які цей процес може бути розкладений, і які мають бути
реалізовані для досягнення бажаної мети [11, с. 45].
Створена таким чином система управління, засно
вана на адаптивній технології (ситуаційному підході),
яка органічно вписана в ринкове середовище та внутріш
ню структуру організації, не лише знижує навантаження
на керівників, але і забезпечує конкурентоспроможність
бізнесу, його динамічне і стійке зростання, і дозволяє
отримувати вигоди від конкретної економічної ситуації.
Висновки
Таким чином, найбільш підходящим в умовах мін
ливого зовнішнього середовища є ситуаційний підхід
до управління, суть якого полягає в оперативному ре
агуванні на ситуацію, яка виникла на ринку, або у вну
трішньому середовищі організації в конкретний момент
часу. При ситуаційному підході технологію управління
доцільно визначати як послідовність дій щодо вибору
доцільних управлінських процедур і перетворень, спря
мованих на досягнення стабільного розвитку організа
ції в динамічному ринковому середовищі.
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Р

ізні школи концепції логістики в застосуванні її
до вирішення економічних проблем формувалися
і на Заході, і в Україні. Суть відмінностей цих шкіл
в підході до вивчення логістичної системи полягає в
ототожненні або неототожненні логістичного і техноло
гічного підходів до управління потоковими процесами.
Поняття логістичної системи є одним з базових
понять логістики. Існують різноманітні системи, що за
безпечують функціонування економічного механізму.
У цій множині необхідно виділяти саме логістичні систе
ми з метою їх синтезу, аналізу і вдосконалення. У процесі
формування логістичних систем на підприємствах слід
враховувати їх характерні риси представлені в табл. 1.
Їх виділення обумовлено необхідністю виокремлення
особливостей функціонування саме логістичних систем.

об'єднання різних функцій, що стосуються розподілу ви
робленого продукту в єдину функцію управління, несе в
собі великий резерв підвищення ефективності.
Розподільча логістика є тією частину логістики,
яка інтегрована в сферу розподілу, тобто здійснюється
в післявиробничий період. Розподільча логістика – це
управління транспортуванням, складуванням та інши
ми матеріальними і нематеріальними операціями, які
здійснюються в процесі доведення готової продукції до
споживача згідно з інтересами і вимогами останнього,
а також передачі, зберігання й обробки відповідної ін
формації. Інакше її ще називають маркетинговою або
збутовою логістикою. Доцільно все ж використовувати
термін «розподільча логістика» як такий, що найбільш
точно відображає наявність у логістичній системі ке
Таблиця 1

Характерні риси логістичної системи
Узагальнені
характерні риси

Б. О. Анікін

В. В. Лукинский,
Ю. В. Пономарьова

В. Г. Алькема,
О. М. Сумець

Включає сукупність
елементів

Складність

Складність

Цілісність

Наявні тісні зв’язки

Цілісність

Цілісність

Цілісність

Структурованість

Структурованість

Структурованість

Інтегрованість
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А. М. Гаджинський

Складність

Структурованість
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Характерні риси, визначені дослідниками

