
33
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19, 2013

ВСТУП
Існує декілька десятків визначень поняття

логістики як економічній діяльності. Найбільш
широке трактування розуміє під логістикою
процес управління усіма видами потоків (мате!
ріальними, людськими, енергетичними, фінан!
совими та ін.), що існують в економічних сис!
темах. Управління будь!яким об'єктом має на
меті ухвалення рішень, а потім його реалізацію.
Для того, щоб приймати рішення, потрібні певні
практичні знання, потрібні конкретні дії. Вихо!
дячи з цього, виникає отреба розглянути логі!
стику як науку та як господарську діяльність
або господарюючий суб'єкт.
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Логістика як наука розробляє наукові прин!
ципи, методи, математичні моделі, що дозволя!
ють планувати, контролювати і управляти
транспортуванням, складуванням і іншими ма!
теріальними і нематеріальними операціями, що
здійснюються в процесі:

— транспортуванні сировини і матеріалів до
виробничого підприємства;

— внутрішньозаводської переробки сиро!
вини, матеріалів і напівфабрикатів;

— доведення готової продукції (ГП) до спо!
живача відповідно до його вимог;

— передачі зберігання і обробки відповід!
ної інформації.
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Розглянемо основний пойнятій апарат
даної науки:

Логістичні принципи — це узагальнення, які
містять в собі дещо неточні кількісні визначен!
ня.

Логістична система — адаптивна система зі
зворотним зв'язком, що виконує ті або інші ло!
гістичні функції і логістичні операції. Скла!
дається, як правило, із декількох підсистем
(елементів) і має розвинуті зв'язки з зовнішнім
середовищем. Тобто — це сукупність функціо!
нально обмежених логістичних субсистем,
функціонування яких як цілого забезпечуєть!
ся інформаційною логістикою на рівні її влас!
них інформаційних субсистем.

Логістична функція — укрупнена група
логістичних операцій, що спрямована на ре!
алізацію цілей логістичної системи і яка за!
дається значеннями показників, що є її ви!
хідними змінними (параметрами управлін!
ня).

Методи управління — способи впливу су!
б'єкта управління на колективи і окремих
працівників для досягнення поставленої
мети.

Менеджмент матеріалів — управління по!
током сировини, матеріалів, деталей і комплек!
туючих, що надходять у виробництво. Матері!
альний потік — це матеріальні ресурси, неза!
вершена і готова продукція, які знаходяться в
стані руху і до яких застосовуються логістичні
активності, що пов'язані з фізичним переміщен!
ням в просторі, тобто — це продукція, яка роз!
глядається в процесі застосування до неї різних
логістичних операцій (транспортування, скла!
дування, навантаження, розвантаження, зата!
рювання, консолідація, розукрупнення, сорту!
вання і т. д.) і яка віднесена до часового інтер!
валу.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Мікрологістична система (мікрологістика)

— система управління, що охоплює внутріви!
робничу логістичну діяльність фірми, пов'яза!
ну з інтеграцією підготовки і планування ви!
робництва зі збутом, постачанням, транспор!
тно!складськими і вантажо!розвантажуваль!
ними роботами. Вона вирішує локальні в рам!
ках окремих ланок і елементів логістики пи!
тання.

Модель — копія або аналог процесу що вив!
чається, предмету або явища, яка відображає
суттєві, з точки зору мети дослідження, влас!
тивості змодельованого об'єкту.

Моделювання в логістиці — імітація логі!
стичної системи, як правило, за допомогою ма!

тематичних закономірностей та тверджень, для
виявлення взаємозалежностей між її компо!
нентами.

Логістика, як господарська діяльність —
це процес управління матеріальними пото!
ками та — господарська діяльність в госпо!
дарському обігу від первинного джерела си!
ровини до споживача. А також пов'язана з
цими процесами інформацією. Логістика
дозволяє використовуючи наукове підгрун!
тя вирішити множину різнорідних задач
різної складності та масштабів, розглянемо
основні з них:

— прогнозування попиту і визначення на
його основі необхідного запасу, розробка сис!
теми управління запасами (СУЗ);

— визначення необхідної потужності ви!
робництва і транспорту;

— організація розподілу матеріальних по!
токів;

— управління поточнимим процесами і
транспортно!складськими операціями в пунк!
тах виробництва і у споживачів;

— моделювання процесу функціонування
логістичних систем (ЛС);

— проектування ЛС;
— планування і реалізація постачання, ви!

