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Гнатишин Л. Б., Трушкіна Н. В. Цифрова трансформація системи управління логістичною діяльністю  
аграрних підприємств

На сучасному етапі трансформаційних перетворень вкрай важливими є проблеми управління логістичною діяльністю в системі менеджменту 
аграрних підприємств. І особливо ці питання актуалізуються в умовах стрімкого розвитку цифрової економіки. З огляду на це, метою даного 
дослідження є подальший розвиток теоретико-методологічних положень, розроблення науково-методичних підходів і практичних рекоменда-
цій щодо підвищення ефективності управління логістичною діяльністю суб’єктів господарювання в агропромисловому комплексі з урахуванням 
особливостей цифровізації бізнес-процесів. У статті виконано статистичний аналіз показників, що характеризують рівень використання ін-
формаційно-комунікаційних технологій при організації логістичної діяльності на українських підприємствах переробної промисловості. Виявлено 
ключові бар’єри, що стримують цифрову трансформацію логістичної діяльності аграрних підприємств, які умовно класифіковано за 7 групами: 
інституційні, ринкові, транспортні, маркетингові, інформаційні, організаційні, фінансово-економічні. Обґрунтовано доцільність застосування 
комплексного підходу до управління логістичною діяльністю аграрних підприємств у цифровій економіці. Запропоновано цифрову стратегію 
трансформації системи управління логістичною діяльністю аграрних підприємств, реалізація якої дозволить одержати синергетичний ефект, 
що включає економічний, соціальний і екологічний.
Ключові слова: аграрне підприємство, логістична діяльність, система управління логістичною діяльністю, клієнтоорієнтований підхід, логіс-
тичний сервіс, обслуговування споживачів, інформаційно-комунікаційні технології, цифрова економіка, трансформація, синергетичний ефект.
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Hnatyshyn L. B., Trushkina N. V. Digital Transformation of the Logistics Management System of Agrarian Enterprises
At the present stage of transformational changes, the issues of managing logistic activities in the management system of agrarian enterprises appear extremely 
important. And especially these issues are actualized in the context of the rapid development of the digital economy. In view of this, the purpose of the presented 
research is further development of theoretical and methodological provisions, the development of scientific and methodological approaches and also practical 
recommendations for enhancing the efficiency of logistics management of business entities in the agro-industrial complex, taking into account the peculiarities 
of digitalization of business processes. The article provides statistical analysis of indicators characterizing the level of use of information and communication 
technologies in the organization of logistic activities at Ukrainian enterprises of the processing industry. The key barriers that hinder the digital transformation 
of logistic activities of agrarian enterprises, which are conditionally classified into 7 groups: institutional, market, transport, marketing, information, organiza-
tional, financial, and economic, are identified. The expediency of applying an integrated approach to the management of logistic activities of agrarian enter-
prises in the digital economy is substantiated. A digital strategy for the transformation of the logistics management system of agrarian enterprises is proposed, 
the implementation of which will allow to obtain a synergistic effect, including the economic, social and environmental effects.
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На даний час особливої актуальності набува-
ють проблеми вдосконалення управління ло-
гістичною діяльністю підприємств в аграрній 

сфері. Логістична складова стає стратегічно важли-
вим чинником, який відображається на фінансових 
результатах суб’єктів господарювання. Логістична 
діяльність є основним центром оптимізації витрат і, 
як наслідок, важелем підвищення рівня прибутковос-
ті, оскільки на ланцюги постачання припадає істотна 
частина витрат аграрних підприємств.

За експертними оцінками, у країнах ЄС і США 
логістичні витрати становлять 12–16% ВВП, у Китаї – 
26%, у Японії – 6%. Однак в Україні на транспортуван-
ня та зберігання продукції суб’єкти економічної ді-
яльності витрачають приблизно 15% ВВП. При цьому 
частка транспортних витрат становить 70% загально-
го обсягу логістичних витрат; 25% – на складське збе-
рігання і 5% – на управління логістичними потоками.

Отже, з метою підвищення конкурентоспро-
можності суб’єкти господарювання в агропромисло-
вому комплексі мають організовувати свою логістич-
ну діяльність так, щоб мінімізувати рівень ризиків, 
збитків і витрат на виробництво, формування запа-
сів, обслуговування споживачів, транспортування 
та збут продукції, а також максимізувати рентабель-
ність сільського господарства.

