
228

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
п

ід
п

ри
єм

ст
ва

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2014
www.business-inform.net

УДК 65.012.34

Оцінка ефекту від упрОвадження лОгістичних інфОрмаційних систем
© 2014 Кочубей Д. В.

УДК 65.012.34

Кочубей Д. В. Оцінка ефекту від упровадження логістичних інформаційних систем
У статті запропонований методичний підхід до оцінки очікуваного ефекту від впровадження інформаційних систем у логістиці. Підхід засно-
ваний на кількісній оцінці рівня операційних показників логістичної діяльності, що очікується після впровадження інформаційної системи, та 
їх порівнянні з поточними показниками. Метод заснований на аналізі критеріїв очікуваного ефекту від впровадження інформаційної системи, 
які характеризують рівень зміни ключових показників діяльності відносно поточних значень цих показників при впровадженні інформаційної 
системи. Новизна методу полягає у проведенні багатокритеріального порівняння альтернативних варіантів інформаційних систем за про-
гнозованими значеннями операційних показників логістичних процесів. Практична цінність методу полягає у можливості на основі доступних 
торговельному підприємству даних та інформації про впровадження інформаційних систем на інших підприємствах провести аналіз змін рівня 
основних операційних показників логістичної діяльності при впровадженні цих систем, порівняти отримані значення та прийняти обґрунтова-
не рішення про впровадження інформаційної системи управління логістичними функціями.
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Кочубей Д. В. Оценка эффекта от внедрения логистических  

информационных систем
В статье предложен методический подход к оценке ожидаемого эф-
фекта от внедрения информационных систем в логистике. Подход 
основан на количественной оценке уровня операционных показате-
лей логистической деятельности, который можно ожидать после 
внедрения информационной системы, и их сравнении с текущими 
показателями. Метод основан на анализе критериев ожидаемого 
эффекта от внедрения информационной системы, которые харак-
теризуют уровень изменения ключевых показателей деятельности 
относительно текущих значений этих показателей при внедрении 
информационной системы. Новизна метода состоит в проведении 
многокритериального сравнения альтернативных вариантов ин-
формационных систем по прогнозируемым значениям операционных 
показателей логистических процессов. Практическая ценность ме-
тода состоит в возможности на основе доступных торговому пред-
приятию данных и информации о внедрении информационных систем 
на других предприятиях провести анализ изменений уровня основных 
операционных показателей логистической деятельности при внедре-
нии этих систем, сравнить полученные значения и принять обосно-
ванное решение о внедрении информационной системы управления 
логистическими функциями.
Ключевые слова: логистическая информационная система, логисти-
ческая деятельность, эффективность, экономический эффект, вне-
дрение логистической информационной системы.
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Information Systems
This paper proposes a methodological approach to the assessment of the 
expected effect of the introduction of information systems in logistics. The 
approach is based on a quantitative assessment of the level of operating per-
formance of logistics activities that can be expected after the implementation 
of information systems, and their comparison with the current performance. 
The method is based on an analysis of the criteria of the expected effect of 
the implementation of information systems, which characterizes the rate of 
change of key performance indicators from the current values of these pa-
rameters in the implementation of information system. The novelty of the 
method consists in carrying out multi-criteria comparison of alternative 
information systems according to the predicted figures of operating indica-
tors of logistics processes. The practical value of the method is based on the 
opportunities available to the trade enterprise data and information on the 
implementation of information systems in other enterprises to analyze the 
changes in the level of core operating indicators of logistics activities in the 
implementation of these systems, and to compare these figures to make an 
informed decision on the implementation of information management sys-
tems of logistics functions.

Key words: logistics information system, logistics activities, the effectiveness, 
economic benefits, the introduction of logistics information system.
Tabl.: 1. Formulae: 2. Bibl.: 11. 

