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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННІ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ТА 

КОМЕРЦІЙНИМИ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ: ОСНОВНІ 

ВІДМІННОСТІ ПРИ ПОБУДОВІ МОДЕЛІ 
 

У статті було проаналізовано доцільність побудови імітаційних моделей для логістичних процесів, чи суттєво 

вплине мінімазація витрат з логістики на загальний стан суспільства тощо. Вказано на найбільш популярні 

інструменти, які використовують в імітаційному моделюванні. Окремо проаналізовано логістичні процеси в 

державному управлінні та для підприємств. Шляхом аналізу найбільш значущих характеристик кожної із сфер 

управління –викладено основні відмінності, які враховуються при побудові моделей для управління державними та 

комерційними логістичними процесами. На основі розгляду платформи Прозоро названо основні процеси, які мають 

враховуватися при побудові імітаційної моделі управління державними логістичними процесами. Основні процеси для 

побудови імітаційної моделі підприємства враховані умови ринкової економіки. 
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Постановка проблеми. У сучасному світі 

має місце поняття глобальних ланцюгів поста-

вок. Глобальні ланцюги поставок (ГЛП) - це 

складні соціально-технічні системи та ключова 

особливість сучасної цивілізації. ГЛП можуть 

зв'язувати багато фірм, залучати багато локацій 

та транспортних каналів, стосуватися тисячі 

деталей та нести відповідальність за сотні тисяч 

відправлень щорічно. Зацікавлені сторони 

включають фірми, які беруть участь у вироб-

ництві товару, покупців товару та всі фірми, що 

беруть участь у переміщенні та зберіганні 

товару. Вартість ГЛП є значною; у 2018 році, 

наприклад,  в США дослідили, що  витрати на 

логістику досягли 8% ВВП. Навіть незначна 

мінімізація витрат у ГЛП може мати велику 

користь для суспільства. Це допомагає пояснити 

стійкий сильний інтерес до моделювання та 

аналізу логістичних систем. [1].  

Для цього застосовують різні методи, в тому 

числі як аналітичні, так і імітаційні методи 

моделювання. Проте підходи для побудови 

можуть відрізнятися залежно від сфери, в якій 

функціонує логістична система.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Тема моделювання в логістиці є доволі іннова-

ційною та не повно відкритою, оскільки дослід-

ження досі тривають: які саме підходи найкраще 

використовувати, які методи найбільш повно 

задовольняють мету, яке програмне забезпечення 

може відповідати усім вимогам. Вирішенню 

проблем теорії і практики моделювання 

логістичних процесів значну увагу приділено 

вітчизняними та зарубіжними вченими, зокрема 

Бакаєв О.О. описав головні моделі логістичних 

процесів та сучасні інформаційні технології для 

їх реалізації, приділив значну увагу новим 

принципам та засобам логістичного управління, 

різним логістичним концепціям. Бабіна О.І. 

намагалась поєднати аналітичні та імітаційні 

методи моделювання в логістиці. В США 

щорічно проводиться Winter Simulation 

Conference, де представляються основні здобутки 

імітаційного моделювання ланцюгів постачань. 

Однак, виникає необхідність в імітаційному 

моделюванні логістичних процесів з 

урахуванням специфіки діяльності підприємства. 

Мета статті. Системно викласти основні 

відмінності, які враховуються при побудові 

моделей для управління державними та 

комерційними логістичними процесами шляхом 

розгляду найбільш значущих характеристик. 

Основні результати дослідження. При 

організації постачання державних і 

муніципальних замовників в рамках існуючого 

законодавства на практиці не завжди вдається 

досягти бажаної економії бюджетних коштів. 

На макрорівні методи логістичної діяльності 

ще недостатньо сформовані і вивчені. Застосу-

вання і реалізація їх багато в чому залежить від 

того макросередовища або ситуації невизначе-

ності, в якій перебуває особа, що приймає 

рішення (ОПР) про вибір того чи іншого методу 

або логістичної стратегії. Саме держава, яка є 

головною в реалізації стратегії, спільно з госпо-

дарськими структурами може регулювати, коор-

динувати наскрізний потік в рамках території. 

Навіть якщо цей потік має народногосподарську 
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сутність, лише держані механізми можуть 

зробити його ефективним для даної території[2]. 

Логістика у функціонуванні будь-якого 

підприємства як сфера його діяльності з кожним 

роком грає дедалі важливішу роль. Це стосується 

як підприємств (корпорацій), які мають тривалу 

історію існування, так і новостворених; як 

підприємств, на яких існують виробничі процеси, 

які не змінювалися вже кілька років, а то й 

десятиліть, так і інноваційних підприємств, 

зокрема, таких які розробляють інформаційне 

забезпечення, і для них характерні постійні зміни 

у виробничих процесах; як великих підприємств, 

так і малих тощо[3]. 