–
Притаманні
інтегративні якості

Володіє інтегрова
ними якостями

–

Інтегративність

Унікальність,
непередбачуваність,
невизначеність

–

Ієрархічність

–

Рухливість

–

Унікальність

–

Підпорядкованість

–

Рухливість

–

–

Адаптивність

–

–

Адаптивність

–

Подільність

–

Ділимість

–

–

Організація

Подільність
Організованість

–

–

Ієрархічність

Має організацію

Адаптивність

Стохастичність

–

–

–

Стохастичність

Інерційність

–

–

–

Інтегрованість

Багатофункціональність

–

–

–

Багатофункціональність

Надійність

–

–

–

–

Ефективність

–

–

–

–

Поняття логістичного процесу пов'язане з побудо
вою й функціонуванням логістичної системи. У загаль
ному випадку логістичний процес – послідовна зміна
станів, стадій розвитку, сукупність послідовних дій для
досягнення якого-небудь результату (наприклад, вироб
ничий процес – послідовна зміна операцій).
Розподіл матеріального потоку вже досить давно
є суттєвою стороною господарської діяльності, однак
становище однієї з найбільш важливих функцій воно
набуло лише порівняно недавно.
Питання вибору каналів розподілу, упаковки то
варів, підготовки їх до транспортування та доставки
одержувачу; питання виробництва та закупівель мате
ріалів вирішувалися в слабкому взаємозв'язку один з
одним. Лише нещодавно прийшло розуміння того, що
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руючих впливів під час доведення готової продукції до
кінцевих споживачів.
Принципова відмінність розподільчої логістики
від традиційного розуміння збуту полягає насамперед у
системному взаємозв’язку процесу розподілу з процеса
ми виробництва і закупівель під час управління матері
альними потоками, а також системному взаємозв’язку
всіх функцій всередині самого розподілу.
Виходячи з вищеозначеного, розподільчою логістичною системою будемо визначати адаптивну систему
зі зворотнім зв’язком, яка реалізує логістичні функції,
управління рухом матеріальних запасів/товарів в меж
ах функціональної області розподілу та використовує
усі можливі ресурси логістичної системи та дозволяє
визначити внутрішньо системні параметри та зв’язки із
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Рис. 1. Складові логістичної концепції розподільчої
системи
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роцес моделювання логістичних функцій розпо
дільчих систем повинен спиратися на загально
прийняті базові принципи системного аналізу і
системотехніки, а також з урахуванням цільової орієнта
ції на кінцеві результати розподільчої діяльності. Деталі
зація організаційних завдань потребує виділення таких
операцій розподільчої логістики за такими ознаками:
 повнота обслуговування клієнтів (повне чи
комплексне обслуговування і неповне чи част
кове обслуговування);
 форма організації (зовнішні, тобто за межами
підприємства, і внутрішні, тобто в межах під
приємства);
 спосіб виконання (технічні, матеріальні, фінан
сові, інформаційні);
 результат (поставка товару, надання послуг).
Головним елементом розподільчої логістичної сис
теми є розподільчий центри, один чи сукупність, де роз
подільчим центром є складський комплекс, який отримує
товари від підприємств-виробників або від підприємств
оптової торгівлі (наприклад, які знаходяться в інших
регіонах країни або за кордоном) і розподіляє їх більш
дрібними партіями замовникам (підприємствам дрібно
оптової та роздрібної торгівлі) через свою або їх товаро
провідну мережу. Управління логістичними процесами
вимагає наявність певних концепцій. За останні 60 років
сформувалося більш ніж десять концепцій управління
підприємствами, відокремивши різні функції та сукуп
ність процесів, з’явилися концепції з управління специ
фічними діяльностями, так однією з ланок було визначено
логістику. Аналіз концепцій управління дозволяє виділи
ти концепції, положення котрих можливо застосувати до
діяльності розподільчих логістичних систем, SCM, DRP,
QR, CR, VMI, котрі мають спрямованість на оптимізацію
логістичних процесів, представлені на рис. 1.

Для ефективного функціонування на ринку послуг
з перерозподілу товарної продукції розподільча система
повинна гармонізувати логістичні процеси на усіх ланках
діяльності та взаємодії з зовнішнім середовищем. Тобто
головною метою задля цілі отримання і збереження кон
курентних переваг на ринку розподілу готової продукції
визначено оптимізацію логістичних процесів розпо
дільчої системи. Таким чином, постає питання виявлені
вузьких місць чи основних проблем, які не дозволяють
логістичної розподільчої системі ефективно функціону
вати. Вивчення проблематики за цими питаннями надає
можливість сформулювати ряд завдань вирішення яких
дійсно підвищить ефективність оптимального управлін
ня логістичною системою. Основні завдання розподіль
чої логістичної системи являють собою синтез завдань
окреслених вище логістичних концепцій, а саме: SCM,
DRP, QR, CR, VMI. Розуміючи те, що комплексні завдан
ня визначених на рис. 1 концепцій неможливо вирішува
ти всі разом та застосовувати у діяльності розподільчої
логістичної системі, нами було модифіковано і синте
зовано у відповідності до визначених проблемних сфер
концептуальні основи та визначено завдання, що будуть
розглянуті за новими принципами управління.
Так, наприклад з концепції SCM було виключено
специфіку використання у виробничих підприємствах,
що наведено на рис. 2. Створена система завдань роз
подільчої системи, потребує механізму вирішення, стає
зрозумілим, що комплексне вирішення та синергія ефек
ту від результатів оптимізації надасть змогу прискорити
процеси у діяльності компанії. Це неможливо без вико
ристання сучасних інформаційних технологій та методу
моделювання, тому, що головна логістична функція, що
зв’язує між собою наведені завдання – це інформація.
Сконцентрувавши інформацію про логістичні процеси
діяльності розподільчої системи та подавши її на вхід
інформаційно-аналітичного забезпечення за допомо
гою синтезу імітаційних моделей, можливо отримання
результатів оптимального управління компанією, од
нак рішення та відповідальність про впровадження цих
результатів до реальних процесів лягає на керівництво
компанією. Виходячи з цього розробка адекватної кон
цепції з оптимізації управління логістичними процеса
ми розподільчою системою є невід’ємно-важливою про
цедурою управління логістикою компанії.

П

ісля формулювання основних проблем і завдань
слід конкретизувати та абстрагувати завдання,
котрі потребують рішення, без впливу логістич
них концепцій котрі сформували ці завдання. Резуль
татом цього є корекція формулювання логістичних за
вдань. Так, виділимо такі:
1.	Зональна оптимізація складу.
2. Оптимізація рівня запасів.
3. Оптимізація взаємодії складських ресурсів.
4. Визначення потрібної кількості персоналу.
5. Формування принципів класифікації товарних
запасів.
6. Оптимізація розвізних маршрутів.
7. Оперативне визначення кількості розвізного
автотранспорту.

