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У статті діагностовано можливість вико-
ристання логістичного аутсорсингу як 
шляху оптимізування витрат логістич-
них бізнес-процесів. Наведено конкретні 
приклади одержання економії логістичних 
витрат в межах логістичних бізнес-про-
цесів внаслідок використання логістичного 
аутсорсингу. Представлено характерис-
тику логістичних операторів та відповід-
них їм моделей логістичного аутсорсингу. 
Виявлено види логістичних послуг, що 
найчастіше передаються на аутсорсинг. 
Встановлено, що економічна доцільність 
застосування логістичного аутсорсингу під 
час здійснення логістичних бізнес-процесів 
зумовлена не лише можливістю оптимізу-
вання відповідних витрат, а й одержанням 
низки інших супутніх переваг.
ключові слова: аутсорсинг, бізнес-процес, 
витрати, логістичних аутсорсинг, оптимі-
зування.

В статье диагностирована возможность 
использования логистического аутсорсинга 
как пути оптимизации издержек логистиче-
ских бизнес-процессов. Приведены конкрет-
ные примеры получения экономии логисти-
ческих издержек в пределах логистических 
бизнес-процессов в результате использо-
вания логистического аутсорсинга. Пред-
ставлена характеристика логистических 
операторов и соответствующих им моде-

лей логистического аутсорсинга. Выявлены 
виды логистических услуг, что чаще всего 
передаются на аутсорсинг. Установлено, 
что экономическая целесообразность при-
менения логистического аутсорсинга при 
осуществлении логистических бизнес-про-
цессов обусловлена не только возможно-
стью оптимизации соответствующих 
издержек, но и получением ряда других 
сопутствующих преимуществ.
ключевые слова: аутсорсинг, бизнес-про-
цесс, издержки, логистический аутсорсинг, 
оптимизация.

The article identifies the possibility of using 
logistics outsourcing as a way of optimizing 
costs of logistics business processes. Specific 
examples of obtaining logistics cost savings 
within logistics business processes as a con-
sequence of using logistics outsourcing are 
given. Characteristics of logistical operators 
and corresponding logistics outsourcing mod-
els are presented. Types of logistics services 
that are most often outsourced are revealed. 
It is determined that economic feasibility of 
applying logistics outsourcing during the 
execution of logistics business processes is 
determined not only by the possibility of corre-
sponding cost optimization but also obtaining 
a number of other related advantages.
Key words: outsourcing, business process, 
costs, logistics outsourcing, optimization. 

Постановка проблеми.  В  умовах  сьогодення 
використання  дієвого  інструментарію  формування 
й  оптимізування  витрат  логістичних  бізнес-процесів 
сприяє підвищенню конкурентоспроможності підпри-
ємства як у стратегічному, так і у тактичному вимірах. 
Проблема  актуалізується  в  умовах  зростання  вар-
тості матеріально-технічного потоку від постачальни-
ків  до  складів  суб’єктів  підприємницької  діяльності. 
Рівень таких витрат безпосередньо впливає на цінову 
політику  компанії  та  на  ефективність  її  фінансових 
результатів. Це обумовлює важливість й актуальність 
пошуку шляхів оптимізування витрат логістичних біз-
нес-процесів  шляхом  використання  різноманітного 
інструментарію, у т.ч. логістичного аутсорсингу, який 
дієво застосовується успішними компаніями.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  Як 
свідчить вивчення теорії і практики, проблема вико-
ристання різноманітних підходів для оптимізування 
витрат логістичних бізнес-процесів доволі ретельно 
розглянута  у  працях багатьох  вітчизняних  та  зару-
біжних  науковців,  з-поміж  яких  варто  виокремити 
праці  І.  Бажина, М.  Белянцева, М.  Васелевського, 
А. Гаррісона, А. Гаджинського, Т. Дудара, О. Зборов-
ської, Т. Іманова, Л. Казаріної, А. Кальченко, З. Каїри, 
О. Кузьміна, В. Кислого, К. Ковтуна, Т. Колодзієвої, 
І.  Кретона, М.  Крістофера, О.  Куницької, Д.  Курба-

нова, О. Лактіонової, Р. Ларіної, О. Лотиша, В. Лукин-
ського, О. Мельник, Б. Мізюка, Л. Міротіна, А. Нафі-
гіної,  Г. Нечаєва, М. Одрехівського, М. Окландера, 
О.  Орлова,  В.  Ридзковського,  Н.  Струк,  Л.  Фроло-
вої, Н. Чухрай, Л. Шевців, Л. Якимишин та багатьох 
інших.  Основними  науковими  доробками  авто-
рів  у цій  сфері  є розвиток  сутності  поняття «логіс-
тичні  витрати»,  типологія  цих  витрат,  виявлення 
взаємозв’язку  витрат логістичних бізнес-процесів  з 
економічним розвитком організацій, ідентифікування 
їхнього місця у структурі логістичної підсистеми під-
приємств, розкриття методології формування логіс-
тичних витрат на різних етапах логістичного процесу 
тощо. Водночас,  існуючі напрацювання у цій сфері 
не дають змоги повною мірою розкрити можливості 
використання  логістичного  аутсорсингу  як  шляху 
оптимізування витрат логістичних бізнес-процесів.

