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генерації ПС, тестування та оцінювання якості. Її розв'язання пов’язано з визначенням таксономії ризиків і 
регулярним оцінюванням ризиків на кожному кроці генерації ПС.

Висновки, Розроблено структурну схему (рис.) концептуальної моделі інформаційно-комп’ютерної 
технології захисту підземних трубопроводів з урахуванням корозійних процесів поблизу вершини тріщини, 
ризику. В основі інформаційної технології удосконалені оггшмізаційні моделі корозіометрії, управління 
якістю (СУЯ), поведінки працівників (персоналу), включаючи якісні та кількісні параметри. Для оптимізації 
інформаційних потоків в системі моніторингу ГТС і покрашення системи протикорозійного захисту 
підземних трубопроводів використано функціонал якості з урахуванням оберненого зв’язку і принципів 
інженерії якості.

Перспектива. Запропоновану структурну схему інформаційно-комп’ютерної технології доцільно 
орієнтувати на оптимізацію нафтогазових транспортних систем у період нестабільних та кризових ситуацій.
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ІН ТЕГРА Ц ІЯ  К О Н ТРО Л ІН ГУ  ТА Л О ГІС Т И К И  НА ПІДП РИЄМ СТВІ

Проведемо дослідження принципів логістики та завдань контролінгу на підприємствах. 
Встановлено та  обґрунтовано мож ливість та  необхідність інтегрованого застосування контролінгу 
та логістики на підприємстві. Встановлено основні завдання, які виконує контролінг логістичної 
діяльності на підприємстві та наведене визначення логістичного контролінгу. Розглянуто необхідні 
застосування збалансованої системи логістичннх показників та вказані основні сфери розроблення 
логістичннх показників на основі запропонованої збалансованої системи. Вказані основні етапи 
побудови збалансованої системи логістичннх показників та  наведені основні методи оціню вання 
результатів діяльності.

Клю чові слова; контролінг, логістика, логістичний контролінг, збалансована система 
логістичних показників.
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A study of the principles and objectives of controlling logistics A CTIVITY  O F enterprises was 
researched. Established and proved the possibility and necessity of in tegrated  application controlling and 
logistics at company. The basic problem , perform ed by controlling logistics activity of the company and 
this definition of logistics controlling were established. Considered necessary the use of a balanced system 
of logistics perform ance and these key areas of logistics developm ent indicators based on the proposed 
balanced system. These main stages of building a balanced system perform ance and logistics are the main 
methods of perform ance evaluation.

Keywords: controlling, logistics, logistics controlling, logistics balanced system performance.

Проведено исследование принципов логистики и задач контроллинга на предприятиях. 
Установлено и обоснована возможность и необходимость интегрированного применения 
контроллинга и логистики на предприятии . У становлены  основные задачи вы п олн яем ы х  
контроллинг логистической деятельности на предприятии и приведенное определение 
логистического контроллинга . Рассмотрены необходимые применения сбалансированной 
системы логистических показателей и указаны  основные сферы разработки логистических 
показателей на основе предложенной сбалансированной системы .У казаны  основные этапы 
построения сбалансированной системы логистических показателей и приведены основные методы 
оценки результатов деятельности.

К лю чевы е слова: контроллинг, логистика , логистический контроллинг, сбалансированная 
система логист и ческих показателей.