робництва складування, збуту, транспортуван!
ня;

— узгодження цілей і координація діяль!
ності окремих підприємств в різних підрозділів
у рамках підприємства та ін.

Основним об'єктом управління логістики як
господарській діяльності є матеріальний потік,
що проходить по логістичному ланцюгу (ЛЦ),
починаючи від первинного джерела сировини
через усі проміжні процеси аж до кінцевого
споживача.

В ході проходження по логістичному лан!
цюгу МП доводиться до підприємства, потім
організовується його раціональний рух через
ланцюг складських і виробничих ділянок,
після чого ГП доводиться до споживача. Які!
сний склад МП у міру просування по ЛЦ
міняється. Між джерелом сировини і першим
переробним підприємством, а також між
різними виробничими підприємствами руха!
ються, як правило, масові однорідні вантажі:
сировина, матеріали, напівфабрикати. Усере!
дині окремих виробництв між цехами і усере!
дині цехів переміщаються різні деталі, за!
готівлі, напівфабрикати. У кінці ЛЦ МП скла!
дається з різноманітних товарів, готових до
вживання.

Таким чином, логістична система включає
до свого складу такі основні компоненти: суб!
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система складських господарств (СГ), субсис!
тем транспортних господарств (ТГ), субсисте!
ма зберігаючих господарств (ЗГ), субсистема
обслуговуючих господарств (ОГ), інформацій!
на субсистема (ІС).

Структура системи — це сукупність еле!
ментів стійких зв'язків між елементами систе!
ми, які забезпечують її цілісність та тотожність
самій собі.

Різновид складних систем — соціотехнічні,
в т.ч. економічні [2], де за допомогою матема!
тичних методів традиційно моделюються задачі
структурного та функціонального типів, в т.ч.
управлінські, економічні, організаційні тощо.
Зокрема, монографія [2] була присвячена про!
блемам потокорозподілу ресурсів для ефектив!
ного управління складними соціотехнічними
системами.

Геометричне моделювання є досить широ!
ким і розвиненим розділом науки, що спи!
рається, з одного боку, на теоретичні і прак!
тичні досягнення прикладної геометрії та з
іншого боку, використовуює, вагомий апарат
математичної теорії. Геометричне моделюван!
ня все в більшій мірі торкається побудови мо!
делей явищ і процесів для дослідження їх в
динаміці і тому, як правило, містить розробку
різноманітних алгоритмів, що спираються на
адекватні процесу геометричні схеми, поло!
ження і висновки геометричної теорії. Спро!
щуючи, можна сказати, що геометрична мо!
дель вміщує в собі геометричну схему (геомет!
ричну абстракцію процесу чи явища, геомет!
ричну трактовку взаємозв'язків факторів і па!
раметрів процесу), математичний апарат
(певні математичні методи, адаптовані до про!
цесу, що досліджується, або оригінальні ме!
тоди, розроблені в процесі моделювання) та
розрахункові алгоритми, що випливають із ма!
тематичного методу, який використовується і
в свою чергу спираються на геометричну схе!
му та орієнтуються на можливості обчислю!
вальної техніки.

Питома вага кожної з цих складових в
різних моделях неоднакова і залежить від ба!
гатьох факторів (складності явищ та про!
цесів, рівня розробки математичного апара!
ту, можливостей обчислювальної техніки,
вимог до результатів моделювання в подаль!
шому [2, 4]. Геометрична модель може тор!
катись окремого явища або процесу і не мати
узагальнюючого характеру. Частіш за все,
геометрична модель носить універсальний
характер; може використовуватись для роз!
рахунку різноманітних явищ та мати мож!
ливість самовдосконалення та розвитку. В

цьому випадку можна говорити про методи
геометричного моделювання, які використо!
вуються для різноманітних процесів в науці
та техніці. Питанням геометричного моделю!
вання присвячена велика кількість робіт,
навіть розвиток певних наукових шкіл пов'я!
заний з розвитком даного напряму приклад!
ної геометрії.

