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Мета статті полягає в дослідженні різних аспектів інформаційних потоків та інформаційного забезпечення інтегрованої логістизації процесів
на підприємствах у сучасних умовах. Розроблено методологічні та наукові питання щодо формування та розвитку інформаційних потоків та
інформаційного забезпечення інтегрованої логістизації процесів на підприємствах та обґрунтовано їх економічну ефективність. Проаналізовано модель життєздатної системи інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. Розглянуто загальну сукупність методів оцінки ефективності інформаційних потоків та інформаційного забезпечення інтегрованої логістізації процесів на мікрорівні. Зроблено висновок стосовно
того, що проблемний характер і неоднозначність підсумкового вектора розвитку логістичних процесів у мінливих ринкових умовах створюють
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экономической эффективности информационных потоков
и информационного обеспечения интегрированной логистизации
процессов на микроуровне
Цель статьи заключается в исследовании различных аспектов информационных потоков и информационного обеспечения интегрированной логистизации процессов на предприятиях в современных условиях. Разработаны методологические и научные подходы, касающиеся формирования
и развития информационных потоков и информационного обеспечения
интегрированной логистизации процессов на предприятиях и обоснована их экономическая эффективность. Проанализирована модель жизнеспособной системы интегрированной логистизации процессов на предприятиях. Рассмотрена общая совокупность методов оценки эффективности информационных потоков и информационного обеспечения
интегрированной логистизации процессов на микроуровне. Сделан вывод
относительно того, что проблемный характер и неоднозначность итогового вектора развития логистических процессов в меняющихся рыночных условиях приводят к необходимости активизации научного поиска,
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С

творення механізмів ефективного управління
інформаційними потоками інтегрованої логістизації процесів на підприємствах стає особливо актуальним, коли інформація та знання трактуються як найважливіший і рідкісний ресурс та як
елемент економічного потенціалу логістичної системи, який повинен ефективно використовуватися для
досягнення її конкретних цілей.
Дослідженню різних аспектів інформаційних
потоків та інформаційного забезпечення інтегрованої логістизації процесів на підприємствах у сучасних умовах загалом та її окремих складових зокрема,
як багатофункціональної та багатоаспектної системи,
що забезпечує сталий розвиток виробничої системи,
є найменш дослідженою проблемою в галузі виробництва. Зауважимо, що деякі питання знайшли висвітлення в публікаціях учених, зокрема таких, як Р.
Іохімсен, І. Бєляєвський, В. Стаханов, В. Федько, О.
Соколова., М. Григорак, В. Маслак та ін.
Незважаючи на значну кількість робіт, як зарубіжних, так і вітчизняних учених, комплекс науково-практичних проблем, пов’язаних з економічною
ефективністю формування та розвитку інформаційних потоків та інформаційного забезпечення інтегрованої логістизації процесів на підприємствах, залишається недостатньо дослідженим.
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The article is aimed at researching various aspects of information flows and
information provision of integrated logistization of processes at enterprises in
today's environment. Methodological and scientific approaches with regard
to the formation and developing information flows and information provision
of the integrated logistization of processes at enterprises are elaborated and
their economic efficiency is substantiated. The model of a viable system of
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Основною метою даної наукової публікації є
розробка методологічних і наукових питань, що стосуються формування та розвитку інформаційних потоків та інформаційного забезпечення інтегрованої
логістизації процесів на підприємствах, а також обґрунтування економічної ефективності.
Теоретичну та методологічну основу дослідження складають фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці та методичні
розробки провідних учених у галузі логістики.
При побудові моделі інтегрованої логістизації
процесів на підприємствах необхідно враховувати
процеси, пов’язані зі збором, обробкою та використанням інформації. Відповідно до теорії, розробленої
С. Біром [1, с. 162], модель життєздатної системи –
це модель організаційної структури будь-якої автономної системи, за умови, що вона володіє певними
характеристиками. Під економічне поняття «життєздатна система» може потрапити будь-яка система,
здатна підтримувати своє окреме існування в певному інституційному середовищі. Одна із основних
характеристик життєздатних систем полягає в тому,
що вони можуть адаптуватися до мінливих умов інституційного середовища.
З точки зору кібернетичної теорії організацій
інтегровані логістизаційні процеси на підприємствах,
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що входять у модель життєздатної системи, слід розглядати як рекурсивні – одні життєздатні системи
інтегрованої логістизації процесів на підприємствах
містять в собі інші, які можна моделювати за допомогою кібернетичних описів, ідентичних як вищим, так
і нижчим за рівнем системи в ієрархії [2; 3].
На рис. 1 наведено спрощений варіант моделі життєздатної системи, запропонованої С. Біром.
Основне призначення цієї моделі – аналіз функціональної повноти системи управління економічним
об’єктом. Традиційний метод її використання полягає в зіставленні блоків моделі та функцій, реалізованих системою управління. Якщо в процесі дослідження не вдається знайти блок моделі, якому немає
відповідності в реальній системі, то ця система не
визнається життєздатною. Проте трактування моделі життєздатної системи інтегрованої логістизації
процесів на підприємствах тільки як список функцій,
реалізація яких забезпечує життєздатність системи, є
невиправдано вузькою, оскільки будь-яка система за
визначенням повинна не тільки містити елементи, а й
об’єднувати їх в єдиний цілісний механізм.