П остановка проблеми. Сучасний світовий ринок характеризується своїми тісними міжнародними 
зв'язками, що супроводжується необхідністю переміщення продукції (сировини, товарів, робіт, послуг) на 
далекі відстані. Такі передумови вимагають ефективного управління логістичнимн процесами задля 
підвищення конкурентоспроможності підприємства через оптимізацію ціни шляхом економії на логістичних 
витратах (доставці, зберіганні, пакуванні тощо). Ринок логістичних послуг характеризується високим рівнем 
конкуренції в умовах інтенсивного розвитку новітніх технологій і техніки. Такі ринкові умови вимагають 
відповідних трансформацій в системі управління логістичною діяльністю підприємства. Однак, на вітчизняних 
українських підприємствах недостатньо уваги приділяють управлінню їхніми логістичними процесами, де 
відсутнє планування та облік логістичної діяльності, результати якої облікуються в загальній системі 
бухгалтерського обліку, не виділяються окремими показниками. Таким чином, існує потреба в формуванні 
ефективної системи управління логістичною діяльністю підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження значної кількості літературних джерел, 
зокрема таких авторів як Т. В. Косарева [3], 10. М. Неруш[5], Н.М. Зубар[2], М.С, Пушкар[8], X. Й, Фольмут 
[10], В.В Дыбская.. Е.И. Зайцев . В. И. Сергеев . А Н. Стерлигова Г11. О. В. Овдій [6] дозволяє стверджувати, що 
в Україні вже є значна база теорети ч н а та практичних напрацювань, однак потребує ще значних доробок як зі 
сторони теорії так і практики праці у сфері управління логістичною інформацією підприємства, у сфері обліку 
логістичної діяльності, її контролю та формуванні допоміжної інформаційної логістичної системи, що і 
зумовлює актуальність обраної теми.

Цілі статті. Основними завданнями статті виступають 
дослідження принципів логістики; 
встановлення завдань контрол інгу;
дослідження можливості інтеграції контролінгу та логістики на підприємстві;
формування визначення контролінгу логістичної діяльності та встановлення його основних
завдань,
пошук шляхів формування переліку логістичних показників, необхідних для реалізації контролінгу 
логістичної діяльності;
формування методів оцінювання результатів логістичної діяльності підприємства.

Виклад основного м атеріалу дослідження. Забезпечити позитивний результат управління 
логістичною діяльністю підприємства можна через дотримання принципів логістики (рис. І). Однак, для 
встановлення ефективності логістичних планів, пошуку неефективних логістичних операцій, виявлення 
недоліків у плануванні чи невідповідностей планів ринковим умовам необхідно застосовувати іншу систему 
управління, систему управління логістичною інформацією. До однієї з таких систем відносимо контролінг 
логістичної діяльності підприємства.

Досліджуючи застосування контролінгу логістичної діяльності на підприємстві необхідно встановити 
«точки дотику» контролінгу до логістики та їхнє поєднання з основною діяльністю підприємства.

Отже, логістика спрямована на:
формування інтегрованої системи підприємства, що спрямована на організацію руху матеріальних, 
супутніх їм інформаційних, фінансових та інших потоків;
планування та контроль за використанням запасів, переміщення вантажів, загальною вартістю 
усього логістичного ланцюга тощо;
забезпечення високої гнучкості ланцюгів поставок [2, с. 27].
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Рис. 1. Принципи логістики 
Джерело: складено автором на основі [3, с. 23]

Годі як завданнями контролінгу спрямовані на управління інформацією, її збором, аналіз 
координацією, регулюванням тощо (рис. 2).

Рис. 2. Завдання контролінгу 
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Таким чином, опираючись на завдання контролінгу та логістики, можна виділити місця взаємодії 
контролінгу та логістики на підприємстві. Тобто, логістика управляє матеріальними потоками, а контролінг 
управляє інформацією. Тобто, доцільним буде застосовувати контролінг логістичної діяльності підприємства, 
визначення якого можна сформулювати наступним чином: контролінг логістичної діяльності підприємства, -  
це діяльність, яка спрямована на управління усією інформацією, що пов’язана з логістичними процесами 
підприємства, що включає в себе:

збір інформації про результати логістичної діяльності підприємства; 
ведення обліку результатів логістичної діяльності підприємства; 
дослідження середовища функціонування логістики підприємства; 
співставлення логістичних планів підприємства з ринковими умовами;
аналіз відповідності та актуальності логістичних планів зовнішньому середовищу підприємства; 
аналіз відповідності логістичних планів планам основної діяльності підприємства; 
пошук «вузьких місць» в логістичній діяльності підприємства; 
аналіз ефективності логістичної діяльності підприємства;
формування висновків та рекомендацій щодо регулювання окремих завдань, цілей чи навіть планів 
логістичної діяльності підприємства та ін.

