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Успішні логістичні проекти в умовах динамічних змін в країні передбачають 

адекватну умовам оцінку і прогнозування ризиків, складністю отінювання є 

багатофакторність при роботі з цільовими функціями. Існуючі  шляхи розв'язків 

некоректних задач не забезпечують адекватності результату, отже є потреба 

застосування спеціальних технологій аналітичного моделювання процесів 

функціонування логістичних систем. Враховуючи напрацювання науковців, на сьогодні 

раціонально аналітичне моделювання при оцінці економічної ефективності ланцюгів 

постачань з наголосом на, наприклад, відносно позиції управління матеріальними 

потоками, важливим є класифікація з врахуванням багатовимірності, без раціональної 

систематизації і формалізації виникатимуть суттєві похибки. Існуючі моделі часто є як 

умовними прикладами, доцільним буде розробка і вдосконалення способів 

застосування аналітичних підходів щодо систематизації масивів елементів і параметрів 

логістичних ланцюгів, проблематика розширюється при виконанні 

багатопараметричної умовної оптимізації витрат без розробки аналітичних динамічних 

методів, які поєднують логістичні функції. Також, при моделюванні на сучасному рівні, 

необхідним  є врахування специфіки технологічних процесів перевезень з урахуванням 

галузей народного господарства: наприклад, витрати на автомобільні перевезення, 

вантажно-розвантажувальні роботи у аграрному виробництві є значними і впивають на 

величину собівартості суттєво, доцільним є врахування дії вантажів на конструкції 

рухомого складу, так як від надійної роботи залежить економічна ефективність, 

наприклад пошкодження металевих матеріалів транспортних засобів негативно впливає 

на показники технічної готовності рухомого складу, для коректного обчислення 

показників надійності необхідно застосовувати аналітичні моделі що враховують вплив 

найбільш агресивних вантажів, які транспортуються. Забезпечення раціонального 

моделювання вітчизняних економічних процесів в логістичних системах пов’язане з 

значним рівнем відповідальності впливу управлінських рішень на результати, потребує 

застосування аналітичних задач, які враховують процеси що відбуваються шляхом 

застосування коректної вихідної інформації з використанням громіздкого 

математичного апарату. На цій основі необхідним є рішення ряду математичних задач 

ідентифікації моделей, оцінки станів і моделювання систем в динамічній постановці 

задачі. При такому моделюванні адекватність і ефективність моделей і методик 

потребує врахування багатофакторності з особливостями від впливів: динамічності 

вихідних даних (неоднозначності, неточності, невизначеності, ін.); об’єктів, що 

моделюються (конфліктна природа, ігрова невизначеність, інформація щодо опису 

об’єкту як динамічної системи, ресурсні обмеження). Вказані чинники домінують в 

процесах рішення аналітичних задач керування складними динамічними системами, що 

свідчить про важливість досліджень, які враховують багатофакторність невизначеності.  

Розвиток і систематизація при використані у моделюванні і обробці нечітких 

даних, множин, ін. нових математичних підходів, свідчить, що на якість досліджуваних 

аналітичних моделей впливають: складність опису динамічних процесів при 



Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017 

70 

нестатистичній невизначеності, неможливість застосування семантичних модальностей 

нечітких даних, неможливістю уніфікованого опису інформації за кількісними і 

якісними показниками. Раціональним в розв’язках задач при невизначеності є 

застосування аналітичних моделей нечіткої логіки, що забезпечить узагальнення описів 

невизначеності з розвитком ефективного математичного і програмного забезпечення. 

В сучасних вітчизняних умовах застосування нечітких технологій буде 

ефективним і раціональним, при застосуванні економіко-математичних методів 

доцільно змінити підходи при рішенні задач з оптимізації з позиції детермінізму на 

оптимізацію з використанням моделей fuzzy logic. 
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