Тому аграрним підприємствам доцільно пере-
ходити на інноваційні технології та впроваджувати 
інформаційні системи, які мають забезпечити висо-
кий рівень обслуговування споживачів і поліпшити 
логістичний сервіс. Опитування 528 керівників і фа-
хівців з проблем стратегічного управління цифрови-
ми трансформаціями, яке здійснено консультаційною 
компанією Altimeter-Prophet, показало, що основні 
зусилля спрямовано на вдосконалення системи кон-
тактів зі споживачами (54% експертів). 

Компанією PwC спільно з експертами бри-
танського економічного дослідницького інституту 
Oxford Economics доведено, що інвестування в циф-
рову трансформацію сприяє насамперед поліпшенню 
якості обслуговування клієнтів (40% респондентів). 

За твердженням фахівців компанії Customer 
Service, зростання лояльності клієнтів сприяє збіль-
шенню прибутку. При цьому, за розрахунками Аме-
риканської асоціації споживачів, залучення нових 
покупців обходиться в 5 разів дорожче, ніж утриман-
ня існуючих. Спеціалісти Canadian Imperial Bank of 
Commerce підрахували, що підвищення рівня лояль-
ності споживачів на 2% може привести до збільшення 
чистого прибутку на 2%. 

Результати досліджень науковців Ф. Райхельда 
і Т. Тила [1] показують, що 5% зростання кількості 
лояльних до компанії споживачів супроводжуєть-
ся збільшенням прибутку від 25 до 85% залежно від 
виду економічної діяльності. При цьому, на думку  
П. Гембла, М. Стоуна, Н. Вудкока [2], при зростанні 
рівня лояльності знижується схильність споживачів 
до сприйняття дій конкурентів.

Пріоритетним завданням підприємств є ство-
рення ефективної логістичної інформаційної сис-
теми, здатної гнучко реагувати на кризові явища в 
глобальному світі, зміни інституційного середовища, 
нестабільність економічних ситуацій і постійні коли-
вання кон’юнктури ринків аграрної продукції.

Аналіз наукової літератури свідчить про різно-
манітність підходів учених до визначення поняття 
«управління логістичною діяльністю підприємства». 
Науковці застосовують різні поняття, а саме: «ло-
гістичний менеджмент», «логістичне управління», 
«стратегічне логістичне управління», «логістичне 
управління підприємством», «логістичне управління 
в компанії», «управління логістикою», «управління 
ланцюгами постачань», «маркетингово-логістичне 
управління» тощо. Існує безліч трактувань цих термі-
нів, які ґрунтуються на різноманітних наукових кон-
цепціях і положеннях. 

Під логістичним менеджментом, як правило, 
розуміється інструмент, на основі якого можна зни-
зити витрати на матеріально-технічне забезпечення, 
управління запасами, транспортування продукції 
споживачам; синтез функцій управління (планування, 
організація, регулювання, координація та контроль) 
потоковими процесами; управління матеріальними 
та інформаційними потоками; управління інтегрова-
ними бізнес-процесами (від матеріально-технічного 
забезпечення до збуту готової продукції спожива-
чам); інтеграція теорії менеджменту й логістики.

Деякі автори вживають термін «логістичне 
управління», до якого відносять управління: запи-
тами споживачів, пропозиціями учасників ринку та 
встановлення співвідношення між ними; інформа-
ційними потоками; процесами закупівлі та поставок; 
виробничою діяльністю; запасами та складуванням; 
фінансово-збутовою діяльністю; сервісним обслуго-
вуванням; ціноутворенням; іншими компонентами 
виробничої діяльності та взаємовідносинами з кінце-
вим споживачем. 