Kochubei Dmytro V.– Candidate of Sciences (Economics), Senior Lecturer, 
Department of commercial business, Kyiv National University of Trade and 
Economy (vul. Kіoto, 19, Kyiv, 02156, Ukraine)
E-mail: dv.kochubey@gmail.com

Одним із факторів внутрішнього середовища ло-
гістичної системи є інформаційне забезпечення 
управління логістичною діяльністю. Вибір систем 

автоматизації логістичних функцій для торговельних під-
приємств набуває стратегічного значення, тому що автома-
тизація логістичних функцій пов’язана з рядом факторів, 
серед яких основними є:

 значні інвестиції на впровадження потужної сис-
теми управління, що можуть досягати, наприклад 
для систем управління складуванням рівня 500 – 
700 тисяч євро);

 глибока перебудова бізнес-процесів логістики та ін-
ших сфер діяльності торговельного підприємства; 

 значне підвищення рівня контролю за процесами, 
прозорості товарних, інформаційних та фінансових 
потоків, що при переході від традиційних непрозо-
рих схем викликає опір змінам з боку працівників;

 набуття певної залежності торговельного підпри-
ємства від роботи інформаційної системи та не-
обхідного сервісного обслуговування програмно-
апаратних комплексів, а отже – від компанії, що 
постачає та впроваджує систему.
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Зважаючи на ці фактори, на торговельних підприєм-
ствах вкрай обережно та виважено здійснювалася проце-
дура вибору системи автоматизації. Разом з тим на сьогод-
нішній день дослідження методичної бази оцінки інформа-
ційних систем за очікуваним ефектом від впровадження 
показало перевагу методичних підходів, заснованих на до-
слідженні фінансових та інвестиційних показників.

Метою даної статті є розгляд методичних підходів, 
що використовуються при оцінці ефекту від впроваджен-
ня інформаційних систем і вдосконалення методичного 
інструментарію аналізу очікуваного ефекту за рахунок за-
стосування фінансових і нефінансових показників.

Питання аналізу інформаційних технологій та ін-
формаційних систем управління логістикою розглядають:  
О. О. Бакаєв [1], В. І. Сергєєв, М. Н. Григорьєв та С. А. Ува-
ров [2], Б. Теклін [3] та інші. Питання загального аналізу 
ефективності інвестицій у проекти впровадження іннова-
ційних технологій взагалі достатньо широко розкрите в на-
уковій літературі з фінансового менеджменту.

Ефективність інвестиційного проекту розвитку логіс-
тичної системи досліджувалася багатьма науковцями, на-
приклад А. І. Орловим [4, с. 121]. Основні інструменти, за 
допомогою яких оцінюється ефективність впровадження 
інформаційної системи, поділяються на дві групи: динамічні 
(з урахуванням фактора часу, дисконтні) і статичні (обліко-
ві). До динамічних належать: метод чистої сучасної вартості, 
метод індексу рентабельності та метод внутрішньої норми 
прибутковості. До статичних належать: метод терміну окуп-
ності та метод коефіцієнта ефективності інвестицій.

Показники економічної ефективності інвестицій-
них проектів розвитку логістичних інформаційних 
систем можна розділити на дві групи: статичні та 

динамічні. Статичні показники основані на облікових оцін-
ках і широко використовуються. До даної групи показників 
належать:

1. Абсолютний коефіцієнт ефективності капітальних 
вкладень для прибуткових підприємств.

2. Порівняльна ефективність капітальних вкладень.
3. Період окупності інвестицій.
4. Коефіцієнт ефективності інвестицій (Accounted 

Rate of Return, ARR). 
Загальним недоліком усіх «статичних» показників є 

те, що при їх розрахунках не враховується вартість грошей 
в часі та можливість реінвестування отриманих доходів. 

За одним з підходів, існуючі методи оцінки ефектив-
ності можуть бути поділені на чотири групи: методи інвес-
тиційного та фінансового аналізу, якісні та імовірнісні [5]. 
Для оцінки рентабельності проекту впровадження інфор-
маційної системи найчастіше застосовуються динамічні 
методи інвестиційного аналізу, засновані переважно на 
дисконтуванні грошових потоків, що утворюються в ході 
реалізації проекту. У методах фінансового аналізу викорис-
товуються традиційні підходи до фінансового розрахунків 
економічної ефективності стосовно до специфіки інфор-
маційних систем і з урахуванням необхідності оцінювати 
ризик. Якісні методи оцінки (евристичні методи) доповню-
ють кількісні розрахунки, що може допомогти оцінити всі 
явні та неявні фактори ефективності інформаційної систе-
ми та погодити їх із загальною стратегією підприємства. 
В імовірнісних методах використовуються статистичні та 
математичні моделі, що дозволяють оцінити ймовірність 
виникнення ризику.