Ж

иттєздатна система складається з п’яти взаємодіючих підсистем (модулів), які можуть
бути відображені як аспекти організаційної
структури інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. У широкому сенсі модуль № 1, модуль
№ 2 і модуль № 3 враховують результати оперативної діяльності організації, а модуль № 4 пов’язаний зі
стратегічною відповіддю на вплив інституційних чинників. Модуль № 5 відповідає за рівновагу між оперативною діяльністю інтегрованої логістизації процесів
на підприємствах і інституціональним середовищем,
щоб сформувати робочі напрямки руху векторів інтегрованої логістизації процесів на підприємствах, що
забезпечать життєздатність організації [4].
У моделі С. Біра цей механізм представлений у
вигляді зв’язків між функціональними елементами.
Якщо в реальній системі інтегрованої логістизації
процесів на підприємствах блокам моделі життєздатної системи відповідають підрозділи підприємства,
то зв’язки між ними представляють інформаційні
потоки, необхідні для логістизації процесів та для
забезпечення цілісності та життєздатності системи
(див. рис. 1).

Операційний елемент системи інтегрованої
логістизації процесів на підприємствах,
що безпосередньо взаємодіє із інституційним
середовищем

Підсистема моніторингу
внутрішнього стану
системи інтегрованої
логістизації процесів

Внутрішнє
середовище
логістичної
системи

Потік № 4

Підсистема планування
та прогнозування напряму
інтегрованої логістизації
процесів
Потік № 2
Потік №4
Підсистема прийняття
рішень відносно
інтегрованої логістизації
процесів

Рис. 1. Модель життєздатної логістичної системи за С. Біром на макрорівні
Джерело: складено за [1].
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Потік № 3

Підсистема оперативного
управління інтегрованою
логістизацією процесів

Потік №1

Підсистема координації
діяльності операційних
елементів інтегрованої
логістизації процесів
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Потік № 1

Потік № 1

Інституційне середовище прямого та непрямого впливу
на логістичну систему
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Таким чином, модель життєздатної системи
інтегрованої логістизації процесів на підприємствах
дає можливість шляхом укрупнення представлених
на ній зв’язків виділити такі необхідні для функціонування системи основні інформаційні потоки: потік
№ 1 (потік первинної зовнішньої інформації) – являє
собою дані про зовнішнє середовище прямого та непрямого впливу на логістичну систему, що акумулюються підсистемою прогнозування; потік № 2 (потік
вторинної зовнішньої інформації) – являє собою оброблені системою прогнозування дані про стан зовнішнього середовища прямого та непрямого впливу
на логістичну систему, що поступають у систему прийняття рішень; потік № 3 (потік первинної внутрішньої інформації) – забезпечує функціонування підсистеми діагностики внутрішнього середовища логістичної системи та надає системі прийняття рішень
дані про внутрішній стан системи; потік № 4 (потік
керуючої інформації) – доставляє вироблені підсистемою прийняття рішень управляючого впливу на
інтегровану логістизацію процесів через підсистему
оперативного управління до операційного елемента.
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Р