Постановка завдання.  Завданням  дослі-
дження  є  діагностування  можливості  викорис-
тання логістичного  аутсорсингу  як шляху оптимі-
зування витрат логістичних бізнес-процесів.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Вивчення теорії і практики, а також результати вико-
наних  досліджень  дають  змогу  зробити  висновок 
про  те, що  використання  логістичного  аутсорсингу 
дає змогу здійснити оптимізування витрат логістич-
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них бізнес-процесів підприємств. Як зокрема, визна-
чено  у  роботі  Ю.  Якуніна  та  І.  Окольнішнікової  
[1, с. 136], логістичний аутсорсинг – це залучення 
логістичних послуг з метою зниження витрат у лан-
цюгу доставки товару за рахунок залучення високок-
валіфікованого  логістичного  оператора.  На  думку 
цих же авторів, логістичний аутсорсинг у сучасних 
умовах – це «необхідність для підприємств та орга-
нізацій».  Наприклад,  як  зазначають  Н.  Горячева, 
М. Воронін та Л. Кохова [2, с. 36], у Німеччині про-
никнення логістичного аутсорсингу в торгові мережі 
складає понад 55%. В. Ридзковський та А. Трускав-
ска-Гресінська [3, с. 96], посилаючись на результати 
досліджень  компанії  «Accenture»,  зауважують, що 
завдяки  використанню  логістичного  аутсорсингу 
найбільші  американські  виробники одержали еко-
номію  логістичних  витрат  за  окремими  позиціями 
до 30%, у тому числі:

- внаслідок аутсорсингу управління складом – 
30%;

- внаслідок аутсорсингу консолідації вантажів – 
16%;

- внаслідок аутсорсингу оплати фрахту – 10%;
-  внаслідок  аутсорсингу  безпосередніх  тран-

спортних послуг – 10%;
- внаслідок аутсорсингу управління процесами 

транспортування – 8%;
-  внаслідок  аутсорсингу  вибору  перевізника  – 

6%.
Чимало іноземних компаній під час здійснення 

логістичних  бізнес-процесів  задля  раціональні-
шого управління відповідними витратами надають 
перевагу  співпраці  із  різними  логістичними  опе-
раторами.  Це  притому,  що  угоди  про  співпрацю 
з  ними  укладаються  здебільшого  на  тривалий 
період часу. Як відомо з теорії  і практики, компа-
нії, що надають посередницькі логістичні послуги, 
класифікують на декілька  груп залежно від рівня 
інтегрованості їх діяльності з бізнесом замовника, 
а  також  кількості  пропонованих  ринку  логістич-

Таблиця 1
Характеристика логістичних операторів та відповідних їм моделей логістичного аутсорсингу

логістичні 
оператори / 

моделі
Характеристика 

провайдерів
логістичний 

продукт 

умови 
здійснення 

логістичного 
аутсорсингу

взаємовідно-
сини з клієнтом

цінність  
для клієнта

1 2 3 4 5 6

1PL

Усі логістичні операції 
і процеси здійснює 
сам власник вантажів 
власними силами 

Комплексна 
послуга від вну-
трішніх підроз-

ділів

Наявність тран-
спорту

Внутрішня доку-
ментація

Контроль логіс-
тичної діяльності

2PL

Логістичний оператор 
надає послуги щодо 
транспортуван-ня ван-
тажів і складування

Окремі послуги, 
схеми. Продук-
това спрямова-

ність

Низька вартість. 
Наявність тран-

спорту 
Разові договори Оптимізування 

окремих функцій

3PL

Логістичний опера-
тор надає комплекс 
транспортних послуг, 
складські приміщення, 
здійснює операції з 
оброблення вантажів, 
крос-докінг, а також 
здійснює управління 
логістичними проце-
сами клієнта з допо-
могою інформаційних 
систем 

