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УДК 004.12.5

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ
ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Чухлата Ж.Г., старший викладач (НАНГУ)
У даній статті подано методичні засади формування стратегії інформаційної
підтримки логістичного забезпечення організації. В роботі запропоновано
формалізоване подання програми інформаційної підтримки логістичного забезпечення
організації. В статті пропонується обґрунтування підходу, на основі якого слід
здійснювати формування стратегії інформаційної підтримки логістичного
забезпечення організації. Цей запропонований підхід розглядає відповідні інформаційні
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ресурси як складові загального інформаційного простору організації, що складається з
інформаційних полів всіх об'єктів, що мають відношення до логістичної діяльності
організації. Розглянуто основні питання, які слід враховувати та вирішувати в процесі
розвитку інформаційної підтримки логістичного забезпечення організації.
Ключові слова: стратегія, інформаційна підтримка, логістичне забезпечення,
організація, інформаційні ресурси, процес розвитку

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Чухлатая Ж.Г., старший преподаватель (НАНГУ)
В данной статье представлены методические основы формирования стратегии
информационной поддержки логистического обеспечения организации. В работе
предложено формализованное представление программы информационной поддержки
логистического обеспечения организации. В статье предлагается обоснование подхода,
на основе которого следует осуществлять формирование стратегии информационной
поддержки логистического обеспечения организации. Этот предложенный подход
рассматривает соответствующие информационные ресурсы как составляющие
общего информационного пространства организации, состоит из информационных
полей всех объектов, имеющих отношение к логистической деятельности организации.
Рассмотрены основные вопросы, которые следует учитывать и решать в процессе
развития информационной поддержки логистического обеспечения организации.
Ключевые слова: стратегия, информационная поддержка, логистическое
обеспечение, организация, информационные ресурсы, процесс развития

FORMATION OF INFORMATION SUPPORT STRATEGY FOR
LOGISTICAL PROVISION OF ORGANIZATION
Chukhlatа G., Senior Lecturer (NANGU)
This article presents the methodological bases for the formation of information support
strategy for logistical support of the organization. The paper offers a formalized presentation
of the program of information support for logistical support of the organization. The article
offers a justification of the approach on the basis of which the strategy of information support
of logistical support of the organization should be formed. This proposed approach considers
relevant information resources as components of an organization's overall information space,
consisting of information fields of all objects related to the organization's logistics activities.
The main facts that can justify the proposed approach are outlined. The information resource
of logistical support of the organization in this paper is presented as a system of two
components: information about the organization and its partners and information about
competitors, obtained as a result of monitoring of logistics processes. The knowledge acquired
by the staff as a result of training in the retraining and advanced training processes is suggested
as part of the logistical process information resource. The main factors that should be
considered in the strategic management of information support processes for logistical support
of the organization are presented. Attention is drawn to the fact that information resources are
the basis for building an effective system of training and retraining of personnel involved in
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logistics processes. The main tendencies and factors of economic development in the context of
information and information economy, which have a decisive influence on the development of
information support for logistic support of the organization, are considered. Such trends and
factors were the "death of time", the speed factor, the factor of availability of information, the
factor of growth of volumes and the intensity of communications, the factor of network
globalization. The main issues that should be considered and addressed in the process of
developing information support for logistical support of the organization are considered.
Keywords: strategy, information support, logistic support, organization, information
resources, development process
Постановка проблеми. Серед
основних областей сучасної економічної
науки інформація є однією з найбільш
важливих і цікавих, але в той же час
найменш дослідженою. Така область
економічної
науки,
як
логістика
найтіснішим
образом
пов’язана
з
інформацією
та
вимагає
наявності
відповідної
системи
інформаційної
підтримки внаслідок вагомого впливу
інформаційного середовища на результати
логістичної діяльності організації. На
окрему увагу
заслуговує вивчення
взаємодії
інформації
з
іншими
економічними
явищами
логістичних
процесів
діяльності
організації,
їх
взаємний зв'язок і вплив. Центральне місце
поряд з категорією інформації в розгляді
системи інформаційної підтримки займає
поняття
інформаційного
ресурсу
організації. Саме інформаційні ресурси
становлять ключову основу всієї сфери
інформаційної взаємодії та інформаційної
підтримки
логістичної
діяльності
організації.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій.
Традиційні
системи
управління підприємств і організацій
індустріальної
епохи
розглядали
інформаційний
ресурс
як
продукт
функціонування інформаційних систем,
що підтримують виконання множини
функцій менеджерами та фахівцями
організації. При цьому інформаційні
системи
будувалися
виходячи
з
обстеження функцій, які фактично
виконуються працівниками і підрозділами
організації, що детально описано в роботах
[1-3]. Таким чином, закріплювався