Застосування контролінгу логістичної діяльності дозволяє впровадити в основну діяльність 
підприємства ефективну систему управління інформацією, яка, завдяки безперервному відслідковуванню та 
аналізу результатів логістичної діяльності дозволяє вчасно виявити допущені недоліки в плануванні, 
сформувати динаміку розвитку логістики підприємства, забезпечити кількісне оцінювання та постійний облік 
логістики з метою формування логістичних планів у кількісному вираженні, що базуються на обгрунтованих 
даних, а не тільки досвіді та інтуїції управлінця.

Розглядаючи контролінг логістичної діяльності підприємства необхідно звернути увагу на 
збалансовану систему показників, так як дана система дозволяє сформувати багатосторонній перелік показників 
(рис. 3) з метою планування та обліку логістичної діяльності,

Рис. 3. Напрямки формування логістичних показників в збалансованій системі показників
Джерело: складено автором на основі [7, с. 507].
Формування збалансованої системи логістичних показників необхідно проводити за етапами, 

наведеними на рис. 4.
При застосуванні збалансованої системи показників можна застосовувати такі методи оцінки 

результатів діяльності:
метод капіталізації,
метод дисконтованих грошових потоків, 
метод чистих активів, 
метод ліквідованої вартості, 
метод ринку капіталу, 
метод операцій,
метод галузевих коефіцієнтів [4, с. 34].

Вибір методу оцінювання результатів діяльності логістики підприємства відіграє важливе значення під 
час обліку та аналізу успішності виконання логістичних операцій. Що дозволяє створити базу даних 
нормативних показників логістичної діяльності, необхідних для формування подальших планів у напрямку 
управління логістикою підприємства. Оцінювання результатів діяльності підприємства також дозволяє 
визначити рівень успішності виконання поставлених цілей в плані та шукати місця, де план був невиконаний, 
де не було досягнуто поставлених цілей. Кількісне вираження результатів оцінювання дозволяє провести 
порівняння успішності виконання планів та розрахувати вагомість збитків не тільки у номінальному вираженні, 
але й у відносному.
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Етапи формування 
збалансованої системи 
логістичних показників

Формування логістичної мети, цілей, завдань

Розробка логістичних цілей та показників у сфері 
Фінанси/Економіка

Розробка логістичних цілей та показників у  сфері Ринок/Клієнти

Розробка логістичних цілей та показників у сфері Біснєс-проиеси

Розробка логістичних цілей та показників у  сфері 
Інфраструктура/Співробітники

Формування звязків між стратегічними логістичними цілями

Розробка заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей

Рис. 4. Етапи формування збалансованої системи логістичних показників
Джерело: складено автором на основі [6, с. 755].

Таким чином, підсумовуючи результати досліджень можна беззаперечно стверджувати про 
необхідність застосування контролінгу логістичної діяльності на підприємстві, так як дана система управління 
логістичною інформацією створює значний перелік переваг від її застосування та дозволяє впорядкувати усі 
логістичні процеси підприємства, забезпечити ефективний контроль за їхнім виконанням та підвищити 
ефективність логістичних процесів, шо в результаті впливає на підвищення конкурентоспроможності 
підприємства та забезпечення його існування в майбутньому,

Висновки і перспективи подальш их досліджень. В результаті проведених досліджень було 
встановлено та обгрунтовано необхідність застосування інформаційної системи управління логістичною 
діяльністю підприємства -  контролінгу логістичної діяльності. Було досліджено основні принципи логістики та 
встановлено завдання контролінгу, що дозволяє стверджувати про можливість взаємної інтеграції 
досліджуваних концепцій на одному підприємстві, Виявлено, що застосування контролінгу логістичної 
діяльності підприємства створює ряд переваг, зокрема, дозволяє забезпечити актуальність логістичних планів, 
усувати «вузькі місця» логістичної діяльності підприємства, забезпечувати гнучкість логістичних процесів та 
мінімізувати в т р ати , пов’язані з неефективним плануванням, що в результаті дозволяє забезпечити 
позитивний результат логістичної діяльності підприємства не тільки в поточному періоді, але й в майбутньому 
шляхом забезпечення керівництва необхідною інформацією про динаміку розвитку логістичної діяльності 
підприємства та системою збалансованих логістичних показників, необхідних для формування логістичних 
планів та прийняття окремих логістичних рішень, зменшуючи при цьому рівень невизначеності, а, як результат 
і ризику. Однак, проведені дослідження показали необхідність розгляду логістичної діяльності не тільки як 
цілої системи, але й в розрізі окремих логістичних процесів, з метою точнішого виявлення «вузьких місць», що 
і зумовлює необхідність та перспективу подальших досліджень.
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УДК 332.145
I. В. Ярошенко,

