прийняття рішення щодо застосування аутсорсингу логістичних функцій промислових підприємств.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад та
прикладних проблем використання аутсорсингу в логістиці промислових
підприємств України.
Дослідження довело, що, використовуючи аутсорсинг, підприємства
прагнуть, у першу чергу, підвищити ефективність і якість виконання
бізнес-процесів, сконцентрувати зусилля на основних напрямах
діяльності, а також вивільнити ресурси і скоротити витрати на здійснення
окремих процесів. Успіх діяльності підприємств визначається ефективністю
реалізації власного потенціалу через дієве управління ключовими бізнеспроцесами. Водночас особливість та специфічність кожного окремого
підприємства ускладнює об'єктивне оцінювання готовності підприємства
до впровадження логістичного аутсорсингу з визначенням ефективності
його організації. Зазначено, що об'єктивно необхідним є формування
теоретичних положень організації аутсорсингу логістичних функцій
промислового підприємства, логіка розуміння якого наведена у статті.
Організація аутсорсингу логістичних функцій може розглядатися як
процес інституціоналізації простору логістичної взаємодії. Особливість
сформованих інститутів і організаційних рутин пояснюватиметься їх
відношенням до конкретної функціональної сфери логістики.
Сформульовано теоретичні положення організації застосування
аутсорсингу логістичних функцій промислових підприємств, які є під-

ґрунтям для перебудови мислення вищого менеджменту підприємства та
формування стратегії, спрямованої на створення ефективної структури
взаємовигідних відносин із підприємствами-партнерами. Запропоновані
теоретичні положення щодо дієвої організації аутсорсингу логістичних
функцій обґрунтовують та забезпечують функціонування й системну
взаємодію комплексу елементів логістичного управління з їх орієнтацією
на вирішення проблем конкретного підприємства.
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