фактичний стан речей в процесах
управління з точки зору інформації і знань,
які використовуються і продукуються
цими процесами. Це призводило до того,
що, по-перше, був відсутній зв'язок з
результатами наукових досліджень, які
вказували, яка нова інформація могла б
бути корисною в тому чи іншому бізнеспроцесі.
По-друге,
виключалася
можливість забезпечувати зв'язку виду:
"інформаційний ресурс породжує нову
функцію працівника", "інформаційний
ресурс породжує нову якість вже існуючої
функції".
Інформаційна
епоха
сучасної
економіки характеризується тим, що
організація має технічні можливості
перевести всі інформаційні процеси в
електронну
форму.
Використання
можливостей інформаційної економіки
стосовно
логістичного
забезпечення
діяльності організації знайшло свого
відображення в наукових працях [4-8].
Технології та механізми створення
web-систем інформаційної підтримки
організації систематизовано в наукових
роботах [9-11].
Виділення невирішених частин
загальної проблеми. Однак розглянута
спеціалізована література не надає чіткого
та системного уявлення про формування
стратегії
інформаційної
підтримки
логістичних
процесів
у
сучасній
організації.
Метою даної статті є розроблення
методичних засад формування стратегії
інформаційної підтримки логістичного
забезпечення організації.
Викладення основного матеріалу
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дослідження. Програма інформаційної
підтримки логістичного забезпечення
організації у формалізовану вигляді може
бути подана як набор кортежів
Pk = <Mi, Kn, fl, {Qj}>,

(1)

де Mi - модуль інформаційного
ресурсу, Kn - категорія персоналу або
агентів
зовнішнього
середовища
організації, якій надається даний ІР, fl функція (підпроцес) бізнес-процесу на
вдосконалення
реалізації
якого
спрямований модуль ІР, {Qj} - множина
критеріїв, що відображають якість
використання
модуля
інформаційної
підтримки логістичного забезпечення
організації.
Модель стратегії розвитку ІР
будемо представляти кортежем
Str (j) = <C, P, W, D>,

(2)

де C - множина цілей стратегії
інформаційної підтримки логістичного
забезпечення організації; P - програма
розвитку, яка відображає множина типів і
модулів інформаційних ресурсів, через які
реалізується стратегія; W = {wj} - множина
показників, що характеризують результат
реалізації стратегії розвитку ІР; D - вектор
параметрів, що визначають детермінанти
стратегії - програма стратегічного розвитку
організації,
сценарії
трансформації
зовнішнього середовища.
Формування
стратегії
інформаційної підтримки логістичного
забезпечення організації слід здійснювати
на основі єдиного підходу, який розглядає
відповідні інформаційні ресурси як
складові
загального
інформаційного
простору організації, що складається з
інформаційних полів всіх об'єктів, що
мають
відношення
до
логістичної
діяльності організації.
Обґрунтування такого підходу
базується на наступних фактах:
а)
формування
(інтенсивний
розвиток)
інформаційної
підтримки

