
96 Серія Економічні науки

Випуск 21. Частина 1. 2016

УДК 331.101:338.47

Завгородній К.В.
аспірант кафедри економіки 

та міжнародних економічних відносин
Миколаївського національного університету

імені В.О. Сухомлинського

СТАНОВЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ 
РЕГІОНАЛЬНИМИ ТРАНСФОРМАЦІЯМИ

Визначено, що до найскладніших об’єктів системних досліджень у регіональній економіці відносять регіональні системи. 
Основний фактор розвитку та використання аутсорсингу, як сучасної концепції в управлінні бізнесом, стає розвиток конкуренції. 
Визначені проблеми, які вирішуються на основі аутсорсингу в регіональному державному управлінні. Сформувано перелік пе-
реваг і недоліків використання аутсорсингу в логістиці на різних рівнях діяльності. Визначено критерії прийняття рішення щодо 
аутсорсингу логістичних функцій в умовах регіональних трансформації.
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Определено, что к сложным объектам системных исследований в региональной экономике относят региональные системы. 
Основной фактор развития и использования аутсорсинга, как современной концепции в управлении бизнесом, становится раз-
витие конкуренции. Определены проблемы, которые решаются на основе аутсорсинга в региональном государственном управ-
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Постановка проблеми. До найскладніших об’єктів 
системних досліджень у регіональній економіці від-
носять регіональні системи, які мають логістичний 
характер і представляють множину взаємозв’язаних 
елементів, що виступають як єдине ціле зі всіма влас-
тивими йому внутрішніми і зовнішніми зв’язками та 
ознаками. Основний фактор розвитку та викорис-
тання аутсорсингу, як сучасної концепції в управ-
лінні бізнесом, стає розвиток конкуренції. Основний 
принцип концепції аутсорсингу – неможливо бути 
кращим у всіх галузях відразу. Тому логістичний 
аутсорсинг стає важливим елементом конкурентної 
боротьби не лише на мікро, а й не мезорівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи 
теоретичних та методичних аспектів дослідження 
логістичного аутсорсингу досліджені в працях бага-
тьох вітчизняних та зарубіжних вчених: Альбекова 
А., Анікіна Б., Антонюк А., Багірова Є., Бауерсокса 
Дональда Дж., Бравара Жан-Луї, Моргана Р., Ван 
Хоук Ремко, Гавриленко К., Григоряк М., Дєвочкіна 
С., Іртищева І., Зозульова О., Кальченко А., Карнау-
хова С., Крикавського Є., Кристофера М., Ламберта 
Д., Лученко В., Максименко І., Окландера М., Пав-
ленка А., Рославцев Д., Скрипниченка Ю., Стока 
Дж., Ткаченко А., Тридіда О., Чернишева М., Чор-
нописької Н., Шумаєва В. та ін.

Незважаючи на значну кількість робіт з проблем 
організації логістичного аутсорсингу, слід зазначити, 
що нині цілісного розгляду проблеми трансформації 
логістичної парадигми в умовах регіоналізації доки 
не запропоновано. 

Метою статті стало дослідження та узагальнення 
основних напрямів становлення логістичного аут-

сорсингу як інструменту управління регіональними 
трансформаціями.

Виклад основного матеріалу. Основними моти-
вами, що спонукають підприємства до прийняття 
рішення щодо використання аутсорсингу, є потреба 
в поліпшенні обслуговування клієнтів, зниженні 
витрат, підвищенні гнучкості діяльності, зосеред-
женні на основних її видах, уникненні додаткових 
інвестицій, зниженні певних ризиків тощо [1].