озглянемо деякі особливості моделювання перерахованих вище інформаційних потоків за
допомогою методу системної динаміки. Модель системної динаміки інтегрованої логістизації
процесів на підприємствах складається з набору абстрактних елементів, що представляють деякі характеристики модельованої системи.
Дж. Форрестер виділяє такі типи елементів [3,
с. 112–124; 6, с. 271–278]:
1) рівні – характеризують накопичені значення
величин усередині системи і являють собою значення
змінних, що накопичені в результаті різниці між вхідними та вихідними потоками;
2) потоки – швидкості зміни рівнів;
3) функції рішень – функції залежності потоків
від рівнів;
4) канали інформації – з’єднують функції рішень з рівнями;
5) лінії запізнювання – служать для імітації призупинення потоків. Характеризуються параметрами
середнього запізнювання та типом несталої реакції.
Другий параметр характеризує реакцію елемента на
зміну вхідного сигналу. Різні типи ліній затримки мають різний динамічний відгук;
6) допоміжні змінні – розташовуються в каналах
інформації між рівнями та функціями рішень і визначають деяку функцію.
У моделях системної динаміки інтегрованої логістизації процесів можна виділити два типи ступенів, за допомогою яких може бути представлений інформаційний потік: змінні рівні та допоміжні змінні.
Змінні рівні є комплексними змінними і відображають результат функціонування системи інтегрованої
логістизації процесів за період від початку моделювання до розглянутого моменту.
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Стосовно інформаційного потоку їх можна розглядати як:
1) показники накопичення системою інтегрованої логістизації процесів управління даними про
об’єкт управління;
2) показники накопичення системою інтегрованої логістизації процесів управління даними про зовнішнє середовище прямого та непрямого впливу на
логістичну систему;
3) показники кількості інформаційних потоків
системи інтегрованої логістизації процесів.

З

астосування класичних методів вимірювання
обсягу інформаційних потоків (кількості інформації) в бітах тягне за собою практично нездоланні труднощі, пов’язані з різноманітністю самої системи інтегрованої логістизації процесів і зовнішнього
середовища прямого та непрямого впливу на логістичну систему. Рішенням у цьому випадку може бути
розгляд змінних рівнів як показників відносної забезпеченості системи управління інтегрованої логістизації процесів інформацією при заданому попередньому
обсязі знань, який необхідний для здійснення максимально ефективного управління інформаційними
потоками інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. Ця величина може бути як стійкою (константою), так і нестійкою, зміни якої визначаються
динамічністю як зовнішнього середовища прямого та
непрямого впливу на логістичну систему, так і самою
системою інтегрованої логістизації процесів.
Допоміжні змінні моделей системної динаміки інтегрованої логістизації процесів, на відміну від
рівнів, являють собою миттєві характеристики стану модельованої системи. У силу цього стосовно інформаційних потоків вони можуть являти собою
значення конкретних показників, використовуваних
системою управління інтегрованої логістизації процесів у процесі прийняття рішень. Також вони можуть
відображати інформацію як про зовнішнє середовище
прямого та непрямого впливу на логістичну систему,
так і про внутрішнє середовище логістичної системи.
При цьому до даних, наведених у вигляді допоміжних
змінних, можуть бути застосовані всі різноманітні методи статистичного аналізу з метою отримання їх узагальнюючих характеристик або прогнозних значень.
Відповідно до методу системної динаміки інформаційний потік інтегрованої логістизації процесів на підприємствах можна розглядати як процес
переміщення інформаційних ресурсів між логістичними системами, тобто з однієї категорії в іншу. Модель системної динаміки інтегрованої логістизації
процесів на підприємствах складається з декількох
цілісних непересічних ланцюгів, пов’язаних інформаційними потоками. Взаємозв’язок інформаційних потоків системи здійснюється за допомогою взаємного
впливу їх темпів, а також через вплив рівнів одного
інформаційного потоку на темпи іншого.
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Рис. 2. Графічне представлення економічної, технічної
та алокативної ефективності
Умовні позначення:
YTE – ізокванта технічної ефективності; CEE – економічно ефективні витрати; CTE – технічно ефективні витрати; COB – фактичні
витрати.
Джерело: складено за [7; 8].
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ВИСНОВКИ
Дослідження концептуальних розробок у сфері
інфраструктурного забезпечення логістичних процесів дозволяє зробити висновок відносно того, що різноманіття, проблемний характер і неоднозначність
підсумкового вектора розвитку логістичних процесів стосовно мінливих ринкових умов обумовлюють
необхідність активізації наукового пошуку, теоретичного переосмислення та стабілізації перетворень,
що відбуваються [9]. Економічні відносини, що формуються в умовах нестійкого зовнішнього середовища, вимагають високоефективних способів і методів
управління логістичними процесами. Описані різні
види ефективності вказують не тільки на багатогранність і багатоаспектність категорії, але, водночас,
і на незавершеність процесу пізнання ефективності,
розкриття суті та досягнення однозначності в її інтерпретації дослідниками та практиками. У зв’язку
з цим існує нагальна потреба в подальшому теоретичному осмисленні стратегічних аспектів безпеки
логістичної інфраструктури на мікро- та макрорівнях
економіки.				
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X2