Отже, на підставі узагальнення існуючих кон-
цептуальних положень і одержаних результа-
тів власних досліджень [3–10] запропоновано 

управління логістичною діяльністю аграрних підпри-
ємств в умовах цифрової економіки розглядати як:
 безперервний інтегрований процес, що здій-

снюється через реалізацію функцій управлін-
ня (прогнозування, планування, організація, 
облік, контроль, аналіз та регулювання); 

 комплексний підхід до процесів логістичної 
діяльності (постачання та закупівля матері-
альних ресурсів, контрактна робота з поста-
чальниками, виробництво сільськогосподар-
ської продукції, її складування у логістичних 
центрах, рециклінг відходів із застосуванням 
інструментів циркулярної економіки та ре-
версивної логістики, логістичне обслугову-
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вання споживачів, транспортування та збут 
сільськогосподарської продукції); 

 застосування цифрових технологій та інфор-
маційних систем.

Значну кількість наукових праць присвячено 
концептуальним засадам і науково-методичним під-
ходам до підвищення ефективності управління ло-
гістичною діяльністю підприємств різної галузевої 
спрямованості. Як показує аналіз наукових джерел 
з логістики, видатні зарубіжні (A. K. C. Beresford,  
S. J. Pettit, W. Whittaker [11]; A. Gunasekaran [12];  
Дж. Р. Сток, Д. М. Ламберт (J. R. Stock, D. M. Lambert) 
[13]; L. Huemer [14]; Ж.-Ж. Ламбен (J.-J. Lamben) [15]; 
P. Blaik [16]; P. Kotler, K. L. Keller [17]; П. Р. Мэрфи,  
Д. Ф. Вуд (P. R. Murphy, D. F. Wood) [18]; Д. Дж. Бау-
ерсокс, Д. Дж. Клосс (D. J. Bowersox, D. J. Closs) [19]; 
H. Dźwigoł [20]; A. Kwilinski [21]) та українські вчені 
(В. Рудика [22]; М. Григорак, В. Кулик, Л. Костюченко 
[23]; Є. Крикавський, Н. Васильців, В. Фалович [24];  
О. Гарафонова [25]; Н. Струк [26]; Б. Буркинський,  
В. Лисюк та ін. [27]; О. Кучмєєв [28]) приділяють особ-
ливу увагу обґрунтуванню та розробленню логістич-
ної моделі дистрибуції; концепцій, моделей оптимі-
зації та стратегій управління ланцюгами постачань; 
методологічних підходів до визначення оптимально-
го обсягу партії поставки; заходів з підвищення рівня 
обслуговування споживачів і логістичного сервісу. 

Незважаючи на широке коло наукових до-
сліджень з обраної теми, багатоаспектність і дис-
кусійність окремих питань потребують проведення 
подальших розробок. І особливо вирішення даної 
проблеми актуалізується на сучасному етапі транс-
формаційних перетворень аграрного сектора в умо-
вах цифровізації, модернізації агропромислового ви-
робництва і смарт-спеціалізації. 

Таким чином, дана проблема зумовила мету 
даної статті, яка полягає в науково-методичному 
обґрунтуванні концептуальних положень цифрової 
трансформації системи управління логістичною ді-
яльністю аграрних підприємств.

Теоретико-методологічною основою досліджен-
ня є положення інституціональної теорії, цифрової 
економіки, концепцій стратегічного, логістичного 
та маркетингового менеджменту, управління розви-
тком підприємств, управління взаємовідносинами зі 
споживачами. 

У процесі дослідження використано такі за-
гальнонаукові методи: аналізу та синтезу (при уза-
гальненні існуючих теоретичних підходів і положень, 
наукових розробок щодо проблем управління логіс-
тичною діяльністю, уточнення термінологічного апа-
рату); порівняння та класифікації (при систематиза-
ції концептуальних підходів до визначення поняття 
«управління логістичною діяльністю аграрного під-
приємства»; сукупності бар’єрів, які стримують ефек-
тивну цифрову трансформацію логістичної діяльнос-
ті аграрних підприємств); експертного опитування 

(при визначенні проблем, специфіки, тенденцій і 
шляхів трансформації логістичного менеджменту  
в аграрній сфері та управління клієнтським досві-
дом); статистичного аналізу (при оцінюванні су-
часного стану використання інформаційно-комуні-
каційних технологій на підприємствах переробної 
промисловості України); структурно-логічного уза-
гальнення (при побудові структурно-функціональної 
схеми якісно нової системи управління логістичною 
діяльністю аграрних підприємств; структурно-логіч-
ної схеми трансформації системи управління логіс-
тичною діяльністю; науково-методичного обґрунту-
вання доцільності застосування комплексного під-
ходу до цифрової стратегії управління логістичною 
діяльністю аграрних підприємств).