В регіональному аспекті, зокрема в сфері форму-
вання державної регіональної політики до таких про-
блем належать:

– низький рівень інвестиційної привабливості 
регіонів та інноваційної активності в них;

– нерозвинута виробнича та соціальна інфра-
структура;

– зростання регіональних диспропорцій у сфері 
соціально-економічного розвитку регіонів;

– слабкі міжрегіональні зв’язки;
– нераціональне використання людського потен-

ціалу.
До кінця 2001 року вважалося, що аутсорсин-

гом можна назвати тільки роботу із інформаційними 
технологіями (ІТ) [2]. Галузі, в яких сьогодні най-
більш поширена робота аутсорсерів: ІТ-послуги; бух-
галтерія; маркетинг; управління кадрами; докумен-
тообіг; впровадження проектів (програмні продукти 
для ефективного розподілу і зберігання інформації в 
архівах і т.д.); логістика і т.д. [3]. 

На думку фахівців Інституту аутсорсингу 
(Outsourcing Institute, США), аутсорсинг бізнес-про-
цесів є видом оптимізації діяльності підприємств, 
який динамічно розвивається, причому найбільше 
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зростання спостерігається в сфері фінансів та бух-
галтерського обліку. Статистика, зібрана в 1997 році 
Американською асоціацією менеджменту, показала, 
що вже тоді 20% з числа 600 опитаних фірм пере-
дали на аутсорсинг хоча б деяку частину фінансових 
і бухгалтерських операцій, а 80% – частину адміні-
стративних функцій [3]. 

Визначено, що всю сукупність аутсорсингових 
послуг, що надаються, можна умовно поділити на 
такі види аутсорсингу: 

- виробничий аутсорсинг – сторонній організації 
передаються частково або цілком виробництво про-
дукції або її компонентів;

- ІТ-аутсорсинг (ITO) – припускає делегування 
зовнішній спеціалізованій компанії вирішення 
питань, пов'язаних з розробкою, впровадженням 
і супроводом інформаційних систем як цілком на 
рівні інфраструктури підприємства (супровід устат-
кування або ПЗ), так і обсягів робіт, пов'язаних з 
розвитком і / або підтримкою функціонування окре-
мих ділянок системи (програмування, хостинг, тес-
тування і т. д.); 

- аутсорсинг бізнес-процесів (BPO) – викорис-
тання зовнішніх ресурсів, знань і досвіду, налаго-
дженої інфраструктури постачальника послуг (аут-
сорсера) для організації та забезпечення власних 
специфічних функцій і досягнення бізнес-завдань 
компанії. У більшості випадків BPO припускає пере-
дачу стандартизованих поточних процесів компанії; 

- аутсорсинг управління знаннями (KPO) – 
передбачає управління процесами, які вимага-
ють глибокого вивчення або серйозної аналітичної 
обробки даних, формування та управління базами 
знань, які в подальшому можуть використовуватися 
в тому числі і для підтримки прийняття рішень. 
Аутсорсинг управління знаннями зараз тільки почи-
нає отримувати поширення на території США [4]. 

Цікавою формою є офшорний аутсорсинг – одна з 
форм аутсорсинга, що припускає передачу некритич-
них для бізнесу процесів компаніям, що знаходяться 
в географічному віддаленні. Іншими словами – це 
взаємовигідне співробітництво компаній, при якому 
фізичне розташування офісів кожної з них не має 
значення. Найбільш значущою при цьому є економія 
за рахунок різного рівня оплати праці. Класичними 
називаються офшори, які зареєстровані в таких дер-
жавах як Сейшельські острови, Беліз, Домінік, Бри-
танські Віргінські Острови. Класичні офшори оподат-
ковуються тільки в тій країні, в якій зареєстровано. 

