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Ця стаття описує бачення автоматизації в логістиці, а також нові вимоги до автоматизованих логістичних 

процесів. В статті висвітленні основні поняття автоматизації, інноваційних технологій які мають великий вплив на 

ефективність управління логістичними процесами за для оптимізації витрат та збільшення прибутку. В ході 

дослідження було визначено, що Автоматизація логістичних процесів підприємства визначається його здатністю 

полегшити процес управління, аналізу та контролю логістики підприємства. Проведено відмінність між 

автономними та умовно керованими процесами. Визначено способи поєднання логістичних структур та інноваційних 

технологій, спрощення обчислювальних процесів і безперервну оптимізацію бізнес-процесів для здійснення 

автоматизованих логістичних процесів та дотримання вимог сучасних ринків. 
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Постановка проблеми. Однією з ключових 

проблем автоматизації є виявлення кордонів 

від традиційного управління до автоматизації. 

Все більш швидкозмінні умови на сучасних 

ринках мають значний вплив на логістичні про-

цеси. Отже, необхідний децентралізований та 

автономний контроль логістичних процесів. На 

основі новітніх технологій, таких як RFID 

(Radio Frequency Identification) та мережі без-

дротового зв'язку, можливості інтелектуальних 

елементів, які можуть спілкуватися та коорди-

нувати один одного. Ці технологічні розробки 

вимагають нових концепцій та стратегій для 

здійснення автоматизації в логістичних 

процесах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми розвитку логістичних процесів зна-

ходяться у полі зору сучасних дослідників. Так, 

висвітленню проблем побудови ефективної ме-

тодології логістичних процесів присвячено 

праці зарубіжних дослідників Х. Райхел, А. 

Кун, Е. Весткемпер, та інш. Розкриттю питань 

управління логістичними процесами присвяче-

но праці відомих вітчизняних учених, серед 

яких: Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко та ін. 

В розвитку сучасних логістичних процесів 

існує постійне розширення меж парадигми 

централізованого управління статичними еле-

ментами логістичної системи в ієрархічних 

структурах до мобільного децентралізованого 

управління її «інтелектуальними» елементами 

початкових структур, які не мають ієрархії. 

Останні можуть бути як сировиною, компонен-

тами чи продуктами, так і транзитним облад-

нанням (наприклад: піддонами, пакетами), 

транспортними системами (наприклад: конвеє-

рами, вантажівками). Н. Райхл називає такі еле-

менти «інтелектуальними» [1]. При цьому ос-

новною його рисою є здатність контролювати 

себе, діяти самостійно у власних планувальних 

та виробничих процесах. 

Отже, дослідники вказують, що визначаль-

ним критерієм автоматизованих процесів є мобі-

льна можливість переорієнтації та практично 

самостійного прийняття управлінського рішен-

ня «інтелектуальними» елементами у відповідь 

на стрімкі виробничі або управлінські виклики 

на основі різноманітних, заздалегідь заданих 

процесів, які врешті сприяють виконанню 

замовлення [1]. 

Водночас, практика динамічного розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій, таких 

як RFID (Radio Frequency Identification – перекладі 

з англійської – радіочастотна ідентифікаційна 

технологія), дозволяє створювати інтелектуальні 

процеси, а відтак створювати «інтелектуальні» 

елементи та поєднувати їх на основі 

автоматизованих процесів.  

Мета дослідження. Обґрунтування моделі 

автоматизації логістичних процесів підприємства, 

яка використовує «інтелектуальні» елементи в 

сучасних логістичних технологіях.  

Основні результати дослідження. Сучасні 

процеси глобалізації, діяльність транснаціональних 
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корпорацій та стрімкий розвиток світового рин-

ку зумовили потребу розвитку складних мереж 

внутрішньої та міжкорпоративної логістики 

[1]. А перехід від ринку постачальників до рин-

ків споживачів обумовив появу Інтернет-еконо-

міки, особливої значущості орієнтації спожива-

чів та індивідуалізації їх запитів, визначивши 

особливу одночасну актуальність автоматизації 

процесів купівлі-продажу товарів і послуг, їх 

мобільне відвантаження та просування до місця 

призначення, збільшивши при цьому обсяги 

задіяного транспорту та транспортних потоків [2]. 