Згідно з КВЕД-2010 аграрні підприємства вхо-
дять до переробної промисловості, а саме: до 
виробництва харчових продуктів. Проаналізує-

мо сучасний стан інформаційного забезпечення орга-
нізації логістичної діяльності цих підприємств. 

За даними Державної служби статистики Украї-
ни, кількість підприємств у переробній промисло-
вості, які мали доступ до мережі Інтернет, зросла за 
2017–2019 рр. на 11,8%. Їх частка в загальній кількості 
підприємств за всіма видами економічної діяльнос-
ті становила у 2019 р. 25,3%. Кількість підприємств у 
переробній сфері, які використовували Інтернет для 
отримання інформації про товари та послуги, збіль-
шилася у 2019 р. порівняно з 2017 р. на 12,9%, а для 
надсилання чи отримання повідомлень електронною 
поштою – на 12,2% (табл. 1). 

За досліджуваний період кількість підприємств 
у переробній промисловості, які застосовували веб-
сайт при організації своєї логістичної діяльності, 
збільшилася на 9,1%. Це відбулося через зростання 
кількості підприємств, у яких вебсайт забезпечував 
такі можливості: персоніфіковане інформаційне на-
повнення вебсайту для постійних клієнтів – на 16%; 
формування замовлення товарів у режимі онлайн – 
на 14,1%; обслуговування клієнтів – на 11,5%; поста-
чання продукції в режимі онлайн – на 7,9% (табл. 2). 

За 2017–2019 рр. кількість переробних під-
приємств, які використовували соціальні медіа для: 
отримання відгуків споживачів або надання відпо-
відей на їх замовлення, зросла на 28,5%; залучення 
клієнтів у розвиток або інноваційну діяльність – на 
24,8%; співпраці з різними групами стейкхолдерів – 
на 21% (табл. 3). 

За цей період кількість підприємств, які купу-
вали програми для управління взаємовідносинами 
зі споживачами в переробній промисловості, збіль-
шилася на 37,7%, або з 236 до 325 підприємств. А їх 
питома вага в загальній кількості даної групи підпри-
ємств, що купували послуги хмарних обчислень, ско-
ротилася на 3 відсоткові пункти – з 25,4 до 22,4%.
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Таблиця 1

Напрями використання мережі Інтернет на підприємствах переробної промисловості

Показник
Рік

2017 2018 2019

Загальна кількість підприємств 9917 10878 11089

У тому числі для:  
надсилання або отримання повідомлень електронною поштою 9792 10769 10985

отримання інформації про товари та послуги 9012 10004 10178

Джерело: складено на основі статистично-інформаційних матеріалів Державної служби статистики України.

Таблиця 2 

Можливості вебсайту при використанні мережі Інтернет на підприємствах переробної промисловості

Показник
Рік

2017 2018 2019

Загальна кількість підприємств 4910 5288 5358

У тому числі для:  
обслуговування споживачів 2078 2275 2316

постачання продукції в режимі онлайн 636 688 686

формування замовлення товарів у режимі онлайн 1230 1372 1403

персоніфікованого інформаційного наповнення вебсайту для постійних 
клієнтів 995 1176 1154

Джерело: складено на основі статистично-інформаційних матеріалів Державної служби статистики України.

Таблиця 3 

Мета використання соціальних медіа на підприємствах переробної промисловості

Мета
Рік

2017 2018 2019

Отримання відгуків клієнтів або надання відповідей на їх запитання 1571 1880 2018

Залучення клієнтів у розвиток або інновації товарів 1005 1187 1254

Співпраця з діловими партнерами та іншими організаціями 1773 2028 2146

Джерело: складено на основі статистично-інформаційних матеріалів Державної служби статистики України.