к.е.н., завідувач відділу проблем розвитку 
регіональної економіки НДЦІПР НАНУ

С ТРУ К ТУ РН І ЗМ ІН И  В С О Ц ІА Л ЬН О -ЕК О Н О М ІЧ Н О М У  РО ЗВ И ТК У  СУ М С ЬК О Ї О БЛ АС ТІ:
АНАЛІЗ І ОЦ ІН КА

Д ля забезпечення сталого соціально-економічного розвитку території (країни, регіону, 
громади) вкрай  потрібні дослідження напрям ів регіонального господарю вання, вивчення взаємодії 
економічних, соціальних, екологічних і суспільних процесів на конкретних територіях країни, 
оцінка динам іки , тенденцій, поточного стану складових соціально-економічного розвитку і 
визначення їх пріоритетів, вивчення впливу внутріш ніх і зовніш ніх ф акторів, що є вкрай  
актуальним  в умовах інтеграції У країни  та її територій до Світового товариства.

В даній роботі здійснено аналіз і оцінку структурних зм ін в  економіці Сумської області, 
визначено їх значення для соціально-економічного розвитку регіону.

Клю чові слова: соціально-економічний розвиток, соціально-економічні показники, структурні 
процеси, структурні зміни, види економічної діяльності, регіон, розвиток територій,

Д ля обеспечения устойчивого социально-эконом ического развития территории (страны, 
региона, громады ) крайне необходимы исследования направлений регионального ведения 
хозяйства, изучения взаимодействия экономических, социальны х, экологических и общественных 
процессов на конкретны х территориях страны , оценка динам ики , тенденций, текущ его состояния 
составляю щ их социально-экономического развития и определения их приоритетов, изучение 
влияния внутренних и внеш них факторов, которы е являю тся крайне актуальн ы м и  в условиях 
интеграции У краины  и ее территорий к  М ировому обществу.

В данной работе осущ ествлен анализ и оценка структурны х изменений в экономике Сумской 
области, определено их значение для социально-экономического развития региона.

Клю чевы е слова: социально-экономическое развитие, социально-экономические показатели, 
структурные процессы, структурные изменения, виды экономической деятельности, регион, развитие 
территорий.

For providing of steady socio-economic development te rrito ry  (country, region, mass) extremely 
need researches of directions of regional menage, studies of economic, social, ecological and public 
interprocess com m unication on concrete territo ries o f country, estim ation of dynam ics, tendencies, 
cu rren t status of constituents of socio-economic development and determ ination  of the ir priorities, study 
o f influence of in ternal and external factors that are extrem ely actual in the conditions of integration of 
U kraine and her te rrito ries to W orld society.

In h ired  an analysis and  estim ation of structu ra l changes are ca rried  out in the economy of the 
Sumy area , their value is certain  for socio-economic developm ent of region.

Keywords: socio-economic development, socio-economic indexes, structural processes, structural 
changes, types o f  economic activity, region, development o f  territories

Вступ. Результатом ефективної системи управління на всіх рівнях господарювання є прогресивний 
розвиток країни. Особливого значення набуває регіональний (територіальний) розвиток, обумовлений 
зростанням ролі регіонального управління, становленням місцевого самоврядування, впливом громадської 
організації влади на соціально-економічний розвиток територій.
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У збірнику опубліковано результати наукових досліджень професорсько 
складу та співробітників Львівського університету бізнесу та права, а також інш 
вищих навчальних закладів, в яких висвітлено проблемні аспекти дослід 
економічних наук.

Матеріали становлять інтерес для широкої наукової громадськості, керівні 
виконавчих органів і організацій всіх форм власності, викладачів і студентів вий 
закладів.

І
Е

mailto:lvivprint@ukr.net