Операції з переміщення товарів у рамках 

світового ринку є більш дорогими і складними, 

ніж на національних ринках. Витрати на 

світових ринках становлять 25-35% від вартості 

продажів експортно-імпортної продукції, в 

порівнянні з 8-10% від вартості товарів, 

призначених для споживання на внутрішньому 

ринку. Поліпшення взаємодії з постачальни-

ками може мінімізувати вартість товарно-мате-

ріальних запасів, а краща координація специ-

фікацій звести до мінімуму потребу подальшої 

доробки продукції постачальника, більш висо-

ка координація в ціноутворенні може зробити 

компанію та її постачальників більш конкуренто-

спроможними і рентабельними. Економія може 

бути досягнута на іншому кінці логістичного 

ланцюга – в процесі розповсюдження. Відмін-

ності в ефективності поширення можуть впли-

нути на загальну цінову перевагу компанії[3]. 

Імітаційна модель надає можливість проана-

лізувати ефективність використання логістич-

них підходів і, за умови виявлення відхилень 

від стандартів функціонування, створити 

оптимальну еталонну модель внутрішньої та 

зовнішньої логістики для різноманітних сфер, 

враховуючи специфіку функціонування. 

Метою імітаційної моделі є мінімізація 

загальних логістичних витрат, пов'язаних зі 

зберіганням запасів, доставкою замовлення та 

можливим дефіцитом продукції. 

При імітаційному моделюванні відтворюється 

процес функціонування системи в часі. Причому 

імітуються елементарні явища, що складають 

процес зі збереженням їхньої логічної структури 

й послідовності протікання в часі. Моделі не 

вирішують, а здійснюють прогін програми з 

заданими параметрами, змінюючи параметри, 

здійснюючи прогін за прогоном[4]. 

Головною проблемою при побудові будь-

якої імітаційної моделі є необхідність побудови 

комплексних математичних моделей і розробки 

програмного коду імітаційної моделі. У сучас-

них системах імітаційного моделювання робля-

ться спроби вирішити цю проблему за допомого 

автоматизації побудови коду імітаційної моделі 

нa підставі різних графічних схем (візуальних 

моделей) і використанням методів об'єктно-орі-

єнтованого проектування. Такий підхід значно 

полегшує завдання створення імітаційної моделі 

і робить саму модель більш зрозумілою для 

користувачів[5]. 

Найбільш потужним з інструментів для іміта-

ційного моделювання (підтримують агентське 

моделювання) є інструментарій AnyLogic, який є 

зручним для користувачів за рахунок застосу-

вання об'єктно-орієнтованого підходу, візуально-

го проектування, інтуїтивного графічного інтер-

фейсу, платформо-незалежності мови Java. Крім 

того, він реалізує об'єднаний підхід за рахунок 

надання можливості створення гібридних моде-

лей на основі різних підходів імітаційного моде-

лювання [6]. 

Для того, щоб побудова великої логістичної 

системи не була набором хаотичних операцій, 

існує схема інформаційних вхідних даних. 

Розглянемо, для прикладу, найбільшу плат-

форму для проведення державних закупівель – 

Прозоро. На її основі вкажемо основні процеси, 

які повинні відображатися для побудови 

імітаційної моделі: 

 надходження заявок від держави на закупівлю; 

 прийняття заяв на участь від підприємців; 

 оцінка пропозицій, що надійшли; 

 вибір переможця; 

 виконання замовлення. 

Отож, для державних логістичних процесів 

інформаційним вхідним параметром можуть бути 

будь-які документи, які підтверджують наміри 

держави на державні закупівлі, а вихідним – 

документальне підтвердження виконаних умов 

державних закупівель постачальником. 

Для оцінки функціонування процесу на 

комерційному підприємстві можуть бути вибрані 

різні показники і, зокрема, визначення економічних 

затрат від неефективного функціонування як 

окремих моментів процесу, так і всього в цілому; 

визначення часу надходження ресурсу в систему 

при заданих показниках його надходження та 

перетворення; визначення сумарних втрат часу 

системою від знаходження ресурсу в стадії 
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затримки (в запасі) і неповного використання часу 

перетворюючих пристроїв при заданих параметрах 

законів розподілу випадкових величин, а також 

інші, які формуються умовами необхідності 

прийняття управлінських рішень. 

