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В статті розглядаються загальні питання використання аутсорсингу в логістичній діяль-

ності підприємств. Визначені основні види аутсорсингу, які можуть бути застосовані в логістиці. 
Розглянуто переваги та недоліки аутсорсингу логістичних функцій. 
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«Передоручайте іншим те,  
що вони зроблять простіше і дешевше» 

Філіп Котлер 
Постановка проблеми. За умови активіза-

ції конкурентних дій, непередбачуваності зовніш-
нього середовища, збільшення обсягів інформа-
ції, посилення інтеграційних процесів та розши-
рення глобальних ринкових кордонів успіх у кон-
курентній боротьбі визначається наявністю у під-
приємств стійких конкурентних переваг, які є ос-
новою конкурентоспроможності щодо конкурен-
тів, привабливості для партнерів та готовності 
споживачів до придбання продукції підприємств.  

У свою чергу, підтримання або досягнення 
високого рівня конкурентоспроможності вимагає 
від підприємств використання нових інструментів, 
які б забезпечували можливість адаптування до 
сучасних умов функціонування та здійснення 
своєї господарської діяльності найбільш ефекти-
вним способом, досягаючи зниження витрат при 
збереженні високої якості товарів і послуг. 

Однією з найбільш популярних на сучасному 
етапі моделей бізнесу є аутсорсинг. Використан-
ня аутсорсингу є ефективним способом зниження 
витрат на логістичні бізнес–процеси виробничих і 
торговельних компаній в рамках стратегії мінімі-
зації інвестицій в непрофільні функції компанії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На сьогодні вітчизняними та закордонними нау-
ковцями розроблено методи оцінки аутсорсингу, 
які здебільшого базуються на розробці парамет-
рів (критеріїв) оцінки ефективності та визначенні 
основних показників ефективності розвитку аут-
сорсингових відносин. Причому для кожної галузі 

діяльності дані критерії та показники відрізняють-
ся, що пов’язано зі специфікою діяльності підпри-
ємств. Так, дослідженням проблем аутсорсингу 
присвячені праці таких учених:  

Анікін Б.А. [1], Хачатурова А.В. [2], Лит-
вак А.Г. [3], Прыбытков И. [3], Желінський Ю.А., 
Заводовська І.І., Захарченко Л.А., Календжян 
С.О., Котляров І.Д., Курбанов А.Х., Лігонен-
ко О.Л., Манжосов Г.П., Мухіна І.С., Овчарен-
ко А.В., Плахута Г.А., Плотніков В.А., Поболь-
нак Н.Ю., Рибіна Т.Н., Синяєв В.В., Соколова А., 
Титюхин Н.Ф., Цвєткова В.І., Чугунова Г.В., Шес-
топеров А.М., Фролова Ю.Ю., Філіпова І.  та інші.  

Однак відсутність єдиної думки щодо теоре-
тичного та практичного аспекту оцінки аутсорсин-
гу сприяє необхідності систематизації та визна-
чення груп підходів, які характеризувалися б спі-
льними рисами щодо методики її розрахунку.  

Крім того, потребує розроблення і методич-
ний підхід для оцінки логістичного аутсорсингу, 
який би враховував особливості реалізації інно-
ваційних процесів на промисловому підприємстві.  

Тому метою цієї роботи є розглянути загаль-
ні питання використання аутсорсингу в логістич-
ній діяльності підприємства. Визначити  основні 
види аутсорсингу, які можуть бути застосовані в 
логістиці. Розглянути переваги та недоліки аут-
сорсингу логістичних функцій. 

Постановка завдання. Проаналізувати по-
няття аутсорсингу, його основних видів та зв’язку 
із логістичною діяльністю підприємства. Досліди-
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ти основні переваги та недоліки використання 
логістичного аутсорсингу, узагальнення та окрес-
лення передумов упровадження логістичного 
аутсорсингу щодо оптимізації логістичних проце-
сів та інфраструктури цих процесів.  