Комплексна 
послуга. Клієнто-
спрямова-ність

Знання процесів 
клієнта

Довгостроковий 
контракт 

Комплексне 
оптимізування 
бізнес-процесів

4PL

Логістичний опе-
ратор забезпечує 
формування ланцюга 
поставки і координує 
діяльність усіх залуче-
них організацій

Логістичний 
контракт. Страте-
гічна взаємодія

Управління про-
цесами клієнта

Партнерство, 
спільний бізнес

Оптимізування 
усіх бізнес-про-
цесів завдяки 
інтегруванню 

ланцюга поставок

5PL

Логістичний оператор 
здійснює інтернет-
логістику, за допо-
могою якої формує 
ланцюги поставок і 
реалізує контроль 
логістичних процесів 

Логістичний 
контракт. Спільні 

ІТ-системи

Управління 
процесами усіх 
сторін логістики 
через Інтернет

Партнерство, 
спільний бізнес

Значне скоро-
чення витрат 
на логістичне 
обслуговування 
завдяки викорис-
танню Інтернет

Примітка: сформовано на основі [1; 4]
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них  функцій.  Для  маркування  логістичних  посе-
редників  застосовується  термінологія  xPL  (Party 
Logistics, тобто «сторона логістики»), що означає 
погляд  з  боку  фокусної  компанії  на  логістичного 
посередника  з  позиції  виконання  ним  однієї  чи 
більше  логістичних функцій фокусного  підприєм-
ства. Сьогодні,  як відомо,  виокремлюють 5 видів 
логістичних операторів та відповідних їм моделей 
логістичного аутсорсингу (табл. 1). 

Таким чином, якщо у межах моделі 1PL керів-
ники  самостійно  організовують  і  здійснюють 
логістичні бізнес-процеси без застосування логіс-
тичного аутсорсингу (тим самим самостійно фор-
муючи  логістичні  витрати),  то  вже  починаючи  з 
моделей  2PL  і  вище  витрати  логістичних  бізнес-
процесів формуються, окрім внутрішнього, ще й у 
зовнішньому середовищі. Такі найбільші логістичні 
оператори, як DHL, Fedex, UpS, TNT та інші, контр-
олюючи понад 70% світових експрес-перевезень, 
сьогодні пропонують підприємницям комплекс різ-
номанітних послуг для оптимізування логістичних 
витрат загалом. 

Вітчизняні  та  іноземні  експерти  галузі  зазна-
чають,  що  моделі  1PL  та  2PL  поступово  зника-

ють  зі  світового  логістичного  ринку.  Натомість, 
щораз більша увага в економічно розвинених кра-
їнах  спрямована  у  сегмент  4PL  та  5PL  операто-
рів,  оскільки  ринок  3PL операторів  у  цих  країнах 
можна  вважати  сформованим.  Своєю  чергою,  в 
умовах вітчизняного бізнесу, який ще й по-сьогодні 
значною  мірою  надає  перевагу  застосуванню 
щонайбільше  2PL  моделі  логістичного  аутсор-
сингу  (тобто  залучає  ззовні  дві  базові  логістичні 
функції  2PL-провайдерів:  транспортування  і  збе-
рігання),  пріоритети  оптимізування  витрат  логіс-
тичних  бізнес-процесів  повинні  бути  спрямовані 
на формування повноцінного 3PL ринку логістич-
ного аутсорсингу. Лише розвинений такий ринок у 
перспективі буде підґрунтям виходу на них  і роз-
витку  на  ньому  4PL  операторів,  завдання  яких 
полягатиме в організуванні логістичного ланцюга, 
тобто фактично виконувати  інтеграційну функцію 
із залученням 3PL операторів. 

Заслуговують на увагу результати досліджень, 
наведені у роботі [3, с. 98], де зазначається частка 
логістичних послуг, що у розрізі окремих континен-
тів найчастіше передаються на аутсорсинг (табл. 2),  
у т.ч. з метою оптимізування відповідних витрат.

Таблиця 2
логістичні послуги, що найчастіше передаються на аутсорсинг, у %

види 
логістичних 

послуг
усі регіони Північна 

америка Західна Європа азія латинська 
америка

1 2 3 4 5 6
Транспорт 90 83 95 95 90
Складування 74 74 76 77 57
Митне очищення 70 71 59 83 65
Експедиційні 
послуги 54 55 54 66 15

Консолідування 
вантажів 47 44 50 53 35

Логістика зворот-
них потоків 35 28 44 36 30

Крос-докінг 34 36 40 30 18
Управління тран-
спортом 34 27 36 48 18

Аудит документів 
та платежів 33 55 22 18 17

Управління авто-
парком 19 13 20 21 30

Консультування у 
ланцюгах поста-
чання (оператори 
3PL)

