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Постановка проблеми. У конкурентному середо-
вищі виграють ті підприємства, які вміло комбіну-
ють фактори виробництва, підвищують еластичність 
ресурсів, в тому числі логістичних, на які припадає 
до 40% від усіх витрат на виробництво та реалізацію 
продукції. Зростає інтерес до науково-практичних 
досліджень проблем оптимізації логістичних проце-
сів, пов’язаних зы впровадженням екологічних, енер-
гетичних і соціальних стандартів, що визначає нові 
напрями розвитку логістичного менеджменту і покра-
щення логістичної політики, розширення масштабу 
трансферу технологій в економіці знань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вступ 
України в СОТ та ЄС окрім позитивного має і нега-
тивне відображення на веденні середнього та малого 
бізнесу. Приватні підприємці за різноплановості свого 
бізнесу не витримують конкуренції з боку іноземних 
компаній і, лише об’єднавшись, починають визначати 
загальні напрями діяльності свого бізнесу. Пошук 
ними шляхів зростання рентабельності бізнесу приво-
дить до висновку, що низькі витрати, сильна стратегія 
та максимізована операційна ефективність є найваж-
ливішими факторами успіху будь-якого підприємства, 
і саме аутсорсинг є ланкою для їх об’єднання [16].

Передумовою для аутсорсингу складних бізнес-про-
цесів (виробничих функцій) є розроблення корпора-
тивної культури компанії, зорієнтованої на досягнення 
стратегічних цілей, а також планування ефективної 
стратегії впровадження аутсорсингових процесів.  
Це складний метод, що включає зміни у функціону-
ванні організацій, які часто потребують реструктури-
зації зайнятості [8]. Водночас аутсорсинг є джерелом 
створення доданої вартості підприємства для акціоне-
рів, що, крім іншого, сприяє таким механізмам, як зни-
ження витрат, збільшення швидкості доступу до ринку, 
доступ до компаній, які спеціалізуються на конкретних 
бізнес-процесах [9, с. 344]. Це також стратегія, яка дає 
змогу збільшити синергічні ефекти, що супроводжу-
ються злиттям та придбанням підприємств [10].

Як зауважує А.Г. Загородній, саме аутсорсинг дає 
підприємству змогу у процесі аналізування його діяль-
ності залишити виробничі функції з виготовлення тієї 
продукції, яку воно виконує краще за інших, і передати 
сторонньому підприємству частину виробництва того, 
що воно виробляє краще за інших [5]. Проте на пере-
дачу в аутсорсинг виробничих функцій підприємства 
переходять лише тоді, коли стан стаціонарного устат-
кування вже не в змозі задовольняти поточний чи пер-
спективний попит. Тому виробничий аутсорсинг на 
вітчизняних промислових підприємствах може бути 
реалізованим лише за умови здійснення серйозних 
проектів з їх реструктуризації, зокрема, у сфері органі-
зації виробничих процесів [7]. Українським компаніям 
потрібно прагнути до того, щоб стати експертами в 
своїх галузях. Вони можуть не тільки виробляти само-
стійно, але і вбудовуватися у світові виробничі і тор-
гові ланцюжки [6].

Формулювання цілей статті. Метою статті є уза-
гальнення закордонного і вітчизняного досвіду функ-
ціонування аутсорсингу у сфері логістики та обґрун-
тування доцільності впровадження некласичного 
аутсорсингу на основі побудови тривимірної матриці 
оцінювання його переваг.

Виклад основного матеріалу. Прийнято вважати, 
що до аутсорсингу бізнес-процесів належить тран-
спортування, складування, страхування, бухгалтерія, 
інформаційні технології, рекрутинг та ін. В Україні 
частіше на аутсорсинг передають: IT-послуги (40,5%), 
логістику (35,1%), ресурсне забезпечення виробничих 
процесів (27%), маркетингові послуги (21,6%), рекрут-
мент (18,9%), бухгалтерський облік (13,5%), розраху-
нок заробітних плат (13,5%), обробку і систематизацію 
інформації (8,1%), аутсорсинг медичних представни-
ків (8,1%), облік кадрів та кадровий супровід (5,4%), 
адміністративні функції (2,7 %) [4].