Інша класифікація методів оцінки ефективності впро-
вадження інформаційних систем у логістиці передбачає такі 
групи методів, як: витратні методи оцінки, методи оцінки 
прямого результату, методики, засновані на ідеальності про-
цесу, кваліметричні методи [6]. 

Розглянемо деякі з методів цієї класифікації, що най-
більш підходить для оцінки інформаційних систем 
у логістиці. З витратних методів оцінки може бути 

застосований метод оцінки сукупної вартість володіння 
(Total cost of ownership – ТСО) [7, 8], який передбачає кіль-
кісну оцінку на впровадження та супровід програмного за-
безпечення, що розраховується по формулі [6]:

    
(1 ) ,

T
int fact t est
r r t

t r
Z Z E Z


   

  

(1)

де      Zr
int – оцінка інтегрованих витрат по проекту в мо-

мент r;
Е – норма дисконтування, що відображає часовий ха-

рактер фінансових ресурсів;
Zr

fact – дисконтування сума фактично вироблених ін-
тегральних витрат на момент r;

Т – період життєвого циклу системи;
Zt

еst – оцінка інтегральних витрат на проект у періоді t.
Для застосування методу оцінки загальної варто сті 

володіння для проектів розвитку логістичної системи, по-
перше, необхідно співставити статті витрат проектів впро-
вадження інформаційних систем і статті витрат на розробку 
та впровадження інноваційних логістичних технологій [9]. 

Будь який проект впровадження інформаційних сис-
тем передбачає такі основні напрямки витрат [9]:

1. Вартість розробки інформаційної системи або лі-
цензій на її використання.

2. Вартість необхідних технічних засобів для роботи 
з інформаційною системою.

3. Вартість робіт з впровадження інформаційної сис-
теми на підприємстві, що складається з оплати праці спеці-
алістів з впровадження та навчання персоналу.

Це є фіксованими початковими витратами, що мо-
жуть бути вирахувані у явному вигляді. За методом TCO, 
крім цих витрат, будуть оцінені також [9]:

 вартість оновлення та модернізації інформаційної 
системи;

 витрати на управління системою;
 витрати, пов'язані з некоректними або деструк-

тивними діями користувачів системи.
З набору методів, заснованих на ідеальності проце-

су, які передбачають порівняння результатів впроваджен-
ня інформаційної системи із вже існуючими прикладами, 
можуть бути використані: середньогалузеві результати, 
по яких оцінка результативності впровадження системи 
проводиться в порівнянні із середніми галузевими резуль-
татами на аналогічних підприємствах; метод Gartner mea
surement, який визначає ефективність так, наскільки дана 
інформаційна система відповідає потребам користувача; 
метод Return of investment (ROI – повернення інвестицій), 
що допомагає вибрати для підприємства типовий проект, 
оптимальний за показником термінів повернення інвести-
цій у програмне та апаратне забезпечення.

З набору кваліметричних методів [6] для оцінки ло-
гістичної інформаційної системи може застосовуватися 
метод Total economic impact (TEI – модель сукупного еко-
номічного ефекту). Як витратний компонент даного мето-
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ду використовується модель ТСО, а ефект розраховується 
на основі таких факторів. Переваги – порівняння варіантів 
організації праці, що існують на підприємстві, і таких, що 
передбачає прогнозована інформаційна система (як було – 
як буде). Гнучкість інформаційної системи – оцінюється 
з погляду можливості її розширення, а також адаптації до 
нових умов. Ризик – імовірність фінансових втрат при ін-
вестуванні в інформаційну систему. 

Важливою стороною процесу оцінювання інфор-
маційної системи управління логістичними процесами є 
дослідження операційних показників, що не можуть бути 
проаналізовані за допомогою фінансових коефіцієнтів. На 
відміну від оцінювання інформаційних систем за ефек-
тивністю аналіз операційних показників дає можливість 
дослідити результативність впровадження інформаційної 
системи, а отже дослідити економічний ефект.

