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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інформаційні системи в сучасному світі

розроблені під вирішення конкретного зав�
дання практичного характеру. Логістичний
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INFORMATION SYSTEMS IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF ENTERPRISE

Логістичний підхід сприяє підвищенню стабільності в організації та зменшення витрат ресурсів. Досліджено різні
варіанти визначення поняття транспортної інфраструктури. Стаття містить розгляд питання взаємозалежності трансF
портної інфраструктури та інформаційної системи. Транспортна інфраструктура створена під конкретну специфіF
ку діяльності та масштаби виробництва. Вона має забезпечуючий характер, носить характер сервісу. Фактична проF
пускна здатність, як правило, враховує перспективне розширення матеріального та інформаційного потоку. РозгляF
нуто процес проходження інформації і можливі джерела формування. Встановлено, що інформаційна система заF
безпечує максимально швидке та економічне використання наявного потенціалу транспортної інфраструктури. Вона
дає можливість уникнути певних проблем транспортування. Інформаційна система розглядається як складована чаF
стина транспортної інфраструктури, що допомагає виконувати завдання процесу транспортування.

The logistic approach contributes to increasing the stability of the organization and reducing the cost of resources.
Various variants of definition of a concept of a transport infrastructure are explored. This article includes consideration
of the issue of interdependence of transport infrastructure and information system. The transport infrastructure is created
according to the specific activity and scale of production. It has a character providing service. Actual throughput, as a
rule, takes into account the prospective expansion of the material and information flow. The process of passing information
and possible sources of formation are considered. It has been established that the information system provides faster
and most economical use of existing potential of transport infrastructure. It makes it possible to avoid certain
transportation problems. The information system is considered as an integral part of the transport infrastructure, which
helps to fulfill the tasks of the process.
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підхід у побудові організаційних процесів
допомагає підвищити стабільність і забезпе�
чити зниження витрат у цілому і окремих ре�
сурсів зокрема. В логістиці складна струк�
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тура інформаційних потоків, вони насичені
даними, які важливо безперервно контролю�
вати та аналізувати для прийняття корект�
них управлінських рішень. Транспортна
інфраструктура впливає і зазнає впливу про�
цесу виробництва — його тривалості, пе�
ріодичності і розміру поставок, місткості
складських приміщень. Тобто вона розроб�
ляється під визначене підприємство, ство�
рює умови оптимального здійснення про�
цесів, встановлює межі розширення потуж�
ностей на певний період функціонування.
Завдання інформаційної системи забезпечи�
ти максимально швидке та економічно зу�
мовлене використання наявного потенціалу
транспортної інфраструктури.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання визначення та складових транс�
портної інфраструктури розглядали такі ук�
раїнські вчені, як: М.П.Григорак, Є.В. Кри�
кавський, О.О. Фастовець, М.А. Потєєва, Л.Б.
Міротін, О.Є. Соколов, Н.В. Павліха, М.О. Дов�
ба, О.І Ступницький, Н.Ю. Ткаченко та інші.
М.А. Дашкуєв досліджував зміни у практиці ви�

користання інформаційних систем в логістич�
ному управлінні. В.І. Бабіч та Ю.А. Білик вив�
чали як інформаційні техології допомагають в
організації інтервальних графіків перевезення.
В.А. Фалович в темі використання засобів лог�
істичної інфраструктури в ланцюгу поставок
вивчав вплив на результат інформаційних та ко�
мунікаційних технологій.

ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
На нашу думку, питання функціонального

значення інформаційної системи в транс�
портній інфраструктурі на цьому етапі не по�
вністю розкрите.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою цієї роботи є досліджен�

ня деяких аспектів взаємозв'язку та важливості
місця інформаційних систем у транспортній
інфраструктурі

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний етап розвитку суспільства харак�

теризується прямим впливом інформаційних і
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Рис. 1. Схема функціонування системи інформаційного забезпечення
на підприємстві

Джерело: взято за основу та адаптовано [2].
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комунікаційних технологій на різні аспекти
життя суспільства. Від них залежить і потен�
ціал ефективності, гнучкості та оперативності
підприємницької діяльності.

На рисунку 1 наочно відображено схему
функціонування системи забезпечення інфор�
мацією відповідно до внутрішніх процесів, які
відбуваються на підприємстві.