Для комерційної установи: інформаційним 

вхідним параметром може бути попит на 

продукцію, а вихідним – виробництво 

продукції, яка аналізується.  

Матеріальний потік для обох сфер залежить від 

специфіки функціонування чи то державного 

підприємства чи то комерційного, але однаково 

класифікується -   потік ресурсів, готової продукції та 

інші, які характеризуються наступними 

параметрами: номенклатурою та кількістю продукції; 

розмірністю та ваговими характеристиками; фізико-

хімічними особливостями матеріалів; умовами 

транспортування та зберігання; вартісними 

характеристиками (тарифами) та іншими. 

Ключовими параметрами для обрання пере-

можця буде цільова функція, яка вказуватиме на 

мінімізацію витрат, а також обмеження, які можуть 

стосуватися величини складських приміщень, 

відстані доставки, технічні характеристики тощо. 

Оптимізація полягає в послідовному виконанні де-

кількох прогонів моделі з різними значеннями па-

раметрів і знаходженні оптимальних результатів, 

при яких цільова функція досягає свого екстремуму. 

Отже, структура оптимізаційної моделі 

складається з трьох основних елементів: цільової 

функції, обмежень та її змінних.  

Одним із найважливіших обмежень для 

підприємства, як одиниці ринкової економіки – є 

уникнення дефіциту продукції у будь-який із 

проміжків часу. 

Для коректного моделювання необхідно 

використовувати статистичні дані, наприклад: 

обсяги державних закупівель чи рівень попиту 

за останні роки на товар та обсяги пропозиції 

необхідного товару за базовий період. Із таких 

показників потрібно визначити ступінь 

асиметричності ряду, за яким робимо висновок 

про нормальний розподіл ряду. Для таких 

розрахунків у програмі AnyLogic, до прикладу, 

використовують вбудований пакет EViews. 

Цей пакет також дозволяє прогнозувати 

величини, які аналізуються і таким чином 

можна отримати вхідний параметр для 

імітаційної моделі, наприклад: щомісячний 

показник попиту на прогнозований період. 

Висновки. Виходячи із дослідженого, іміта-

ційна модель може встановлювати певні обсяги 

запасів, поставок, задоволення державних потреб 

або рівня попиту. Отже, застосовуючи імітаційне 

моделювання для управління логістичними про-

цесами, існує можливість провести експери-

менти та визначити оптимальний розмір запасів 

продукції на підприємствах та на складах при 

мінімальних витратах на мікро- та макрорівнях. 

Основні відмінності при побудові імітаційних 

моделей для державного та комерційного управ-

ління виходять із двох ключових чинників: дер-

жавні закупівлі супроводжуються централізова-

ними процесами, а підприємство діє в умовах 

ринкової економіки. 
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ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛИ 

В статье были проанализированы целесообразность построения имитационных моделей для логистических 

процессов, или существенно повлияет минимазация расходов по логистике на общее состояние общества и тому 

подобное. Указано на наиболее популярные инструменты, используемые в имитационном моделировании. Отдельно 

проанализированы логистические процессы в государственном управлении и для предприятий. Путем анализа 

наиболее значимых характеристик каждой из сфер управления - системно изложены основные различия, которые 

учитываются при построении моделей для управления государственными и коммерческими логистическими 

процессами. На основе рассмотрения платформы Прозрачно названы основные процессы, которые должны 

учитываться при построении имитационной модели управления государственными логистическими процессами. 

Основные процессы для построения имитационной модели предприятия учтены условия рыночной экономики. 

Ключевые слова: моделирование, имитационное моделирование, имитационная модель, оптимизация логистика, 

государственные логистические процессы, логистические процессы предприятия. 
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SIMULATION MODELING IN THE MANAGEMENT OF STATE AND COMMERCIAL LOGISTIC 

PROCESSES: MAIN DIFFERENCES IN THE CONSTRUCTION OF THE MODEL 

The article analyzes the feasibility of constructing simulation models for logistic processes, whether the minimization of logistics 

costs will have a significant impact on the general state of society, etc. The most popular tools used in simulation are indicated. 

Logistic processes in public administration and for enterprises are analyzed separately. By analyzing the most significant 

characteristics of each of the spheres of management - the main differences are systematically stated, which are taken into 

account when constructing models for the management of state and commercial logistic processes. Based on the consideration 

of the Transparent platform, the main processes that should be taken into account when building a simulation model of 

managing state logistics processes are identified. The basic processes for constructing an imitation model of an enterprise take 

into account the conditions of a market economy. 

Keywords: simulation, simulation modeling, simulation model, logistics optimization, state logistics processes, enterprise 

logistics processes. 
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