Значне підвищення результативності логістичних опе-
рацій торговельних підприємств може бути отримане 
завдяки впровадженню логістичних інформаційних 

систем. Так, наприклад, визначено, що економічний ефект 
від впровадження системи управління складуванням «Infor 
Exceed WMS 4000» на підприємствах України такий: се-
реднє підвищення оборотності товару на складі – 11,5 %; 
скорочення складського персоналу – 5,5 %; скорочення екс-
плуатаційних витрат обладнання – 23 %; середнє підвищен-
ня коефіцієнта використання складського простору – 20 %. 
Термін окупності впроваджених систем склав 1,8 – 2,9 року. 
Економічний ефект від впровадження системи управління 
транспортуванням «TMS Антор LogisticsMaster» на під-
приємствах України у середньому складає: експлуатаційна 
швидкість зросла на 21,2 %; час у наряді скоротився на 23 %; 
відстань пробігу з вантажем скоротилась на 24,2 %; відстань 
перевезення скоротилась на 25 %; коефіцієнт використання 
вантажопідйомності підвищився на 17,3 %; витрати на утри-
мання автопарку скоротилися на 17 %, витрати часу на плану-
вання – у 3 рази, а фонд оплати праці за рахунок скорочення 
зайнятих у плануванні – на 55 %. Наведені дані характеризу-
ють інформаційні системи, у першу чергу, з боку їх впливу на 
операційну діяльність торговельного підприємства.

Критерії очікуваного ефекту впровадження інформацій-
ної системи управління характеризують рівень покращення 
визначених ключових показників діяльності відносно поточ-
них значень цих показників при впровадженні інформаційної 
системи. Критеріями очікуваного ефекту впровадження мож-
на вважати, наприклад, для систем управління складуванням – 
оборотність складу, динаміка складського персоналу, рівень 
використання складської техніки, коефіцієнт використання 
складського простору, рівень точності даних щодо складських 
залишків і місць зберігання товарів тощо.

У загальному вигляді відносне значення критерію очі-
куваного ефекту за і-м показником при впровадженні j-ї ін-
формаційної системи можна визначити за такою формулою:

     

.
. . 1 ,ij i

ij
i

Zest Zp
Kef est

Zp


 

  

(2)

де    Kef.est.ij – відносне значення критерію очікуваного 
ефекту за і-м показником діяльності при впровадженні j-ї 
інформаційної системи, од;

Zest.ij – очікуване значення і-го показника діяльнос-
ті після впровадження j-ї інформаційної системи управ-
ління, од;

Zpi – поточне значення і-го показника діяльності до 
впровадження будь-якої інформаційної системи управлін-
ня, од.

Першим кроком аналізу очікуваного ефекту від впро-
вадження інформаційної системи є формування переліку 
тих показників, очікуваний ефект від покращення яких є 
найбільш важливим для загальної ефективності бізнес-
процесу, що підлягає автоматизації. Крім того, на цьому ета-
пі необхідно визначити рівень базових значень показників, 
що підлягають порівнянню. Для реалізації цього кроку про-
понується використання усіх показників операцій та бізнес-
процесів, за якими оцінюється ланка логістичної системи.  
З цих показників пропонується обрати ті, що можна виміряти 
найпростіше та які можуть використовуватися різними тор-
говельними підприємствами. Такі дії необхідні для забезпе-
чення успішності другого кроку аналізу очікуваного ефекту.

Другим кроком аналізу очікуваного ефекту від впро-
вадження інформаційної системи є визначення прогнозо-
ваного рівня очікуваних значень показників після впрова-
дження інформаційної системи. Для реалізації цього кроку 
пропонується застосування таких основних заходів:

1) проведення бенчмаркінгу визначених показни-
ків по галузі за тими підприємствами, у яких на даний час 
впроваджена аналогічна система;

2) збір s перевірка інформації від постачальників та 
інтеграторів інформаційних систем, що планується впро-
вадити;

3) збір інформації від зовнішніх s внутрішніх експер-
тів щодо очікуваних рівнів ключових показників діяльності 
ланки логістичної системи, що підлягає автоматизації.

