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Концептуальний базис роботи

МЕТА ДАНОЇ РОБОТИ - впровадження діджіталізаційного модуля «SAP Transportation Management» в роботу 
комерційних підприємств во взаємодії з транспортними системами промислових зон.
ОБ'ЄКТОМ ДОСЛІДЖЕННЯ - процес управління інформаційною стійкістю в транспортних системах 
промислових зон.
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ - діджиталізаційний модуль «SAP Transportation Management».
 

НАУКОВІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ», 
ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ МЕХАНІЗМА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ЕВОЛЮЦІЇ

Взаємозв'язок наукових етапів дослідження феномену інформації 
 

Етапи формування механізма діджиталізації 
в процесі еволюції

 

1



Лінгвістична та параметрична характеристика концепції інформаційній 
інфраструктурі транспортного підрозділу

2

Індикаторні чинники, що фіксуються по групі транспортних підприємств

Результати дослідження крос-кореляції (R2) чинників в матриці 6 6ⅹ
 

Динаміка документованих інформаційних потоків в 
транспортному підрозділі
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Особливості механізму ERP, як базису діджіталізаційного модуля 
«SAP transportation management» для транспортних систем

Ринкові сегменти де реалізовано механізм ERP

ERP-системи представлені на українському ринку IT

Причини введення механізму ERP 

Ключові гравці на ринку «Transportation Management» систем 
для автоматизації процесів в транспортної логістиці



Схематична класифікація інформаційних ризиків
в середовищі транспортних підприємств
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Оцінка ефективності управління інформаційними ризиками з 
урахуванням ваги чинників

Карта інформаційних ризиків для АСУТП
Результати проведення експертної оцінки для 

логістики/закупівлі та постачання (сила впливу)
 

Результати проведення експертної оцінки для 
логістики/закупівлі та постачання (імовірність появи)
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Чек лист  
результатів отриманих при роботі SAP Transportation Management
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Оцінка ефективності функціонування інтегрованої логістичної 
системи підприємства в умовах реалізації проектних рішень

 
Логістична система підприємства в умовах діджиталізації простору комерційної 

діяльності підприємства

Організаційно-економічний механізм оцінки 
ефективності функціонування ІЛС

Данні для розрахунку ефективності 
функціонування ІЛС

де
Qj – представлений як обсягу логістичних 
послуг, виконаних підприємством, задля 
забезпечення бізнес-діяльності;
Z – логістичні витрати взяті лише на рівні 
20÷30% від загальних витрат підприємства;
VInc - відображає фінансовий потік, що 
характеризує собівартість 1 т продукції;
VOut – фактичне значення фінансового потоку;
TTreat – показує час, необхідний для 
виробництва т продукції;
Vlf - характеризує швидкість обробки 
логістичного потоку (сировини), необхідного 
для виробництва 1 т продукції;
lf – показує кількість необхідної сировини під 
час виробництва 1 т продукції.



Результати оприлюднення роботи
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ФОТО
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