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Обґрунтування актуальності проблеми. Особливість логістичних систем 

як об'єктів вивчення полягає в тому, що експерименти по з'ясуванню специфіки 

їх зведення і становлення потрібно проводити не з самими об'єктами 

управління в логістичних системах, а над їх видами, моделями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які опирається автор. Для 

моделювання різних за своєю природою аспектів діяльності підприємств існує 

добре розвинений і різноманітний економіко-математичний інструментарій. В 

економіко-математичному моделюванні логістичних завдань виділяють 

аналітичне та імітаційне моделювання. Можливість багаторазового 

використання показників моделі, великий потенціал узагальнення і пошук 

оптимальних рішень складають основні переваги аналітичного моделювання. 

На математичні моделі великий вплив створює те, що підприємства 

розрізняються за видами діяльності та умовами функціонування, це накладає 

відбиток і на моделювання логістичних процесів. 

Формулювання мети роботи. Мета цього дослідження полягає в пошуку 

однакового уявлення якісно різнорідних процесів функціонування 

підприємства, яке б дозволило об'єднати їх в рамках єдиної логістичної моделі 

підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих 

результатів. 

Моделювання як спосіб вивчення в науці ґрунтується на одноманітності 

систем або дій. Модель зобов'язана відображати сутність досліджуваних 

логістичних операцій, беручи до уваги всі її головні сторони і зв'язки [1]. 

Класифікація математичних моделей у логістиці відображена на рис.1. 

Ізоморфні моделі точно і в повному обсязі відтворюють досліджуваний 

об’єкт, процес або явище; гомоморфні моделі, в свою чергу, базуються на 

неповній або частковій подібності моделей досліджуваному об‘єкту. 

Матеріальні моделі відтворюють фізичні, геометричні, динамічні та 

функціональні характеристики досліджуваного об‘єкта або явища. Абстрактні 

моделі створюються в процесі абстрактного моделювання. Більшість моделей в 

логістиці будується в зв‘язку з проведенням математичного моделювання. 

Математичне моделювання – це процес встановлення відповідності 

даному реальному об‘єктові деякого математичного об‘єкта, який називається 

математичною моделлю. 
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Рис.1 – Класифікація моделей логістичної діяльності 

 

В логістиці застосовуються такі математичні моделі: 

– моделі макрологістики і моделі мікрологістики; 

– динамічні, статичні, і кінематичні моделі; 

– багатоетапні та одно етапні логістичні моделі; 

– детерміновані і стохастичні моделі; 

– моделі розподілу ресурсів; 

– моделі упорядкування; 

– моделі управління запасами; 

– моделі масового обслуговування та ін. 

Для математичних моделей логістичних систем та/або їх окремих 

елементів характерна наявність великої кількості прямих і зворотних зв’язків, а 

також існування певного часового лагу (запізнювання на всіх етапах 

логістичної системи) в процесах логістичного управління рухом різноманітних 

потоків. 

Аналітичне та імітаційне математичне моделювання широко 

застосовуються в логістиці.. 

Аналітичне моделювання – один з математичних прийомів дослідження 

логістичних систем, який дозволяє отримувати точні рішення. 

У базі розгляду об'єктів як систем лежить системний підхід. Це означає, 

що будь-яка система вважається цілою в тому числі і тоді, коли вона вироблена 

з окремих підсистем. В системному підході досліджуваний об'єкт 

представлений як комплекс взаємопов'язаних елементів, з'єднаних єдиною 

ціллю. Це дозволяє розкрити внутрішні і зовнішні зв'язки елементів в системі. 

Основу системного підходу до логістичного моделювання складають такі 

принципи: 

1. поетапне створення системи; 
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2.  узгодження інформаційних, ресурсних та інших даних логістичних 

систем; 

3. відсутність конфліктів між цілями окремих підсистем і всієї системи. 

Роль кібернетичного регулювання полягає в тому, власне, що завдяки 

зворотному зв'язку формується ймовірність ефективного управління в умовах 

функціонування об'єкта управління, в тому числі якщо дії, що викликали цей 

вплив не можуть бути виміряні, або ж коли їх вплив заздалегідь невідомий . Це 

пояснюється принципом вироблення керуючого впливу по відхиленню 

фактичного значення керованої величини від її відповідного (еталонного, 

даного, розрахункового) сенсу на підставі відхилення [3]. 

Висновки даного дослідження й перспективи подальшого розвитку в 

даному напрямку. 

Кожна логістична система характеризується вхідним і вихідним 

потоками, наявністю конкретного регулятора, а ще особистою пропускною 

спроможністю, яка залежить від параметрів та стану даної системи. В рамках 

дослідження сформульовані підходи, які дозволяють пов'язати воєдино процеси 

виробництва продукції, матеріально-технічного постачання і збуту для 

розробки логістичної моделі підприємства. 
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