Водночас, природно та економічно обмежені 

можливості розширення сучасної ринкової 

інфраструктури сповільнюють сучасні потреби 

та концепції планування і контролю логістичних 

процесів. Складність і динаміка значно 

розгалужених та відокремлених цільових 

ланцюгів сучасних логістичних систем 

ускладнюють пропозицію постачання 

необхідної інформації центру управління. 

Така проблема актуалізує пошук нових 

методів планування та контролю у закупівлі, 

транспортуванні та виробничих процесах, 

доводить недостатню мобільність централізованого 

управління логістичними процесами та 

доцільність їх децентралізації на основі 

автоматизації, яка дозволяє мобільно змінювати 

параметри процесів або елементів та знаходити 

найбільш ефективні способи зміни обмежень. 

Отже, доцільність упровадження 

автоматизації у практику логістичних процесів 

доцільно довести на основі порівняльного 

аналізу показників ефективності автоматизованих і 

традиційно умовно керованих процесів.  

На рисунку 1 подані приклади новітніх 

технологій, які доцільно використовувати в 

логістичних системах. 

 
Рис. 1: Модель управління логістичними процесами підприємства 

Так, мобільні системи передачі даних, такі 

як Bluetooth та WIFI, дозволяють передавати 

бездротові дані. Bluetooth може безпечно 

синхронізувати логістичну інформацію, таку як 

адреси, дати та потужності між різними 

терміналами.  WIFI забезпечує дешеву 

передачу постійних потоків даних без 

встановлення складної проводки [1]. 

Системи позиціонування, такі як 

американський GPS, європейський ГАЛІЛЕО 

або російський ГЛОНАСС, дозволяють 

повністю локалізувати транспортні засоби, 

використовуючи комбінацію позицій 

супутників і мобільні радіо мережі[4].  

Системи мережевої безпеки постійно 

вдосконалюються та вдосконалюються. 

Збереження комунікації через загальнодоступні 

мережі є важливою передумовою між 

логістичними партнерами. Крім того, віртуальні 

приватні мережі покращують захист від 

притискання та маніпулювання [6]. У зв'язку з 

зростаючою кількістю партнерів у логістичній 

мережі та одночасно збільшеним обсягом 

використовуваних програмних продуктів, 

сумісність різних систем стає все більш 

важливою. Ця проблема вирішується завдяки 

збільшенню зусиль щодо стандартизації 

інтерфейсів та забезпечення їх сумісності. 

Мобільні інтернет-додатки повинні автоматично 

адаптувати формат відображення до конкретного 

термінала, який, наприклад, має важливе значення 

для комунікації з бездротовим зв'язком [4]. 
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Іншими прикладами нових технологій, які 

становлять етап для автоматизованих логістичних 

процесів є машинобудівництво з використанням 

методів штучного інтелекту, зростаюче 

використання робототехніки для відправлення, 

транспортування та обробки або вдосконалення 

існуючих транспортних технологій [3]. 

Ці концепції спрямовані на спрощення 

обчислювальних процесів і безперервну опти-

мізацію бізнес-процесів, повністю забезпечую-

чи обладнання мікропроцесорами та датчиками. 

Практика розвитку інформаційно-комуніка-

ційних технологій доводить можливість забез-

печення важливих вимог до автоматизації ло-

гістичних процесів. Однією з них є новітня 

технологія RFID (Radio Frequency Identification, 

мережі бездротового зв'язку, можливості інте-

лектуальних елементів), які можуть спілкува-

тися та координувати один одного. Ці техноло-

гічні розробки вимагають нових концепцій та 

стратегій для здійснення автоматизації в 

логістичних процесах. Серед інших, технологія 

RFID відіграє важливу роль в автоматизації 

саме сучасних логістичних процесів. Незважа-

ючи на те, що поточний спосіб обробки даних 

в традиційних логістичних процесах 

здійснюється через штрих-код, інформація в 

автоматизованих процесах буде оброблятися 

через тег RFID. При цьому його застосування в 

логістичних процесах дозволяє здійснювати 

автоматичне управління запасами від їх 

розміщення через автоматичну реєстрацію 

надходжень та реалізації товарів до збереження 

детальної інформації, такої як склад, дата 

призначення або дата доставки [3], [4]. 