Для прикладу, у сусідній Польщі, за даними 
2017 року, послуги з аутсорсингу використовували 
такі напрями діяльності, як: ІТ – 55%; банківська 
справа, фінансовий сервіс, страхування – 52%; комер-
ційні та професійні послуги (служби підтримки біз-
несу, служби зайнятості, юридичні послуги, дослі-
дження та консалтингові послуги) – 43%; споживчі 
товари та послуги (автомобілі та автозапчастини, про-
дукти харчування та напої, медіа, роздрібна торгівля, 
дозвілля) – 39%; енергетика, матеріали та комунальні 
послуги (нафта та газ, хімія, папір та лісові продукти, 
метали та видобуток корисних копалин) – 30%; теле-
комунікаційні послуги – 41%; охорона здоров’я – 32%; 
транспортування – 39%; промислові товари – 18%; дер-
жавний сектор – 13%; нерухомість – 11%; інші галузі – 
14% [11, с. 26].

Для шведської фірми з пошиття одягу H&M дизайн 
нової колекції, що відповідає змінам ринкових тенден-
цій, вважається найважливішим і основним завданням 
компанії. Для його виконання відібрано150 дизайне-
рів, зайнятих у головному офісі у Швеції, та підроз-
діли, що працюють у 38 країнах світу, які враховують 
місцеві тенденції і приступають до пошиття спроек-
тованої колекції. Транспортні послуги підприємство 
переводить на аутсорсинг, проте завдання із прогно-
зування попиту і зберігання продукції виконує саме 
підприємство. Вибір відповідного і незалежного пере-
візника належить до відділу, відповідального за вироб-
ництво, який перевіряє його з погляду ціни та якості. 
H&M контролює лише логістичний процес із сучасною 
ІТ-інфраструктурою. Діяльність, пов'язану з обліком, 
контролем, прогнозуванням, рекламою та відкриттям 
нових магазинів, здійснює безпосередньо сама компа-
нія [12, с. 24–25].

Для утримання стабільної конкурентної позиції 
підприємства на ринку потрібно виходити за межі кла-
сичної логістичної політики, тобто мінімізації логіс-
тичних витрат, та враховувати інші критерії оцінки 
якості логістичної політики, а саме:

– наявність іноземного капіталу або приналеж-
ність підприємства до організацій, які можуть поділи-
тися досвідом в управлінні підприємством, зокрема і 
на логістичному рівні;

– відповідність діяльності соціальним та еко-
логічним стандартам: безпека праці, енергоощад-
ливі технології, впровадження еко-логістики та 
еко-менеджменту;

– врахування топ-менеджментом побажань робо-
чого персоналу під час прийняття логістичних рішень;

– адаптація логістичної політики щодо реалізації 
придбаних об’єктів інтелектуальної власності;
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– зміна логістичних потоків внаслідок упрова-
дження інновацій, розширення виробничих потуж-
ностей за рахунок створення нових дочірніх підпри-
ємств або придбання наявних виробничих одиниць 
(виробничий аутсорсинг); 

– зміна рентабельності інвестицій в активи зага-
лом, у тому числі в логістичні активи, «до» і «після» 
впровадження політики аутсорсингу.

Автором запропоновано розглянути виробни-
чий аутсорсинг на прикладі відомого підприємства 
ПрАТ «Іскра» та створеної ним багатонаціональної 
групи виробників джерел світла. Стрімке оновлення 
асортименту в світлотехнічній галузі поставило під-
приємство перед вибором: або залишатися на вже 
сформованій платформі вітчизняного ринку, або ж із 
залученням інвестицій та кредитів виходити на новий 
рівень ринкових відносин між діловими партнерами та 
інвесторами, різними стейкхолдерами.