Кількість переробних підприємств, що здійсню-
вали закупівлі товарів через мережу Інтернет, зросла 
у 2019 р. порівняно з 2017 р. у 3,5 разу. А їх частка 
в загальній кількості підприємств за всіма видами 
економічної діяльності знизилася на 2,7 відсотково-
го пункту, або з 28,4 до 25,7%. Кількість підприємств, 
що отримували замовлення через мережу Інтернет 
на продаж продукції, зменшилася на 66,5%. Їх питома 
вага в загальній кількості підприємств за всіма вида-
ми економічної діяльності збільшилася на 2,9 відсо-
ткового пункту, або з 24,4 до 27,1% (табл. 4). 

Отже, як свідчить аналіз статистичних даних, 
на підприємствах переробної промисловості України 
активно застосовуються сучасні інформаційно-ко-
мунікаційні технології та системи. Це, своєю чергою, 
впливатиме на організацію процесів логістичної ді-
яльності в цифровій економіці.

Незважаючи на позитивні тенденції збільшен-
ня кількості українських підприємств у пе-
реробній промисловості, які впроваджують 

інформаційні технології, встановлено, що ефективній 
цифровій трансформації логістичної діяльності пере-
шкоджає сукупність бар’єрів, які умовно системати-
зовано у 7 груп:
 інституційні (недостатньо ефективна дія за-

конодавчих і нормативно-правових докумен-
тів, які регулюють процеси закупівель, комер-
ційної, збутової, транспортної діяльності);

 фінансово-економічні (постійні коливання на 
валютних ринках; нестабільність економічної 
ситуації через кризові явища; несвоєчасність 
сплати за відвантажену продукцію; недостат-
ній обсяг інвестиційно-фінансових ресурсів); 
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Таблиця 4 

Електронна торгівля через мережу Інтернет, яка здійснюється підприємствами в переробній промисловості

Показник
Рік

2017 2018 2019

Кількість підприємств, які здійснювали закупівлі товарів або послуг 
через мережу Інтернет 737 2440 2616

Кількість підприємств, що отримували замовлення через мережу 
Інтернет на продаж продукції або послуг 1973 673 661

Джерело: складено на основі статистично-інформаційних матеріалів Державної служби статистики України.

 ринкові (постійні коливання кон’юнктури рин-
ків збуту; нестабільність споживчого попиту 
на сільськогосподарську продукцію [29–34];

 маркетингові (недостатнє врахування осо-
бливостей обслуговування різних категорій 
споживачів; недосконалість контрактної ді-
яльності підприємств; неефективне викорис-
тання інструментів цифрового маркетингу; 
недостатнє застосування клієнтоорієнтова-
ного підходу до логістичного сервісу [35–40];

 транспортні (несвоєчасність доставки ван-
тажу через поломку або непередбачувані 
простої транспортних засобів; неготовність 
вантажу в потрібний термін; втрата вантажу 
через несприятливі умови транспортування);

 інформаційні (недостатність знань і навичок 
з цифрової економіки та маркетингу; недо-
статнє використання цифрових технологій та 
електронних платформ для управління вза-
ємовідносинами зі споживачами);

 організаційні (відсутність чітко визначеної 
стратегії цифрової трансформації, бачення 
цифрового майбутнього компанії та недоліки 
керівництва; невміння управляти організацій-
ними змінами; відсутність цифрової стратегії 
управління взаємовідносинами зі споживача-
ми; низький рівень залучення співробітників; 
недостатність кваліфікованих і компетентних 
кадрів, які б відповідали сучасним вимогам 
цифровізації економіки).

Для усунення вищеперелічених бар’єрів доціль-
но трансформувати діючу систему управління логіс-
тичною діяльністю (СУЛД) аграрних підприємств, 
під якою слід розуміти взаємопов’язану сукупність 
об’єктів і суб’єктів управління через реалізацію всьо-
го переліку функцій управління процесами логістич-
ної діяльності в єдиному комплексі на основі вико-
ристання механізмів інформаційного й організацій-
ного забезпечення.

У результаті проведених досліджень встановле-
но, що для трансформації системи управління логіс-
тичною діяльністю аграрних підприємств доцільно 
розробляти та реалізовувати цифрову стратегію з ви-
користанням комплексного підходу (рис. 1).

