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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ  

 

Цифрова економіка визначає діяльність господарських суб’єктів, 

яка ґрунтується на використанні цифрових даних як засобів 

виробництва. Розширюється коло галузей економіки, які 

використовують цифрові технології та інтернет-ресурси. Вплив 

цифрових технологій змінює форми бізнесу і технологію його ведення, 

що зумовлено переходом із матеріальної у віртуальну сферу 

економічних відносин. Цифрова трансформація в першу чергу охопила 

світову торгівлі. тим самим впливаючи на появу цифрової логістики.  

З’явились нові напрями, які перемістились у цифрову сферу, а 

відповідно потребують логістичного супроводу та віртуальної 

інфраструктури. [1] 

Реальний бізнес потребує в управлінні digital-стратегічних 

рішень, які мають визначити інтегровану стратегію у пере 

направлених потоках матеріалів та їх перозподілу через віртуальний 

простір. Значним є розвиток торгівлі за типом B2C (виробник-

споживач), частка якого  серед підприємств Євросоюзу у 2018 році 

складала 11% підприємств [2]. Перспективним способом обробки 

даних  є  "хмарні" технології, що дозволяють знизити капітальні 

витрати на логістичну інфраструктуру [3]. 

Найбільш ефективними технологіями є поєднання технологій 

фізичного розподілу з віртуальними способами обробки даних 

Основними технологіями організації логістичного процесу є: 

формування центрів доставки та інтеграції транспортних маршрутів; 

запровадження новітніх засобів автоматизації на засадах штучного 

інтелекту в складських процесах; технології взаємодії з клієнтами на 

https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/me/News/The%20Rise%20of%20Automation%20Final.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_National/me/News/The%20Rise%20of%20Automation%20Final.pdf
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основі веб-спілкування; запровадження інформаційної безпеки через 

цифрові коди товарів [4]. 

Близько 30%  онлайн-операцій здійснюють за допомогою 

мобільних пристроїв, що вимагає адаптації процесів інтернет-бізнесу 

до різних екранів перегляду, зокрема  смартфонів. Найбільш 

поширеними є операції: пошуковий маркетинг, контекстна реклама, 

прайс-агрегатори. За підсумком 2017 року, 47%  всіх світових 

інтернет-продаж відбувались у Китаї (вартість близько 900 млрд. дол. 

США) [5]. 

У 2018 році за рейтингом LPI Всесвітнього банку Україна 

займає 66 місце з 160 країн світу. Основним чинником ефективності 

запровадження цифрових технологій є джерело доступу. За даними 

Державної служби статистики України доступність до мережі Інтернет 

підприємств у 2017 р. близько 98,2%, серед користувачів комп’ютерів. 

Доступ до мережі Інтернет працівників на рівні 70,1% .   

Зважаючи на стрімкий розвиток цифрових технологій, цифрова 

логістика є одним із основних чинників формування ринкових 

відносин. Цифрова логістика забезпечує механізм оптимального 

управління потоками на засадах інформаційних взаємозв’язків та 

цифрових даних, орієнтованих на розробку та виконання бізнес-

стратегій. Основним бар’єром розвитку цифрової логістики є 

нерозвиненість цифрової інфраструктури. Цифрова логістична 

інфраструктура формується на складових магістральних мереж та 

мобільних пристроїв [6]. Більшість правових питань формування 

цифрової логістичної інфраструктури законодавчо не визначені і 

потребують подальших кроків до регулювання. 
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