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. В сучасному світі досягають успіху лише ті 
компанії, які ведуть бізнес найбільш ефективним 
способом. На відміну від розвитку власної логіс-
тики, використання аутсорсингових схем перед-
бачає якісний, але стандартизований сервіс. У 
стратегічному плані використання аутсорсингу 
дозволяє компанії сконцентруватися на профіль-
ному бізнесі без відволікання ресурсів на логісти-
ку. 

Умовно можна виділити 5 груп логістичних 
послуг, які є затребуваними на українському рин-
ку аутсорсингу: 

 транспортно–експедиційні послуги;  
 послуги з митного оформлення; 
 послуги складу; 
 координація процесу закупівель, упаковка 

/ перепакування товарів, складування; 
 комплексні послуги (комплексний аутсор-

синг). Тут у ролі компанії – підрядника виступає 
єдиний логістичний оператор. Дана комплексна 
послуга затребувана компаніями, алгоритм по-
стачань яких досить складний і має декілька про-
міжних етапів. 

Тобто логістичний інструмент «аутсорсинг» – 
це метод оптимізації діяльності організації завдя-
ки зосередженню ресурсів на основному предме-
ті й передачі непрофільних функцій і корпоратив-
них ролей зовнішнім спеціалізованим компаніям. 
Найчастіше аутсорсинг має місце, коли організа-
ція передає право володіння бізнес–процесом 
зовнішньому виконавцеві. 

Механізм дії аутсорсингу відрізняється від 
звичайної розподільної логістики тим, що замов-
ник формулює завдання, що є перед постачаль-
ником послуг, не конкретизуючи спосіб рішення 
цих завдань, так що вибір раціонального способу 
дій цілком і повністю лежить на виконавці (як, 
втім, і відповідальність за досягнення необхідного 
результату). 

Розрізняють три види аутсорсингу: 
 функціональний (передача непрофільних 

функцій керування й корпоративних ролей зовні-
шнім спеціалізованим компаніям); 

 операційний (передача функцій виробни-
цтва); 

 ресурсний (відмова від власних ресурсів і 
придбання їх на стороні). 

У сфері інформаційних технологій аутсор-
синг набув поширення на хвилі масової корпора-
тивної практики впровадження спеціалізованих 
систем обробки, передачі й захисту інформації 
для різних бізнес–структур. Під впливом гло-
балізації економіки існуючі в цей час і процвітаючі 
в сфері інформаційного аутсорсингу такі фірми, 

як «Electronic Data Systems», «Compaq Global 
Services», «Computer Sciences Corporation», 
«Hewlett–Packard», продовжують підсилювати 
тенденцію впровадження аутсорсингу в практику 
транснаціональних корпорацій. Необхідність зни-
ження витрат і оптимізації витрат у сфері інфор-
матики, консалтингу й захисту даних – основна 
стратегія організацій і бізнесменів у сучасних 
умовах глобальної конкуренції, що мотивує до 
активного використання аутсорсингу як ефектив-
ного логістичного інструмента. 

Згідно з дослідженнями Інституту Аутсорсин-
гу [10] завдяки аутсорсингу можна досягти таких 
цілей: зниження та контролювання операційних 
витрат; концентрування на базовій діяльності 
фірми; отримання доступу до виробничої потуж-
ності найвищої якості; вивільнення власних за-
собів для інших цілей; отримання для викори-
стання нових засобів; прискорення отримання 
ефекту реструктуризації; опанування невластивої 
функції; пошук капіталу; солідаризація ризику; 
покращення фінансового стану. 

Таким чином, при вирішенні питання про те, 
які логістичні функції довірити логістичному посе-
реднику необхідно орієнтуватися на можливості 
компанії в частині організації власної логістики, 
корпоративну стратегію в частині подальшого 
розвитку бізнесу (концентрація або диверсифіка-
ція), частоту і складність поставок і т.д. 