Трансформація системи управління логістич-
ною діяльністю аграрних підприємств має ба-
зуватися на якісно нових принципах функціо-

нування:
 застосування системного підходу до організа-

ції логістичної діяльності в єдиному комплек-
сі, суть якого полягає у здійсненні сукупності 
взаємопов’язаних, послідовних процесів (по-
стачання та закупівля матеріальних ресурсів, 
контрактна робота з постачальниками, ви-
робництво сільськогосподарської продукції, 
її складування в логістичних центрах, реци-
клінг відходів, обслуговування споживачів, 
транспортування та збут сільськогосподар-
ської продукції) та різних логістичних послуг;

 реалізація всього переліку функцій управлін-
ня (прогнозування, планування, організація, 
облік, контроль, аналіз і регулювання) комп-
лексом послідовно здійснених процесів логіс-
тичної діяльності;

 диференціювання споживачів продукції на ве-
лико-, середньо- та дрібнооптових, виходячи 
з обсягів їх щорічного попиту;

 партнерські взаємовідносини учасників збу-
тових мереж мають здійснюватися на добро-
вільних засадах взаємодії, синергії унаслідок 
інтеграції зусиль, цілей і ресурсів стейкхолде-
рів, на основі взаємозалежності у плані відпо-
відальності, розподілу повноважень і ризиків 
логістичної діяльності;

 реалізація процесів логістичної діяльності 
має ґрунтуватися на впровадженні сучасних 
інформаційно-комунікаційних і цифрових 
технологій з використанням спеціального 
програмного забезпечення, автоматизованих 
систем управління, логістичних концепцій, 
економіко-математичних методів.

Отже, для ефективної роботи аграрних під-
приємств у нестабільному інституційному середови-
щі варто створити належні умови, які б дозволили 
суб’єктам господарювання одержувати максимальні 
вигоди від організації логістичної діяльності з ураху-
ванням специфіки розвитку глобальної та цифрової 
економіки.
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Об'єкт управління 
(керована система) – 

комплекс послідовних процесів 
логістичної діяльності підприємств

  
  

 

 
 

Підсистеми управління  

закупівлями та постачанням   

виробництвом продукції 

складським господарством 

процесами обслуговування споживачів 

транспортуванням і збутовою діяльністю 

організаційними змінами й інноваціями 

ризиками логістичної діяльності 

логістичними потоками 

Використання інформаційних інструментів і digital-каналів  

Інформаційні технології та системи  
MRP → ERP → OPT → SCM → CRM → QR → ECR → LP → DRP → E-SKLAD → CALS-технології  

Цифрові платформи  Програмні продукти  Різні цифрові канали  

Формування принципово нової культури маркетингових комунікацій 

Інтеграція CRM-систем 
у IT-архітектуру аграрних компаній

 
   

Інтеграція цифрових каналів маркетингової 
комунікації в єдину систему  

Напрями підвищення якості логістичного сервісу на засадах клієнтоорієнтованості    

Формування клієнтоорієнтованого мислення;  

переорієнтація на клієнта при розробці 
продуктів і послуг;  

цифровізація, машинне навчання та роботизація  
 

Комплексна модернізація бізнес-процесів;  

оптимізація організаційної структури  

управління логістичною діяльністю;  

трансформація моделей поведінки споживачів 
 

Складові ефекту  

1)  збільшення середньої рентабельності від організації логістичної діяльності на 15–20%;
2)  підвищення показника утримання споживачів на 5%;  
3)  скорочення часу на виконання поточних операцій на 25–30%;  
4)  підвищення точності прогнозування обсягів відвантаження продукції до 99%;  
5)  зниження витрат на збут, маркетинг і підтримку клієнтів на 10–15%;  
6)  підвищення швидкості обробки замовлень клієнтів та рівня інформаційної безпеки; 
7)  скорочення втрат часу на організацію обміну інформацією між підприємством та різними 

групами стейкхолдерів; 
8)  оптимізація роботи співробітників Департаменту логістики аграрного підприємства;  
9)  зменшення негативного впливу на довкілля в результаті поліпшення умов транспортування 

та складування продукції, застосування концепції управління промисловими відходами   
в контексті циркулярної економіки, реалізації «зелених» технологій при виробництві 
й організації процесів логістичної діяльності 