Виробничий аутсорсинг (виробнича кооперація) 
був ключовою довгостроковою умовою для розши-
рення асортименту продукції та виходу на нові ринки 
збуту за рахунок тісної кооперації із заводами джерел 
світла в Польщі та Чехії. Під час таких дій було врахо-
вано такі фактори, як:

– можливості і ресурси заводів: аутсорсинг забез-
печує безперервність постачання окремих одиниць 
асортиментного ряду та деяких комплектуючих, зни-
жує витрати, пов’язані із підтримкою зайвих ресурсів;

– аналіз вартості: виробництво специфічних ламп 
на заводах-аутсорсерах є менш затратним, ніж роз-
ширення специфічних виробничих потужностей на 
ПрАТ «Іскра»;

– економія часу: внаслідок збільшення швидкості 
операцій, віднесених до атсорсингу, підвищується гнуч-
кість операцій компанії та її конкурентоспроможність.

Для початку коротко ознайомимось із бізнес-про-
цесами двох рівнів важливості, які відбуваються на 
підприємстві. До першого рівня віднесено процеси, 
які є надважливими і знаходяться на найвищому рівні 
управління, а другий рівень складається із підпроце-
сів, які виконують окремі важливі для підприємства 
заходи і прямо відображаються на кінцевому при-
бутку. До таких процесів належать:

– науково-дослідні та дослідно-конструкторські 
роботи: розроблення нових ламп (LED) відповідно до 
тенденцій ринку; підтримка та удосконалення якості 
виготовлюваних ламп; дослідження нових технологій 
виробництва (Самбірський з-д «Сигнал», Львівський 
РЕМА, з-д TECHLAMP);

– постачання: постачання сировини та комплек-
туючих; постачання додаткового асортименту з інших 
виробничих структур (дизельні та світлодіодні лампи);

– виробництво: виробництво широкого асор-
тименту ламп; виробництво специфічної лампової 
продукції;

– логістика: розроблення та виробництво упа-
ковки, пакування та зберігання; транспортування;

– адміністративне та фінансове управління: роз-
рахунки із постачальниками, кредиторами, клієн-
тами; інтерпретація фінансових результатів, звітність; 
кадрова політика;

– збут: реалізація усього асортименту корпорації; 
підтримка вже наявних представництв та спецмагази-

нів; створення нових представництв та спеціалізова-
них магазинів.

Виробничі потужності іноземних заводів допо-
внили виробничий цикл ПрАТ «Іскра» новими тех-
нологічними процесами, які дали змогу опанувати 
не властиві для компанії функції та допомогли мак-
симально розширити номенклатуру світлотехнічної 
продукції, що також сприяло виходу на ринки країн 
підприємств-аутсорсерів. Натомість HELIOS отримав 
можливість доповнити пропозицію продукту новими, 
раніше недоступними джерелами світла (спеціалізо-
вані сигнальні лампи); розширено співробітництво у 
сфері дизельних ламп; отримано доступ до дешевих і 
водночас якісних виробничих матеріалів, що дає змогу 
більш ефективно задовольняти потреби клієнтів [2]. 
А завод TECHLAMP доповнив асортиментну лінію 
ПрАТ «Іскра» світлодіодною продукцією, оскільки це – 
одне з небагатьох підприємств у Чехії зі власним від-
ділом розробок і спеціалізованими лабораторіями [3].

«Класику» аутсорсингу, транспортування та скла-
дування ПрАТ «Іскра» залишило собі, оскільки лише 
компанія-виробник може врахувати всі особливості 
під час пакування крихкої та різноманітної за розмі-
рами продукції. Також підприємством створено свій 
логістичний підрозділ TransIskra для точних поста-
вок сировини, матеріалів, напівфабрикатів та готової 
продукції між усіма бізнес-одиницями корпорації. На 
момент заснування стартовий парковий блок «Транс-
Іскра» становив 78 вантажівок. Перспективним пла-
ном розвитку стало збільшення до 100 одиниць, а 
потім регулярне часткове оновлення наявного парку 
(10–20 одиниць на рік).

Враховуючи наведені вище дані та вибравши для 
оцінки бізнес-процесів такі змінні, як вартість, про-
дуктивність процесу та значення для організації, 
можна зобразити тривимірну матрицю для оцінки 
процесів (табл. 1), які були передані чи не передані з 
тієї чи іншої причини на аутсорсинг.