До переваг логістичного аутсорсингу можна 
віднести такі: 

1. Економічні:  
а) зниження затрат (витрат) за рахунок ско-

рочення чисельності персоналу (адміністративно-
го, технічного, обслуговуючого); зниження транс-
акційних витрат; зниження операційних витрат за 
рахунок економії, обумовленої ефектом масшта-
бу й централізацією; 

б) підвищення ефективності основних біз-
нес–процесів: компанія одержує можливість пе-
ретворити свої постійні витрати у змінні; 

в) ефект розподілу ризиків. 
2. Управлінські: 
а) можливість зосередження основних ре-

сурсів й уваги на основній діяльності, цілях ком-
панії й на задоволення потреб клієнтів; 

б) можливість вивільнення ресурсів для ос-
новного бізнесу й інших цілей, вивільнення резе-
рвного фонду основного капіталу; 

в) можливість поліпшення управління й кон-
тролю операційного управління; 

г) можливість зміцнення потенціалу росту й 
усунення ряду обмежень; 

д) можливість усунення ряду проблем з пер-
соналом (відсутність проблем з відпустками, від-
сутність через хворобу, небезпекою раптового 
звільнення ключових співробітників. 

3. Техніко–технологічні: 
а) можливість доступу до технологій і рішень 

більш високого рівня; 
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б) можливість використання спеціалізованих 
функцій, для виконання яких організація не має 
фахівців або ресурсів; 

в) можливість підвищити якість і надійність 
обслуговування. 

4. Інституціональні: 
а) відсутність інституалізації операцій аутсо-

рсингу на національному ринку розширює мож-
ливі характеристики інструментарію й особливос-
ті його використання для всіх учасників. 

Логістичний аутсорсинг має також і недоліки, 
тобто ризики застосування: можливість зростан-
ня витрат у випадку передачі на аутсорсинг за-
надто багатьох функцій і процесів; витрати на 
утримання зовнішньої інфраструктури взаємодії з 
постачальниками аутсорсингових послуг; можли-
вість банкрутства аутсорсингової компанії; загро-
за відриву керівної ланки від бізнес – практики; 
навчання чужих фахівців замість своїх; небезпека 
зайвої концентрації подібних технологічних біз-
нес–процесів в одних руках; відсутність законо-
давчого визначення й регулювання аутсорсингу. 

Висновки та подальші дослідження. При-
ймаючи рішення про аутсорсинг логістичної дія-

льності, потрібно проаналізувати, якими є нинішні 
витрати, і якими вони будуть після делегування 
деяких функцій іншим організаціям. При цьому 
важливою користю від аутсорсингу буде саме 
візуалізація логістичних витрат. Крім того, у бага-
тьох випадках вигідно використовувати зовнішні 
ресурси, але потрібно також приймати участь у 
керуванні та управлінні ними для подолання не-
гативних аспектів аутсорсингу та досягненні мак-
симальної користі для організації. Таким чином, 
очевидні переваги аутсорсингу зв'язуються з кон-
центрацією бізнесу на профільній діяльності, 
підвищенням гнучкості виробничого процесу, 
використанням найкращих методів і досвіду, за-
стосуванням передових технологій. Можливості 
для розвитку аутсорсингу мають усі без винятку 
види логістики в складі з функціональною, ресур-
сною й підприємницькою класифікацією. Тому 
для того щоб установити доцільність передачі тієї 
або іншої функції на аутсорсинг, варто проаналі-
зувати її з позиції стратегічного фокуса, опера-
ційної здатності, фінансової вигоди й можливості 
для вдосконалювання усередині підприємства. 
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Колодка Я.В. Аутсорсинг в логистике: преимущества и недостатки 
В статье рассматриваются общие вопросы использования аутсорсинга в логистической де-

ятельности предприятий. Определены основные виды аутсорсинга, которые могут применяться 
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в области логистики. Рассмотрено преимущества и недостатки аутсорсинга логистических 
функций.  