Третім кроком аналізу очікуваного ефекту від впро-
вадження інформаційної системи є співставлення базових 
значень параметрів, що аналізуються, з їх очікуваними зна-
ченнями. Для цього пропонується використати формулу (2) 
і скласти таблицю результатів (табл. 1). 

Останнім кроком аналізу пропонується проведення 
ранжування інформаційних систем, за рівнем очікуваного 
покращення показників. Для цього пропонується застосу-
вання прикладного математичного методу багатокрите
ріального або векторного сортування [10; 11], що широко 
використовується у програмуванні та системах управління 
базами даних. Зміст цього методу – у покроковому сорту-
ванні об’єктів за кожним параметром від найбільш пріори-
тетного до найменш важливого. Отже, алгоритм векторно-
го сортування для таблиці складається з таких етапів.

1. У складеній таблиці за зразком табл. 1 проводить-
ся ранжування j інформаційних систем за показником 1. 
Ранг r1 = 1 присвоюється інформаційній системі за найкра-
щім значенням показнику 1, максимальне значення рангу – 
системі з найгіршим значенням. Системи з однаковим зна-
ченням показнику 1 матимуть однаковий ранг. Отже, міні-
мальний ранг при сортуванні за показником 1 може бути 
меншим або дорівнювати кількості інформаційних систем, 
що аналізуються.

2. Якщо після сортування систем за показником 1 де-
які системи мають однаковий ранг r, необхідно виконати 
ранжування цих систем за показником 2, присвоюючи їм 
ранг r2 у рамках сукупності систем з однаковим рангом r1. 
Наприклад, якщо декілька систем мають ранг r1 = 3, то їм 
буде присвоєний ранг r2 = 3.1 або r2 = 3.2, або r2 = 3.3. Це 
означатиме, що системи з однаковим рангом r1 будуть впо-
рядковані за рангом r2. Таким самим чином перевіряється 
сукупність систем після цієї ітерації. Якщо будуть виявлені 
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системи з однаковим рангом r2 – проводиться ранжування 
за показникогм 3 з присвоєнням рангів r3 . 

Закінченням процедури можна вважати або відсут-
ність однакових рангів на певній ітерації, або проведення 
ранжування за і-м параметром, що є останнім у сукупності 
параметрів за пріоритетом. У результаті отримується та-
блиця, яка містить ранжовану за параметрами очікуваного 
ефекту сукупність інформаційних систем. Та система, що 
матиме найкращій ранг за підсумком ранжування, може 
вважатися найбільш прийнятною за групою критеріїв очі-
куваного ефекту.

ВиСНОВКи
Основна наукова новизна розробленого методично-

го підходу полягає в удосконаленні методичної бази дослі-
дження економічного ефекту від впровадження логістич-
них інформаційних технологій за рахунок проведення ба-
гатокритеріального порівняння альтернативних варіантів 
інформаційних систем за прогнозованими значеннями опе-
раційних показників логістичних процесів. На відміну від 
широко вживаних на даний час підходів, заснованих лише 
на аналізі інвестиційних показників проекту впровадження 
системи, торговельні підприємства отримують можливість 
порівняти альтернативні інформаційні системи комплек-
сно, враховуючі показники операційної діяльності.

Практична цінність наведеного методичного підходу 
полягає в можливості на основі доступних торговельно-
му підприємству даних та інформації про впровадження 
інформаційних систем на інших підприємствах провести 
аналіз змін рівня основних операційних показників логіс-
тичної діяльності при впровадженні цих систем, порівняти 
отримані значення та прийняти обґрунтоване рішення про 
впровадження інформаційної системи управління логіс-
тичними функціями.