Офшорні компанії звільняються від сплати подат-
ків в країні реєстрації, якщо не ведуть у ній діяль-
ність, але сплачують податки відповідно до законів 
тих країн, в яких вони свою діяльність здійснюють. 
Щорічний оборот ринку офшорного аутсорсингу 
складає ≈ 315 млрд доларів (ITO – 160 млрд. дола-
рів США, BPO – 140 млрд. доларів США, Software 
R & D – 15 млрд. доларів США). Найбільш сильну 
позицію на ринку офшорного аутсорсингу займа-
ють Індія (офшорний аутсорсинг послуг) і Китай 
(офшорний аутсорсинг промислового виробництва). 
Крім того, сильні позиції займають Росія, Болгарія, 
Україна, Білорусь, Румунія (розробка ПЗ), Пакистан 
(розробка ПЗ, аутсорсинг послуг), Бангладеш (ІТ та 
розробка послуг), Філіппіни (офшорний аутсорсинг 
послуг), Єгипет (офшорний аутсорсинг послуг і роз-
робка ПЗ) [4]. 

Умовно, можна виділити наступні види аутсор-
сингу в логістиці [5]: 

- повний аутсорсинг, що передбачає передачу 
постачальникові послуг (аутсорсеру) повністю функ-

ції компанії, включаючи контроль над цією функ-
цією, активи функціонального підрозділу;

- частковий аутсорсинг, передбачає спільне з 
постачальником послуг керування функцією компа-
нії; 

- трансформаційний аутсорсинг, передбачає 
передачу постачальникові послуг повністю функції 
компанії або функціонального підрозділу з метою 
оптимізації роботи даного напрямку з наступним 
поверненням компанії; 

- аутсорсинг спільних підприємств, передбачає 
створення спільного підприємства для керування 
виділеною функцією; 

- аутсорсинг бізнес-процесів, передбачає аутсор-
синг транспортування, зберігання, консолідації від-
правлень і т.д. [6]. 

На рівні регіону до кожного значного логістич-
ного завдання регіонального розвитку необхідно ста-
витись як до складної системи, тобто виявляючи всі 
взаємозв’язки і наслідки того або іншого рішення як 
по вертикалі (за часом), так і по горизонталі (з боку 
впливу на інші галузі економіки регіону, на регіо-
нальну політику). Ідея системи в тому й полягає, що 
зміни в одному її елементі викликають ланцюгову 
реакцію змін в інших.

Наприклад, у логістиці споживачем може бути 
підрозділ місцевого органу виконавчої влади чи 
органу місцевого самоврядування, який формує 
вихідну вимогу до логістичної системи і ставить 
умови, що підлягають виконанню. Споживачем 
може бути також замовник (зовнішній споживач). 
Системні споживачі є на всіх рівнях функціонування 
підсистем. Системний споживач впливає на резуль-
тат і управління системи.

Вимоги до регіональної логістичної системи фор-
мулює споживач у формі обмежень. Посадові особи 
чи фахівці, які опікуються питаннями логістики в 
регіональному управлінні, обмеження перетворюють 
у форму, що узгоджується з потребами та можливос-
тями виконання.

Наприклад, орган місцевого самоврядування як 
замовник транспортних послуг замовляє для насе-
лення сіл району 35 рейсів автобусів приміського 
сполучення щотижня. Якщо при такому стані тран-
спортної логістичної системи надати такий обсяг 
послуг можливо, то вимоги вносять в умови регіо-
нального розвитку і вони стають властивостями регі-
ональної транспортної логістичної системи.

Порівняння результату з критерієм в підсистемі 
управління відбувається за допомогою зворотного 
зв’язку. Розв’язання проблемних ситуацій містяться 
в операціях зворотного зв’язку, що визначають міру 
розбіжності між планованим і наявним функціону-
ванням регіональної логістичної системи або підсис-
теми.

Завдання посадових осіб чи фахівців, які опіку-
ються питаннями логістики в регіональному управ-
лінні, полягає в тому, щоб з’ясувати характеристики 
регіональної логістичної системи і зіставити з ними 
певні властивості. Ці характеристики називаються 
системними параметрами. 

Параметри надають кількісну оцінку конкрет-
ної регіональної логістичної системи (або елемента) 
за кожною її властивістю. Якість параметра – кон-
кретна величина, що належить до параметра в кон-
кретній територіальній ситуації [7, c. 262].