Сукупність математичного апарату та
комп'ютерних технологій в економіці та уп!
равлінні структурно оформились у вигляді
таких розділів: методи елементарної матема!
тики; класичні методи математичного анал!
ізу; методи математичної статистики; еконо!
метричні методи; методи математичного
програмування; методи дослідження опе!
рацій; методи економічної кібернетики; ме!
тоди теорії оптимальних процесів; еврис!
тичні методи [3]. Все більш широкого роз!
витку аж до виділення в окрему дисципліну,
набуває економетрика; окремою функціо!
нальною частиною управлінської науки та!
кож є логістика, яка широко використовує
аналітичні та стохастичні методи, інтерпре!
таційні моделі та математичні методи управ!
ління запасами.

Прикладна геометрія дає можливість не
тільки якісно інтерпретувати отримані ре!
зультатами, а й знизити похибки якості мо!
делі, визначити чіткий взаємозв'язок між
різними параметрами, спрогнозувати та на!
очно показати можливості та недоліки сис!
теми управління (економічні, організаційні,
технічні тощо) на всіх рівнях розвитку та
функціонування.

Зокрема, в економіко!управлінській об!
ласті геометричні інтерпретації можуть розг!
лядатись не тільки як технології візуалізації
математичних моделей "негеометричного" на!
пряму, але, головним чином, як геометричні
аналоги опису структурних та функціональ!
них схем, оптимізації управління складними
параметрами, основою створення конструк!
тивних та наочних систем прийняття рішень
тощо.

Відповідно до методологічної концепції,
створеної в [1] геометричні моделі можна кла!
сифікувати за рівнем складності:

— геометрична модель об'єкту — модель
вихідної форми або результату формотворен!
ня;

— геометрична модель процесу — модель
неструктурованої монофункціональної динам!
ічної системи, яка описує цю систему, в особ!
ливому випадку як неперервна або дискретна
послідовність її станів;.
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— геометрична модель явищ — модель пер!
шого рівня структурної складності, яка пов'я!
зує множину моделей об'єкту за допомогою
моделі визначеного процесу;.

— складно структурована геометрична мо!
дель — модель логічної, в т.ч. ієрархічної су!
купності об'єктів, процесів і явищ. Моделі 1—3
в загальному випадку є підсистемами різних
рівнів відносно системи 4;

— гетерогенна геометрична модель —
складно структурована модель, де як її підсис!
теми є моделі негеометричної природи (стати!
стичні, диференціальні, кваліметричні і т.п.)

— складно структурована модель з геомет!

ричними компонентами — негеометрична в
цілому модель складної системи довільного
типу, в якій геометричні моделі є тільки локаль!
ними підсистемами, які вирішують особливі
функціональні задачі.

Важливою типологічною ознакою є кри!
терій функціональності. (Функціональність
геометричної моделі — цільове призначен!
ня моделі в рамках реалізації процесу гео!
метричного моделювання). Тоді морфоло!
гічний рівень класифікації геометричних
моделей, погоджений з деяким процесом
геометричного моделювання: геометричні
моделі форми; алгоритмічна геометрична
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Рис. 1. Типологічна схема геометричних моделей за функціональністю за структурними
елементами галузевої теорії "Геометрична економетрика"
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модель; інтерфейсна (внутрішня) геомет!
рична модель; геометрична модель візуалі!
зації.

Узгоджена типологічна схема геометричних
моделей за функціональністю за структурни!
ми елементами галузевої теорії "Геометрична
економетрика" (рис. 1).

РЕЗУЛЬТАТИ
Таким чином, застосування прикладної

геометрії щодо задач економетрики, логісти!
ки має підвищити ступінь конструктивності та
наочності при вирішенні конкретних економі!
ко!управлінських задач, а також призвести до
створення нових інструментальних засобів,
що використовують переваги геометричних
уявлень.

Очевидно, що типологія економіко!управ!
лінських задач має чітко корелюватись з типо!
логією геометричних моделей та методами гео!
метричного моделювання.

Інструментарій прикладної геометрії є важ!
ливим фактором посилення операційних мож!
ливостей методів економетрики, логістики,
економічної кібернетики і т.д.

Таким чином, використання галузевої
теорії "Геометрична економетрика" для логі!
стичним економічних систем є доцільним, ефек!
тивними та необхідним для раціонального ви!
рішення виробничих задач.
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