Згідно з М. Фарреллом і його послідовниками
економічна ефективність визначається як здатність
підприємства виробляти задану кількість продукції
з мінімальною вартістю для даного рівня технології.
Виходячи з даного графіка визначаються такі
співвідношення:
1) Технічна ефективність (ТЕ) дорівнює відношенню 0В/0А, або СТЕ/СОВ, тобто відношенню
технічно ефективних витрат ресурсів до фактичних,
яке буде дорівнює 1 в разі їх рівності; відповідно технічна неефективність представлена надлишковими
витратами – відрізок АВ, і співвідношення АВ/0А
вказує на частку (відсоток), на яку потрібно знизити
використання всіх ресурсів для досягнення технічної
ефективності виробництва, не викликавши при цьому зниження обсягу випуску.
2) алокативна ефективність (АЕ) дорівнює відношенню 0D/0B, або СЕЕ/СТЕ, тобто відношенню
економічно ефективних витрат ресурсів до технічно
ефективних; відрізок BD відображає зниження витрат у тому випадку, якщо процес виробництва стане
ефективним з точки зору розподілу.
3) Економічна ефективність (ЕЕ) дорівнює співвідношенню 0D/0А, або СЕЕ/СОВ, тобто співвідношенню економічно ефективних витрат ресурсів до
фактичних.
4) На підставі попередніх співвідношень справедлива така рівність:
ЕЕ = ТЕ × АЕ.
Таким чином, економічна ефективність пов’я
зана з досягненням ефективності як при виробництві, так і при розподілі, і може бути представлена як
результат технічної та алокативної ефективності.
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З

агальну сукупність методів оцінки ефективності інформаційних потоків та інформаційного
забезпечення інтегрованої логістізації процесів
на мікрорівні як одиниці можна розділити на граничні та неграничні.
Суть граничних методів аналізу ефективності полягає в тому, що ефективність фірми на мікроекономічному рівні оцінюється по відношенню до
кордону ефективності або кривої виробничих можливостей, що визначається найбільш ефективними
фірмами в галузі.
На відміну від граничних методів, неграничний
аналіз заснований на порівнянні з певним середнім за
вибіркою рівнем або з використанням методів найменших квадратів. Доцільно використовувати два
види методу.
Розглядаючи відносну економічну ефективність, слід виділити концепцію М. Фаррелла, який
розділяє її на технічну й алокативну складові.
Технічна (виробнича) ефективність відображає
здатність отримувати максимальний обсяг випуску
з даного набору факторів виробництва. Алокативна
ефективність (ефективність розподілу, або «ефективність за Парето») відображає здатність використовувати ресурси в оптимальній комбінації, беручи до
уваги їх відносну ціну та використовувану технологію.
Підприємство (або галузь) можна вважати технічно
неефективним, якщо воно використовує занадто багато ресурсів для випускається обсягу продукції. У цьому випадку воно буде розташоване не на кривій своїх виробничих можливостей, а під нею. З точки зору
розподілу підприємство (галузь) неефективно, якщо
воно (вона) використовує неоптимальну комбінацію
ресурсів для здійснення випуску продукції. У цьому
випадку воно може перебувати на кривій виробничих
можливостей, але не буде мінімізувати витрати.
Економічна, технічна й алокативна ефективність
може бути відображена графічно (рис. 2), для випадку
з двома видами ресурсів (Х1 і Х2), у такий спосіб.
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