Отже, витрати на створення окремої структур-
ної логістичної одиниці є значними у конкретний 
момент, а далі спостерігається тенденція підтримки 
діяльності. Щодо виробничих потужностей обидвох 
іноземних заводів, то можна зазначити, що тісна дов-
гострокова кооперація, низка оптимізаційних робіт та 
наявність спеціалізованих робітників є менш затрат-
ними, ніж створення спеціалізованих нових вироб-
ничих потужностей компанією (рис. 1). Усі учасники 
аутсорсингового процесу отримали доступ до вироб-
ничих потужностей та нових засобів найвищої якості, 
що покращило їх фінансовий стан та пришвидшило 
отримання ефекту реструктуризації. Продуктивність 
зазначених процесів та їх значущість для організації є 
високими показниками, оскільки вони мають прямий 
вплив на ключові виробничі процеси і підвищують 
частку доданої вартості компанії в доході.

Логістична політика вже переформатованого під-
приємства ПрАТ «Іскра», скоригована під вимоги 
ринку і сучасного стану економіки, знаходить відобра-
ження у таких процесах, як:

– інноваційні зміни у виробничому процесі за 
рахунок отриманих кредитів та іноземного капіталу;

– створення нової бази постачальників сировини, 
матеріалів та напівфабрикатів: частина компонентів 
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Таблиця 1
Тривимірна матриця для оцінки актуальності процесу для аутсорсингу

Процеси
Змінні для оцінки процесу Високе/ 

низькеВартість Продуктивність 
процесу

Значення  
для організації

Потужності з-ду Helios як розширення 
асортименту і вихід на польський ринок 
для ПрАТ «Іскра»

 • • В

•   Н
Потужності з-ду Tech-LAMP  
як розширення асортименту і вихід  
на чеський ринок для ПрАТ «Іскра»

 • • В

•   Н

Створення TransIskra для перевезення 
між всіма наявними заводами

• • • В

   Н
Джерело: власна розробка
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Рис. 1. Динаміка інвестиційної підтримки бізнес-одиниць 
світлотехнічної компанії «Іскра»

Джерело: побудовано на основі [1]

виготовляються на дочірніх підприєм-
ствах в Україні та за кордоном, які є вза-
ємодоповнюючими суб’єктами для заводу 
«Іскра», відбувається трансфер технологій 
між учасниками;

– поява нового специфічного поста-
чальника вугілля для забезпечення енер-
гоощадних технологій у виробничому 
процесі;

– створення логістичної бізнес-оди-
ниці, яка підтримує тісні зв’язки з усіма 
відділами підприємства, а також із вну-
трішньою дистрибуційною мережею та 
іноземними представництвами;

– створення відділу картонної продук-
ції, яка відповідає усім вимогам щодо пере-
везення, складування та розмірів кожного 
виду ламп;

•	 створення	 власного	 автопарку,	 який	
забезпечує доставку сировини, матеріалів, 
напівфабрикатів та готової продукції у 
потрібний час у потрібному місці.

Подальші перспективи функціонування 
некласичного аутсорсингу залежатимуть 
від темпів розвитку технологічного ринку в країні із 
залученням іноземного капіталу і міжнародного поділу 
праці, ефективності впровадження цього підходу на 
підприємствах-інноваторах, а також від грамотного 
поєднання концепцій маркетингу та екологістики, що 
розглядається в роботах [14; 15]. 

Висновки. Некласичний виробничий аутсорсинг 
необхідно розглядати в контексті зміцнення компетен-
цій учасниками ринкових відносин, які кооперуються 

для цілей виконання логістичних функцій і покра-
щення конкурентних позицій на тривалу перспективу 
шляхом трансферу технологій. Такий підхід більш 
чітко визначатиме реальні можливості впровадження 
екологічних, енергетичних чи соціальних стандартів 
залежно від рівня технологічної готовності логістич-
ного менеджменту та узгодження цілей між суб’єктами 
реалізації логістичної політики, що є напрямом 
подальших наукових досліджень. 
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маркетинговою діяльністю будівельних підприємств. Наведено базові принципи та функції управління маркетинго-
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