Зі схеми (див. рис. 1) прослідковується,
що до інформаційного простору суб'єкта
господарювання можна віднести як по�
вністю внутрішнє, так і зовнішнє середови�
ще. Передача інформації, її аналіз та вирі�
шення як поточних, так і стратегічних питань
відбувається за обов'язкової інформаційної
підтримки.

Інформаційні системи створюють можли�
вості аналізу та відбору даних, оперативного
звернення і перевірки стану вибраного напря�
му діяльності підприємства, зокрема транс�
портної складової. Інформаційні системи
інтегровані в діяльність, а отже, обираються
відповідно до конкретного підприємства, його
масштабів, технічних та фінансових можливо�
стей.

Так, як і в цілому з логістичною інфраструк�
турою підприємства, інформаційна підтримка
має забезпечуючий характер, але без її належ�
ного функціонування можливе виникнення
ряду проблем у транспортуванні:

— невчасність доставки;
— завищення витрат на транспортування;
— втрата інформації;
— повільне виконання замовлення;

— ускладнений аналіз (вузьких місць у лан�
цюгах поставок, статистики затримок, понесе�
них витрат та ін.).

Отже, існує взаємозв'язок між якістю на�
дання послуг транспортування та рівнем інфор�
маційної підтримки процесу.

Аналіз вже існуючих визначень дав мож�
ливість сформулювати власне визначення ло�
гістичної інфраструктури: логістична інфрас�
труктура підприємства — забезпечуюча осно�
ва логістичної діяльності підприємства, що
охоплює будівлі, споруди, устаткування, при�
лади, інформаційні системи, маркетингову
підтримку та інші необхідні елементи обслуго�
вування матеріального та інформаційного по�
токів на підприємстві задля покращення надан�
ня логістичних послуг.

У науковій літературі, в залежності від
функцій, що виконує інфраструктура мож�
на зустріти поділ логістичної інфраструкту�
ри за функціональним призначенням на
інституційну, виробничу та соціальну [6].
Очевидно, сфера впливу підприємства зво�
диться до виявлення можливостей та ресур�
сів виробничої логістичної інфраструктури,
в складі якої перебуває і транспортна інфра�
структура.

Транспортна інфраструктура не має чітко
сформульованого визначення. Науковці, що
вивчали це питання виокремлювали різні харак�
терні особливості досліджуваного поняття. В
розрізі такої теми, пропонується порівняти та
проаналізувати трактування авторів поняття
"транспортна інфраструктура", базуючись на

№ п/п Автор, джерело Визначення поняття «транспортна інфраструктура» 
1 О.О. Фастовець [7] Cукупність шляхів сполучення, засобів перевезення, управління та 

зв’язку, а також комплекс технічних споруд та пристроїв здатних 
забезпечити їх функціонування 

2 О.І. Шестак [8] Транспортні системи із допоміжними службами, серед яких на 
сучасному етапі можна виділити транспортно-логістичні центри і 
транспортно-логістичні лінії формують транспортно-логістичну 
інфраструктуру 

3 М.А. Потєєва [4] Cукупність матеріальних, кадрових, організаційних, фінансово-
економічних і нормативно-правових умов, які сформовані в країні з 
метою забезпечення сталого та якісного перевезення пасажирів і 
доставки вантажів в усіх сферах суспільного відтворювального 
процесу 

4 Н.Ю. Ткаченко [6] Елементи загальної інфраструктури, що забезпечують 
функціонування та експлуатацію різних видів транспорту. Без такої 
матеріальної бази транспортування вантажів є або неможливим або 
економічно недоцільним 

5 О.Є. Соколова [5] Сукупність транспортних шляхів та пунктів усіх видів транспорту і 
допоміжного обладнання спрямованого на безпосереднє 
обслуговування шляхів та транспортних пунктів 

6 О.Б. Пікулик [3] Сукупність транспортних комунікацій, об’єктів з обслуговування 
пасажирських і вантажних перевезень, об’єктів технічного 
обслуговування та ремонту, які забезпечують умови для надання 
транспортних послуг, тобто переміщення вантажів і пасажирів 

Таблиця 1. Теоретико%методичні підходи до визначення поняття "транспортна
інфраструктура"

Джерело: складено автором за [3—8].
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поглядах, викладених в їх літературних працях
(табл. 1).

З усіх поданих визначень повнотою охоп�
лення виділяється трактування О.Б.Пікули�
ка [3], за яким транспортна інфраструктура
— сукупність транспортних комунікацій,
об'єктів з обслуговування пасажирських і
вантажних перевезень, об'єктів технічного
обслуговування та ремонту, які забезпечу�
ють умови для надання транспортних по�
слуг.