Суб'єкт управління 
(керуюча система) – 

топменеджери, менеджери 
середньої ланки та фахівці 

Департаменту логістики

Рис. 1. Комплексний підхід до цифрової стратегії управління логістичною діяльністю аграрних підприємств
Джерело: авторська розробка.
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ВИСНОВКИ 
Виходячи з вищевикладеного можна дійти та-

кого висновку. Трансформація логістичного менедж-
менту підприємств в агропромисловому комплексі 
тісно взаємопов’язана з розвитком цифрової еконо-
міки. Повна орієнтація на споживача досягається за 
рахунок організації акумулювання, структурування 
й обміну інформацією, а високий рівень конкурен-
тоспроможності підприємств у цифровій економіці 
неможливий без клієнтоорієнтованого підходу до 
логістичного сервісу. Даний підхід означає вибудову-
вання всіх бізнес-процесів навколо потреб клієнтів і 
розглядається як інструмент зі створення цінностей 
для споживачів і використання цифрових технологій 
для підвищення клієнтського досвіду. Тобто управ-
ління взаємовідносинами зі споживачами стає пріо-
ритетним напрямом у системі логістичного менедж-
менту в умовах цифровізації бізнесу. 

Для підвищення ефективності управління ло-
гістичною діяльністю суб’єктів господарювання в 
аграрному секторі України в сучасному цифровому 
просторі доцільно розробити комплекс стратегічних 
заходів з:
 удосконалення правового регулювання розви-

тку національної транспортно-логістичної 
системи з урахуванням передового європей-
ського досвіду (внесення відповідних змін до 
Національної транспортної стратегії України 
на період до 2030 року; формування концепції 
розвитку внутрішнього водного транспорту; 
внесення змін і доповнень до законодавства, 
яке регулює аграрний бізнес тощо);

 управління матеріально-технічним поста-
чанням (розрахунок оптимального обсягу 
партії постачання матеріальних ресурсів; 
оптимізація закупівельної стратегії підпри-
ємств; удосконалення управління процесом 
закупівель шляхом багатокритеріального оці-
нювання вибору оптимального постачальни-
ка матеріальних ресурсів);

 управління процесом транспортування (впро-
вадження інформаційних систем управління 
вантажами; застосування автоматизованої 
обробки документів при перевезенні ванта-
жів; розроблення пропозицій щодо оптиміза-
ції завантаження транспорту; використання 
інтернет-технологій для автоматизації тран-
спортних процесів);

 управління процесами обслуговування спожи-
вачів (аналіз і прогнозування обсягів відван-
таження сільськогосподарської продукції з 
урахуванням чинника сезонності; розроблен-
ня алгоритмів обслуговування різних катего-
рій споживачів і пропозицій щодо підвищен-
ня рівня логістичного сервісу);

 управління збутовою діяльністю (обґрунту-
вання використання мережевого підходу до 

організації збутової діяльності підприємств; 
формування системи договірних відносин зі 
споживачами; удосконалення клієнтоорієнто-
ваного підходу до обслуговування різних ка-
тегорій споживачів у контексті концепції мар-
кетингу взаємовідносин, механізму реалізації 
публічно-приватного партнерства в управлін-
ні збутовою діяльністю підприємств на осно-
ві формування агрокластера, методичного 
підходу до вибору оптимального каналу збуту 
сільськогосподарської продукції; визначення 
пріоритетних напрямів розвитку електронної 
комерції як ефективного інструменту просу-
вання товару на ринки аграрної продукції);

 інформаційне забезпечення організації проце-
сів логістичної діяльності на основі викори-
стання сучасних цифрових технологій.

У результаті дослідження встановлено, що існує 
безліч ризиків, які слід враховувати при ор-
ганізації логістичної діяльності аграрних під-

приємств. Тому доцільно здійснювати безперервний 
моніторинг, системний аналіз ризиків логістичної ді-
яльності підприємств і на цій основі управляти ними 
за допомогою комплексу методів, засобів та інформа-
ційних систем, які дозволяють певною мірою прогно-
зувати настання ризикових подій і вживати своєчасні 
заходи з їх мінімізації.

Перспективи подальших наукових досліджень 
полягають у розробленні організаційно-економічно-
го механізму вдосконалення системи управління вза-
ємовідносинами зі споживачами в контексті марке-
тингової стратегії аграрних підприємств у цифровій 
економіці.                     
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