Ключевые слова: логистика, аутсорсинг, логистические функции предприятия, оптимизации 
логистических процессов, бизнес–процесса. 

 
Kolodka Y.V. Outsourcing in logistics: advantages and disadvantages 
In the article the general questions of the use of outsourcing are examined in logistic activity of enter-

prises. The basic types of outsourcing are certain, which can be applied in logistic. Advantages and lacks of 
outsourcing of logistic functions are considered. 
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МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ  
У ВИРОБНИЧО–КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
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Т. В. Попова, ст. викладач. 
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У статті запропоновано механізм практичного застосування прийомів маркетиногової полі-

тики комунікацій у виробничо–комерційній діялності підприємства 
Ключові слова: маркетингова політика комунікацій, реклама, види реклами, функції реклами, 

економічний ефект 
Постановка проблеми. Сучасні підприємст-

ва використовують складні комунікаційні системи 
для підтримки контактів з посередниками, клієн-
тами, різними громадськими організаціями. “Мар-
кетингові комунікації” та “методи просування про-
дукту” в суттєвій мірі є ідентичними, хоча спеціа-
лісти їх розглядають як сукупність різних методів. 
З метою отримання якісних маркетингових кому-
нікацій компанії зазвичай вдаються до послуг 
рекламних агентств, спеціалістів із стимулювання 
збуту, з прямого маркетингу. Особливого значен-
ня маркетингова політика комунікацій набуває в 
останні часи в умовах загострення конкурентної 
боротьби між товаровиробниками. 

Аналіз останніх досліджень. Вивченням 
питань використання прийомів маркетинговової 
політики комунікацій у господарській діяльності 
сучасних підприємств займаються як вітчизняні, 
так і зарубіжні вчені. Серед них – Ф. Котлер, 
С. Гаркавенко, І. Земляков, Г. Ассель, І. Рижий, 
В. Савич, І. Березін, А. Войчик, В. Герасимчук, 
Н. Капустіна, Є. Пешкова, В. Федько, Н. Федько 
та ін. Переважно їх роботи розкривають теорети-
чний аспект проблеми. 

Невирішені складові загальної проблеми. 
Незважаючи на численні дослідження у даному 
проблемному полі практичний аспект маркетин-
гової політики комунікацій залишається недоста-
тньо дослідженим. 

Формулювання цілей дослідження. Мета 
даної статті – розкрити механізм застосування 
основних інструментів маркетингової політики 
комунікацій у виробничо–комерційній діяльності 
підприємства.  

У якості об’єкта дослідження обрано ПАТ 
“Мелітопольський м’ясокомбінат” міста Мелітопо-
ля Запорізької області. 

В процесі дослідження використовуються 
аналітичний, фактографічний, табличний та гра-
фічний методи наукового дослідження, методи 
системного аналізу та маркетингу. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У зв’язку із тим, що ринок представлений 
сильними конкурентами, підприємство повинно 
постійно контролювати процес отримання спожи-
вачем певної інформації про асортимент, якість 
та ціни продукції. Зважаючи на дані обставини 
особлива увага з боку товаровиробника повинна 
бути приділена рекламі як одному з найбільш 
ефективних засобів маркетингової політики ко-
мунікацій. 

За характером й особливостями рекламного 
продукту, життєвого циклу товару і задач, які ста-
вляться перед рекламою на конкретному етапі 
розвитку підприємства, можна виділити наступні 
її види: 

1. Інформативна реклама переважає в ос-
новному на етапі виведення товару на ринок, 
коли перед фірмою стоїть завдання створення 
первинного попиту.  

2. Переконувальна реклама набуває особли-
вої ваги на етапі росту, коли перед фірмою по-
стає завдання формування вибіркового попиту. 
Частина переконуючих оголошень переміщується 
до категорії порівняльної реклами, яка прагне 
затвердити перевагу конкретної товарної марки 
шляхом порівняння її з однією або декількома 
іншими в рамках даного товарного класу.  