Перспективою подальших досліджень оцінювання 
ефекту від впровадження логістичних інформаційних сис-
тем може бути розробка методичних рекомендацій щодо 
врахування імовірності рівня очікуваного ефекту від кож-
ної з інформаційних систем, що розглядаються підприєм-
ством як альтернативні, що враховував би інші критерії – 
функціональні, вартісні, характеристики розробника та 
інтегратора системи, а також досвід впровадження даних 
систем на світовому та вітчизняному ринках.
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Гречина І. В. Науково-методичний підхід до експрес-аналізу потенціалу підприємства
Метою статті є дослідження основних науково-методичних підходів до експрес-аналізу потенціалу підприємства та розробка його якіс-
ного методичного інструментарію в системі потенціалогічного аналізу. Авторський науково-методичний підхід оснований на: методиках 
FuzzyTechnology, теорії нечітких множин (інтегралів), теоремі збіжності модальностей. У роботі вперше запропоновано науково-методичний 
підхід до експрес-аналізу потенціалу підприємства з використанням методик  FuzzyTechnology в системі потенціалогічного аналізу. На відміну 
від існуючих підходів  він ураховує критерії модальності: «необхідно», «реально» та «можливо» та напрямки потенціації: «структуризація», 
«деконструкція» та «конструювання». Практична значимість базується на тому, що результати експрес-аналізу потенціалу підприємства 
враховують наявність CardY думок суб’єктів управління і суб’єктів аналізу та надають можливості моделювати різні варіанти управлінських 
рішень залежно від результатів експрес-аналізу потенціалу підприємства.

Ключові слова: потенціал, методика, FuzzyTechnology, експрес-аналіз, потенціалогічний аналіз, розвиток
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УДК 338.48
Гречина И. В. Научно-методический подход к проведению  

экспресс-анализа потенциала предприятия
Целью статьи является исследование основных научно-методических 
подходов к экспресс-анализу потенциала предприятия и разработка 
его качественного методического инструментария в системе по-
тенциалогического анализа. Авторский научно-методический подход 
основан на: методиках FuzzyTechnology, теории нечетких множеств 
(интегралов), теореме сходимости модальностей. В работе впервые 
предложен научно-методический подход к экспресс-анализу потенци-
ала предприятия с использованием методик FuzzyTechnology в систе-
ме потенциалогического анализа. В отличие от существующих под-
ходов он учитывает критерии модальности: «необходимо», «реаль-
но» и «возможно» и направления потенциации: «структуризация», 
«деконструкция» и «конструирование». Практическая значимость 
базируется на том, что результаты экспресс-анализа потенциала 
предприятия учитывают наличие Cardy суждений и мыслей  субъек-
тов управления и субъектов анализа и предоставляют возможность 
моделировать  разные варианты управленческих решений в зависимо-
сти от результатов экспресс-анализа потенциала предприятия.
Ключевые слова: потенциал, методика, FuzzyTechnology, экспресс-ана-
лиз, потенциалогический анализ, развитие
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of Potential Enterprise
The aim of the article is to study the major scientific and methodological ap-
proaches to the rapid analysis of potential businesses and the development 
of its qualitative methodological tools in the system of potential analysis. 
Author’s scientific and methodological approach is based on: techniques 
FuzzyTechnology, the theory of fuzzy quantities (integrals), and the theorem 
of convergence modalities. In this paper, the scientific and methodical ap-
proach to the rapid analysis of potential enterprise was proposed for the 
first time, using techniques FuzzyTechnology potential in system analysis. In 
contrast to existing approaches it takes into account the criteria of modality: 
"necessary", "real" and "maybe" and the direction of potentiating: "structur-
ing", "deconstruction" and "design." The practical significance is based on 
the fact that the results of the rapid analysis of potential companies charge 
JavaScript Cardy judgments and thoughts control subjects and subjects of 
analysis and provide the ability to simulate different versions of management 
decisions based on the results of the rapid analysis of potential business.

Key words: Potential, method, FuzzyTechnology, rapid analysis, potential 
analysis, development.
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Науково-методичні підходи до аналізу потенціалу 
підприємства останнім часом все частіше привер-
тають увагу як науковців, так і практиків, оскільки 

надають можливість сприяти прийняттю якісних управлін-
ських рішень при досягненні встановлених цілей. Особливо 

дані питання актуалізуються у сучасний період визначеної 
нестабільності в економіці України, що підтверджено ста-
тистичними даними, оприлюдненими на сайтах Державної 
служби статистики України та Міністерства економічного 
розвитку та економіки України, де відзначено, що хоча ре-
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