Дослідження досвіду дозволило сформувати 
наступну класифікацію переваг і недоліків вико-
ристання аутсорсингу в логістиці на різних рівнях 
діяльності (табл. 1).
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За оцінками учасників ринку, передача логіс-
тичних послуг на аутсорсинг стала однією з найпо-
мітніших тенденцій на українському ринку в другій 
половині 2014 року. Цей тренд є загальносвітовим, і 
Україна має великий потенціал для його реалізації: в 
економічно розвинених країнах більшість компаній 
вже давно передають непрофільні види діяльності 
на аутсорсинг – в США на аутсорсинг логістичних 
послуг перейшли більше 80% компаній, в Європі – 
більше 60%, а в Китаї цей показник перевищує 50%.

Такий підхід обумовлений багатьма чинниками: 
великим компаніям він дає можливість оптимізу-
вати витрати і зосередитися на основній діяльності 
без необхідності містити автопарк, склад, відповід-
ний персонал, забезпечення серйозної IT-підтримки, 
наявність значної інфраструктури. Крім того, ком-
панії, що роблять послуги доставки, внаслідок висо-
кої конкуренції на ринку більше мотивовані і пра-
цюють ефективніше за власні підрозділи компаній. 
Для невеликих і середніх компаній вибудовувати 
логістику самостійно дорого, у той час коли розви-
ток бізнесу потрібно постійного зниження витрат. 
Наприклад, в структурі витрат інтернет-ритейле-
рів витрати на логістику складають в середньому 
близько 5%, що значно вище, ніж в розвинених кра-
їнах, і це пов'язано не лише з великими відстанями.

У ситуації, що склалася, для збереження і зміц-
нення позицій бізнесу учасники логістичного ринку 
повинні постійно підвищувати власну конкуренто-
спроможність. Основні точки росту - це пропозиції 
галузевих логістичних рішень, що відповідають мак-
симальній вимозі бізнесу клієнтів, розвиток авто-
номності регіональних транспортних шляхів. Але 
найбільший потенціал розвитку має сегмент фул-
филмента – аутсорсинг внутрішньої логістики і 
управління запасами. Реалізація цього потенціалу 
дозволить вивести логістичний бізнес України на 
принципово новий рівень.

За різними даними, застосування науково обґрун-
тованих методів логістики дозволяє знизити рівень 
витрат на 20%, товарні запаси - на 30-70%, скоротити 
години обороту товарів на 20-50% [8, с. 147]. Оче-
видно, що існує реальний резерв підвищення ефек-
тивності виробництва, проте по ряду об'єктивних та 
суб'єктивних причин логістичні методи використову-
ються у нас недостатньо. Крім того, на сьогодні сег-
мент транспортної логістики в світовому ВВП скла-
дає приблизно 7% і оцінюється в 2,7 трлн. дол. США 
[9, с. 24].

Недостатній рівень розвитку логістики взагалі та 
логістичної інфраструктури зокрема підтверджують 
й аналітичні матеріали Світового банку. Ця інсти-
туція, сприяючи розвитку торгівлі і транспорту в 
Україні, досліджує питання транспортного, митного, 
логістичного й технологічного забезпечення зовніш-
ньої торгівлі, виявлення сильних та слабких сторін 
середовища, в якому здійснюється логістична діяль-
ність. 

Кожна два роки Всесвітній банк публікує дослі-
дження Connecting to Compete: Trade Logistics in the 
Global Economy (Підключення до конкуренції: Тор-
гова логістика в глобальній економіці), починаючи 
з 2007 р. В основі цього дослідження лежить Індекс 
ефективності логістики (LPI), який вимірює показ-
ники логістики. 

У 2012 р. Україна піднялася в рейтингу LPI на 66 
сходинку, хоча в 2010 році знаходилась на 102 місці. 
Такий стратегічний прорив пояснюється насамперед 
масштабними інфраструктурними проектами реалі-
зованими до «Євро – 2012». Основні шість індика-
торів по Україні коливаються від 2,41 до 3,31 [10].