О.О. Фастовець [7] уточнює, що до транс�
портної інфраструктури відносять зокрема
шляхи сполучення, засоби перевезення, управ�
ління та зв'язку та інші об'єкти. Н.Ю. Ткачен�
ко [6] зазначає, що за її відсутності транспор�
тування вантажів є або неможливим або еко�
номічно недоцільним.

Отже, інтегруючи у визначення О.Б.
Пікулика [3], влучні доповнення інших ав�
торів, сформулюємо власне бачення. Транс�
портна інфраструктура — сукупність транс�
портних комунікацій, об'єктів з обслугову�
вання пасажирських і вантажних переве�
зень, об'єктів технічного обслуговування та
ремонту, які забезпечують належні економ�
ічно обгрунтовані умови для надання транс�
портних послуг і відповідають існуючій по�
требі.

По суті, транспортна інфраструктура набу�
ває форми сервісу, що забезпечує ефективні�
ше і, в той же час, простіше функціонування
об'єкту, для якого вона створена. Транспорт�
ну інфраструктуру необхідно вибудовувати
таким чином, щоб вона могла обслуговувати
більший за існуючий матеріальний потік, тоб�
то її логістичний потенціал перевищував обся�
ги потоку.

Оскільки інформаційні системи входять до
логістичної інфраструктури, то логічно випли�
ває, що її підвид — транспортна інфраструк�
тура також містить у собі інформаційні систе�
ми.

Транспортна інфраструктура створює фі�
зичні передумови, а інформаційна система —
готовність до поставок (отримання, обробка
замовлення, передача, електронний докумен�
тооборот, дослідження статистичної інформа�
ції тощо). Вони є взаємодоповнюючими елемен�
тами.

Надання транспортних послуг значно усклад�
нюється відсутністю належної інформаційної
підтримки. Взаємозв'язок зумовлений тісною
залежністю матеріального та інформаційного
потоку. Інформація по відношенню до поста�
вок має випереджальний характер — наприк�

лад, інформація про замовлення; супроводжу�
ючий — необхідна інформація про стан замов�
лення, переміщення вантажу; відстаючий —
відбувається підсумовування результатів, при�
клад — звітність.

До головних задач у процесі організації
транспортування можна віднести: задово�
лення потреб замовників у автомобільних
перевезеннях (постачання ресурсів); побу�
дова нових та виконання існуючих планів
транспортування; ефективне використання
транспортних засобів; підвищення ефектив�
ності праці (водіїв та диспетчерської служ�
би); максимальне зниження транспортних
витрат.

Інформаційні системи, що використовують�
ся на підприємствах виконують функції, що
напряму пов'язані з виконанням вказаних за�
дач:

— прийняття заявок від замовників, їх сис�
тематизація;

— пріорітет виконання відповідно до мас�
штабів та частоти замовлень, що надходять від
клієнта;

— підрахунок та передача замовлення на
виробництво;

— складання оптимального маршруту (кіль�
цевого), враховуючи задані інтервали, графіки
роботи пунктів (система інтегральних графіків
транспортування) [1];

— автоматичний прорахунок завантаже�
ності автомобілів;

— складання графіку роботи водіїв, врахо�
вуючи відпустки та частоту перевезення на кон�
кретних маршрутах;

— відслідковування переміщення транспор�
тних засобів, фіксування часу;

— отримання відгуків від клієнтів щодо за�
доволеності їх потреб у належному рівні обслу�
говування.

Встановлення інформаційної системи
значно сп рияє вивільненню персоналу
транспортної інфраструктури та оптималь�
ному використанню наявних потужностей,
створює додаткову гнучкість системи. Необ�
хідно враховувати, що результати роботи
інформаційної системи залежать не тільки
від якості алгоритмів, але й якості введених
у неї даних [1].

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
У статті було розглянуто такі питання: сут�

ність та зв'язок понять логістичної та транс�
портної інфраструктури, можливості викори�
стання інформаційних систем у транспортній
інфраструктурі. Пропозиція полягає в викори�
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станні інформаційних систем для оперативні�
шого і економнішого вирішення завдання
транспортного процесу з максимальним вико�
ристанням наявного потенціалу. В майбутньо�
му можливе розширення дослідження різних
типів інформаційних систем та їх впливів на
результативність функціонування транспорт�
ної інфраструктури.
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