логістичного забезпечення призводить до
того, що інформаційні ресурси організації
починають існувати (формуватися) в
єдиному
інформаційному
просторі
всесвітньої комп'ютерної мережі. Для
роботи з ними в цій мережі застосовуються
загальні
інформаційні
технології.
Інформаційний
ресурс
логістичної
підтримки організації будемо представляти
таким, що складається з двох компонентів:
1) інформація про організацію і її
партнерів; 2) інформація про конкурентів,
отримана в результаті моніторингу
логістичних процесів;
б) фіксація і зберігання детальної
інформації про логістичну діяльність
організації за великі періоди (відрізки)
часу, а також поява спеціальних
інструментів інтелектуального аналізу
даних,
експертних
систем,
систем
підтримки прийняття рішень дозволяє
управлінському персоналу отримувати
узагальнені знання у вигляді розкритих
тенденцій і чинників, різного роду
закономірності і залежності. Ці знання,
будучи
сприйнятими
персоналом,
набувають нових якостей, оскільки
сприймаються
і
використовуються
працівниками в контексті їх досвіду та
інших теоретичних знань. Такі знання,
отже, є специфічним інформаційним
ресурсом
організації,
який
використовується в логістичних бізнеспроцесах. Другу частину інформаційного
ресурсу логістичних процесів складають
знання, отримані персоналом в результаті
навчання в процесах перепідготовки та
підвищення кваліфікації. Такі знання
носять універсальний характер;
в) в основі процесів формування
інформаційних ресурсів логістики лежать
загальні інформаційні технології та
інформаційні простори.
У
стратегічному
управлінні
процесів
інформаційної
підтримки
логістичного забезпечення організації
необхідно враховувати такі групи чинників
розвитку в світовій економіці:
- чинники розвитку бізнесу в
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контексті глобалізації світової економіки;
- чинники розвитку інформаційних
технологій;
- чинники формування і розвитку
мережевої економіки та електронного
бізнесу.
Розглянемо основні тенденції та
фактори розвитку економіки в контексті
інформації та інформаційної економіки, які
справляють визначальний вплив на
розвиток
інформаційної
підтримки
логістичного забезпечення організації.
З фактором часу пов'язано таке
явище, яке отримало назву "смерть часу".
Прояв даного чинника обумовлений
появою
глобальної
економіки,
що
функціонує на основі комп'ютерної мережі
Інтернет.
Ця
глобальна
економіка
функціонує 24 години на добу.
Фактор швидкості обумовлений
тим, що в останнє десятиліття стрімко
змінювався характер бізнесу, спосіб життя
споживачів і їх запити і реакції компаній на
зміну цих запитів. Мережеві економіки
впливають на те, що ми робимо, як ми
робимо, як ми приймаємо рішення. Все це
формує нову цілісну природу економіки.
Фактор доступності інформації
пов'язаний з тим, що формально економіка
не є прозорою - споживач не може
побачити всі свої вибори. З впровадженням
Інтернету споживач отримав можливість
проаналізувати свій вибір за рахунок
існування інших альтернатив. Це повністю
змінює
конкурентне
середовище
організації.
Фактор зростання обсягів та
інтенсивності комунікацій надає особливо
сильний вплив на розвиток технологій
управління організаціями
Фактор мережевий глобалізації
передбачає, що всі фази покупки
(отримання
реклами,
інформування
покупки, доставка) зібрані в одну точку на
сайті в Інтернеті. Багато продуктів (софт,
музика і т. ін.) можна отримувати
практично без витрат таких ресурсів, як
час, гроші. Тому бізнес стає глобальним.
Інформаційні ресурси є основою

побудови ефективної системи підготовки
та перепідготовки кадрів, зайнятих в
логістичних процесах організації.
З
точки
зору
розвитку
інформаційної підтримки логістичного
забезпечення організації мова може йти
про відповіді на наступні питання:
- які технічні засоби, які обсяги і
якої якості необхідно мати для зберігання і
обробки інформаційних ресурсів;
- які інформаційні технології
необхідно мати для зберігання, обробки
інформаційних ресурсів і інтеграції їх в
операції логістичних бізнес-процесів;
- який персонал необхідно мати для
роботи
з
системою
інформаційної
підтримки логістичного забезпечення
організації, для підтримки технічних
засобів, для підтримки інформаційних
технологій;
- які засоби і технології необхідно
мати для процесів комунікації, пов'язаних з
обміном
інформацією
всередині
організації, для процесів комунікації з
постачальниками
та
партнерами,
пов'язаних з обміном інформацією з
зовнішнім середовищем;
- яку інформацію необхідно
витягувати з зовнішнього середовища на
безоплатній основі, на комерційній основі,
як забезпечувати безпеку інформаційної
підтримки логістичного забезпечення
організації.
Висновок. Таким чином у даному
дослідженні запропоновано методичні
засади
формування
стратегії
інформаційної підтримки логістичного
забезпечення організації.
Наукова
новизна
даного
дослідження
визначається
запропонованою
методикою
інформаційної підтримки логістичного
забезпечення організації.
Практичне значення полягає в
удосконаленні
процесу
управління
логістичними процесами організації на
основі запропонованих розробок.
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