Саме тому, на думку українських дослідників, 
трансформування логістичної інфраструктури має 
базуватись на системному підході, що включатиме 
обґрунтування стратегії її розвитку та деталізації в 
стратегічних та поточних планах на макро- та мікро-
рівні [11].

Висновки. З вищенаведеного можна зробити 
наступні висновки:

Дії, які необхідно виконати, щоб визначити кри-
терії прийняття рішення щодо аутсорсингу логістич-
них функцій в умовах регіональних трансформації: 

- проаналізувати загальний стан регіону та визна-
чити доцільність використання аутсорсингу в регі-
оні; 

- оцінити ефективність прийнятого рішення, вра-
ховуючи стратегію розвитку регіону; 

- оцінити ефективність прийнятого рішення з еко-
номічної точки зору; 

- визначити цілі, які необхідно досягти та реалі-
зувати за допомогою впровадження аутсорсингу; 

- виявити непрофільні або збиткові процеси; 
- проаналізувати ринок українських логістичних 

провайдерів; 
- врахувати специфіку діяльності та чітко визна-

чити вимоги до провайдера логістичних послуг в 
контракті. 

Таблиця 1
Недоліки та переваги використання логістичного аутсорсингу

Рівні Переваги Недоліки 

Фінансовий 
рівень

- зменшення логістичних витрат;
- візуалізація логістичних витрат;
-можливість використання рідкісних ресурсів в 
інших видах діяльності;
- скорочуються витрати залучення висококваліфі-
кованих фахівців;

- збільшення частки транзакційних витрат.
- незаплановані витрати або додаткові виплати.
- труднощі кількісного визначення економії.
- конверсійні витрати

Організаційний 
рівень

- відпадає необхідність у розширені штату ком-
панії;
- фокусування зусиль та ресурсів на «ключових 
компетенція»;
- спрощення структури управління компанією;
- якісний сервіс;
- розподіл відповідальності з аутсорсером. 

- залежність від інших;
- недостатній вплив на логістичного оператора;
- зниження продуктивності власних співробітни-
ків;
- зниження якості сервісу, при несумлінності аут-
сорсера.

Стратегічний 
рівень

 повний спектр послуг від одного постачаль-
ника;
- гарантія професійної відповідальності;
- мінімізація логістичних ризиків;
- впровадження новітніх технологій.

не виконання договірних зобов’язань та покладе-
них функцій в повному обсязі;
- проблеми координації;
- обмеження поставок;
- можлива не узгодженість дій аутсорсера зі стра-
тегією. підприємства.
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Постановка проблеми. Комерційні підприємства 
виступають важливими суб’єктами процесу суспіль-
ного відтворення, забезпечуючи тісний взаємозв’язок 
між виробництвом і споживанням, розширення 
та вдосконалення функціонування найважливішої 
ланки сучасної економічної системи – сфери послуг. 
В Україні за роки незалежності було сформовано зна-
чну частку різних видів комерційних підприємств. 
Водночас, як свідчать аналітичні дані та результати 
ряду наукових досліджень, вони стикнулись з рядом 
гострих проблем, що визначили досить нерівномірну 

динаміку показників їх фінансового стану, ділової 
активності, спроможності підвищувати конкурен-
тоспроможність і потенціал розвитку, диверсифіку-
вати сфери діяльності, мінімізувати ризики тощо. Це 
пов’язано з тим, що для комерційних підприємств 
основним джерелом прибутку і розвитку є збутова 
діяльність, яка вимагає динамічної адаптації до умов 
середовища, тобто їх системного прогнозування, 
планування і аналізу, пошуку напрямів впливу на 
окремі його параметри, координації і організації від-
повідних процесів, пов’язаних з виконанням ключо-
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