Практика використання означеної системи в 

логістичних процесах підтверджує дозволяє 

формувати прототипи магазинів, місцезнаходження 

товарів, полиці на яких вони розташовані, самі 

замовлення та індивідуальні картки магазину 

оснащені мікросхемами RFID. Такий RFID 

продукт містить інформацію про тип продукту, 

термін і вартість, а також про кількість та вид 

продукції, а саме замовлення підтримує навіга-

цію споживача. Оплата повністю автоматизо-

вана, оскільки каса реєструє кожен продукт у 

замовленні споживача. При цьому на екрані 

відображаються окремі клієнтські місця, на-

лаштовані на перелік складових замовлення. 

Датчики які закріплені за полицями, тому 

автоматично подають інформацію щодо 

необхідності поповнення товару. 

Проте існує багато й інших можливостей. Так, 

децентралізована розгалужена архітектура 

інтелектуальних і комунікативних об'єктів 

дозволяє замість сьогоднішнього централізованого 

контролю над неінтенсивними потоками об'єктів 

в ієрархічних структурах розширювати 

можливості на основі означеної технології. При 

цьому інноваційна автоматизація дозволяє 

суттєво розширювати можливості логістичних 

систем без їх централізованого контролю. 

Замість цього кожен запас або товар 

автоматично знаходить власний шлях через 

транспортну мережу до пункту призначення, 

постійно, умовно кажучи «спілкуючись» з 

транспортними засобами та вузлами, слідуючи 

вимогам доставки, поповнення або витрат. А 

стрімке оновлення інформації щодо будь-яких 

змін у маршруті, умов перевезення до 

кінцевого пункту призначення підвищує 

інформаційний рівень логістичної системи. 

Така передача даних між інтелектуальними 

об'єктами відіграє важливу роль. Наприклад, 

дані про контейнери чи пункт їх призначення 

визначаються автоматично та завчасно інфор-

мують працівників про найбільш ефективний 

шлях їх перевезення. А компетентний персонал 

має можливість мобільно діяти відповідно за-

питу. Самі контейнери доставляються до ван-

тажних автомобілів автоматично. Інформація 

про дату прибуття та призначення контейнерів 

напряму передається вантажному перевізнику. 

А оснащені технологією RFID вантажні 

автомобілі автоматично розпізнають вхідну 

інформацію на основі систем позиціонування. 

Таким чином, використання технології RFID 

демонструє поєднання логістичних структур та 

інноваційних технологій для здійснення 

автоматизованих логістичних процесів та 

дотримання вимог сучасних ринків. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

через динамічну та структурну складність 

сучасних логістичних систем і мереж, 

централізоване планування та контроль 

логістичних процесів стає дедалі складнішим. 

Упровадження у практику логістичних 

процесів автоматизованих систем дозволяє 

«зробити розумними» предмети, ресурси та 

процеси, які здатні «самостійно вирішувати» 

власний шлях просування. 
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Андрусь О.И., Беляева Н.С. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

Эта статья описывает видение автоматизации в логистике, а также новые требования к автоматизированным 

логистических процессов. В статье освещении основные понятия автоматизации, инновационных технологий 

которые имеют большое влияние на эффективность управления логистическими процессами для оптимизации 

затрат и увеличения прибыли. В ходе исследования было определено, что Автоматизация логистических процессов 

предприятия определяется его способностью облегчить процесс управления, анализа и контроля логистики 

предприятия. Проведено различие между автономными и условно управляемыми процессами. Определены способы 

сочетания логистических структур и инновационных технологий, упрощения вычислительных процессов и 

непрерывную оптимизацию бизнес-процессов для осуществления автоматизированных логистических процессов и 

соблюдения требований современных рынков. 

Ключевые слова: автоматизация, эффективность, инновационные технологии, логистические процессы. 

 

Andrus’ O., Bieliaieva N.  

AUTOMATIZATION AS A MEANS OF ENHANCING THE EFFICIENCY OF LOGISTIC PROCESSES 

This article describes the vision of automation in logistics, as well as new requirements for automated logistics processes. The 

article covers the main concepts of automation, innovative technologies that have a great influence on the efficiency of the 

management of logistics processes in order to optimize costs and increase profits. During the research it was determined that 

Automation of logistics processes of an enterprise is determined by its ability to facilitate the process of managing, analyzing 

and controlling the logistics of an enterprise. A distinction is made between autonomous and conventionally managed processes. 

Methods of combining logistic structures and innovative technologies, simplification of computing processes and continuous 

optimization of business processes for implementation of automated logistic processes and observance of requirements of 

modern markets are determined. 

Key words: automation, efficiency, innovative technologies, logistic processes 

 

 
 

 
 