18 21 16 16 10

Приймання 
замовлень, їхня 
підготовка та від-
правлення

14 14 10 14 19

Послуги LLP та 
4PL 11 12 13 6 15

Обслуговування 
клієнтів 10 8 9 13 10

Примітка: наведено на основі [3, с.98]
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  Економіка та управління підприємствами

Економічна доцільність застосування логістич-
ного  аутсорсингу  під  час  здійснення  логістичних 
бізнес-процесів  зумовлена  не  лише  можливістю 
оптимізування  відповідних  витрат  (що  доведено 
досвідом величезної кількості компаній), а й одер-
жанням  низки  інших  супутніх  переваг,  а  саме  
[4,  с.  12]:  економії  часу  (керівники  і  власники 
можуть  зосередитись  на  профільній  діяльності, 
спрямувавши  у  цей  сегмент  вивільнені  свої 
ресурси);  розподілу  відповідальності  (можна 
передати  управління  пріоритетними  позиціями  у 
ланцюгу  постачання  зовнішнім  операторам  і  під-
тримувати їхніми зусиллями матеріально-технічні 
ресурси,  що  потрібні  у  виробничому  процесі); 
швидкого  й  ефективного  налаштування  каналів 
постачання (дає змогу миттєво реагувати на зміни 
конкурентного  середовища,  а  також  оперативно 
змінювати логістичні потоки внаслідок зміни сма-
ків та вподобань споживачів); передавання допо-
міжного сервісу фахівцям (можна використовувати 
досвід, спеціалізацію та ресурси прямих учасників 
ланцюга  поставок,  застосовувати  їхні  ноу-хау  та 
особливі технології).

Вивчення  й  узагальнення  іноземного  досвіду 
дає  змогу  зробити  висновок  і  про  те,  що  вико-
ристання  логістичного  аутсорсингу  забезпечує 
можливість  оптимізування  логістичних  витрат  в 
межах  конкретних  логістичних  проектів,  кількість 
яких  з  кожним  роком  в  іноземному  бізнесі  зрос-
тає. Зокрема, як вказано у матеріалах [5, с. 6], за 
останні роки практично у всіх опитаних компаніях 
було реалізовано щонайменше один логістичний 
проект,  наприклад,  розбудова  складу,  впрова-
дження  чи  розвиток  ІТ-забезпечення  логістичної 
діяльності,  зміна  логістичного  оператора,  зміна 
маршрутів  постачання,  вдосконалення  органі-
зування  логістичних  процесів  тощо.  Як  свідчить 
іноземний  досвід,  логістичні  бізнес-процеси  під-
приємств  та  відповідні  витрати  розглядаються, 
як один з важливих чинників конкуренції у бізнес-
середовищі. Разом  з  тим,  в  економічно  розвине-
них країнах світу спостерігаються чіткі закономір-
ності: що більший вплив фахівці з логістики мають 
на формування стратегії підприємства, то частіше 
компанія  застосовує логістичні бізнес-процеси як 
інструмент конкурування у ринковому просторі.

висновки з проведеного дослідження. 
Таким  чином,  теорією  і  практикою  доведено, що 
логістичний  аутсорсинг  дійсно  є  одним  із шляхів 

оптимізування витрат логістичних бізнес-процесів. 
Він  дає  змогу  удосконалити  політику  управління 
такими  витратами,  адаптуватися  до  кризових 
явищ, а також використовувати логістику як інстру-
мент  забезпечення  стійких  конкурентних переваг 
на ринку.

Іноземним досвідом підтверджено, що завдяки 
логістичному  аутсорсингу  чимало  компаній  для 
оптимізування  витрат  логістичних  бізнес-проце-
сів гармонійно інтегрують і координують усі ланки 
ланцюга  постачання.  Доволі  часто  суб’єкти  під-
приємницької діяльності відмовляються від т. зв. 
традиційної  моделі  постачання,  коли  усі  фази 
операційного  процесу  зосереджені  найчастіше 
в  одному  місці,  надаючи  своєю  чергою  пере-
вагу диференційованому підходу до розміщення 
елементів  виробничого  процесу.  З  одного  боку 
це  сприяє  одержанню  чималих  переваг  у  про-
цесі виробництва та зменшенню окремих витрат 
(наприклад, на складування), а з  іншого – може 
призвести  до  зростання  попиту  на  транспортні 
послуги  та  збільшення  тривалості  постачання 
товарів  до  споживача.  Відтак,  у  цьому  всьому 
важливо  забезпечувати  баланс  і  шукати  най-
більш вигідні альтернативи. 
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