ЕКОНОМІКА

зовнішнім середовищем. Розподільча логістична систе
ма відокремлює функції від виробництва, акцентуючи
увагу на основних логістичних функціях серед яких ви
ділені: управління закупівлями, складуванням, запаса
ми, збутом та транспортуванням.
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Мета

Оптимізація логістичних
процесів розподільчої
системи
Проблеми

Завдання

Управління
закупівлями

Управління
запасами
1. Неефективна робота
організаційної структури
2. Незбалансована
інфраструктура
3. Відсутня взаємодія
організаційної
та інфраструктури
розподільчої системи

Управління
складським
господарством
Управління
продажами
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менеджмент і маркетинг

Управління
доставками

1. Прогнозування
попиту
2. Визначення
оптимальних площ
складського
господарства
3. Визначення
оптимального
розміру запасів
4. Контроль
за станом запасів
5. Графік
поповнення запасів
6. Оцінка попиту
в реальному часі
7. Автоформування
замовлень
8. Відповідність
оптимального
розміру замовлення
та попиту (Узак)
9. Обрання логістичних посередників
і постачальників
(Узак)

}}
}

SCM

DRP

QR

CR

VMI

10. Досягнення
оптимальної
ефективності
логістичного
обслуговування

Рис. 2. Концепція завдань розподільчої логістичної системи

Вирішення зазначених завдань потребує викорис
тання методів здібних комплексно впровадити систему
прийняття управлінських рішень у діяльності розпо
дільчої системи. Метод моделювання виступає провід
ним інструментом у вирішенні зазначених завдань. Роз
глядаючи динаміку системи показників і логістичних
процесів, можливий вибір ідеологій моделювання, як
системна динаміка у зв’язку з дискретно-подійним мо
делюванням, котрі дозволяють реалізувати взаємодію
показників та процесів у реальному часі для прийняття
оперативних рішень, що наведено на рис. 3.
Системно-динамічна імітаційна модель включа
тиме рішення з оптимізації показників діяльності авто
парку та складського господарства, а також прогноз по
питу за групами товарних запасів.
Дискретно-подійна модель вирішує завдання з вза
ємодії складських ресурсів, оптимального складування
груп товарів і візуалізації результатів та ефекту з оптимі
зації усіх зазначених завдань.
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Зазначений комплекс моделей можливо окреслити,
як взаємодію організаційної та інфраструктурної скла
дової діяльності розподільчої логістичної системи. Від
носно завдань, котрі вирішуються синтезом імітаційних
моделей, можливо говорити, що системно-динамічна
модель відповідатиме за завдання інфраструктурної
складової, а дискретно-подійна модель – за організацій
ну складову діяльності розподільчої системи.
Висновки
Синергія результатів моделювання надасть змо
гу зменшити транспортні витрати, а саме – витрати на
транспортування товарних запасів від постачальника до
складу та від складу до роздрібних точок торгівлі; склад
ські витрати – ефективний розподіл складських зон та
розподіл зон зберігання для декількох груп товарів,
оптимізація кількості складського персоналу, витрати на
обслуговування складського транспорту. Завдяки цьому
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Задачі
Розроблення системнодинамічної моделі
оптимізації параметрів
інфраструктурної складової
розподільчих систем

Розроблення концепції
оптимального управління
логістичними процесами
розподільчих систем

Синтезування
інфраструктурної
та організаційної моделі
до системи прийняття
оптимальних рішень

Оптимальне управління логістичними процесами в розподільчих системах

М1: Оптимізація
маршрутів
доставки

М1: Оптимізація
взаємодії
ресурсів складу
Дискретноподійна
ідеологія
моделювання

М2: SML
товарна
класифікація

Синтез
моделей

М2: Розрахунок
кількості автівок
доставки
М3: Оптимізація
рівня запасів

М3: Визначення
кількості
персоналу

Системнодинамічна
ідеологія
моделювання

М4: Зональна
оптимізація
складу

Організаційна складова розподільчої
системи

Інфраструктурна складова
розподільчої системи

Підвищення ефективності
управління процесами
за рахунок скорочення витрат
на обслуговування

Створення можливості
обслуговування
більшої кількості
клієнтів

Зниження
складських
витрат

менеджмент і маркетинг

Результати реалізації синтезу моделей

Зниження
транспортних
витрат

Рис. 3. Концепція оптимізації управління розподільчою логістичною системою
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ЕКОНОМІКА

знизяться витрати та прискоряться логістичні процеси,
що надасть змогу приділити час більшої кількості клієн
тів та розмістити для них товарний запас на площі, котра
була звільнена завдяки оптимальному розподілу площ і
своєчасним замовленням товарів у виробників.
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