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УДК 330.341.2

АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Черкашина М.В., завідувач кафедри (НАНГУ)
У даній статті подано методики аналізу логістичних процесів військових
підрозділів Національної гвардії України. В роботі здійснено формальний опис
множини стратегічних переваг (установок) військових підрозділів Національної гвардії
України стосовно організації системи логістики. В статті запропонована ігрова
© Черкашина М.В.
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модель, за допомогою якої вирішується задача визначення даних параметрів стратегії
організації системи логістики військового підрозділу з урахуванням можливостей
партнерів за логістичним ланцюжком. Запропоновано неантагоністичну
диференціальну гру військового підрозділу і його компаній-партнерів, за допомогою
якої визначається розмір вкладень військового підрозділу на покриття вартості його
участі в логістичній мережі та обсяг резервних запасів.
Ключові слова: логістичні процеси, військовий підрозділ, компанія-партнер,
ігрова модель, стратегічні переваги, логістична мережа

АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВОЕННЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ УКРАИНЫ
Черкашина М. В., заведующая кафедры (НАНГУ)
В данной статье представлена методика анализа логистических процессов
военных подразделений Национальной гвардии Украины. В работе осуществлено
формальное описание множества стратегических преимуществ (установок) военных
подразделений Национальной гвардии Украины относительно организации системы
логистики. В статье предложена игровая модель, с помощью которой решается
задача определения данных параметров стратегии организации системы логистики
военного подразделения с учетом возможностей партнеров по логистической
цепочкой. Предложено неантагонистические дифференциальную декабря воинского
подразделения и его компаний-партнеров, с помощью которой определяется размер
вложений военного подразделения на покрытие стоимости его участия в
логистической сети и объем резервных запасов.
Ключевые слова: логистические процессы, военное подразделение, компанияпартнер, игровая модель, стратегические преимущества, логистическая сеть

ANALYSIS OF LOGISTICAL PROCESSES OF THE NATIONAL
GUARDS OF UKRAINE
Cherkashyna M., Head of the Department (NANGU)
In this article the methods of analysis of logistic processes of military units of the
National Guard of Ukraine are presented. The paper describes a formal description of the
many strategic advantages (installations) of the military units of the National Guard of
Ukraine regarding the organization of the logistics system. The article proposes a game
model, which solves the problem of determining the parameters of the strategy of organizing
a system of logistics of the military unit, taking into account the capabilities of partners in the
logistics chain. The model under development belongs to the class of simulation nonantagonistic differential games "player - inanimate nature", where the latter are partners of
the company along the technological chain. The work of the model is to determine the
parameters proposed in the article of the motorcade, the optimal values of which are selected
as a result of the implementation of a certain mechanism for reconciling the benefits of the
military unit and partner companies on the logistics chain based on utility functions. In the
context of logistics chains, matching partners' benefits is especially relevant because of the
high level of uncertainty associated with the uncertainty of consumer reactions to the results
of joint activities, the large number of mortgage payments between partners, the high cost of
the technological platform for the implementation of collective support services. and its
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partner companies to determine the size of the military unit's investment in war coverage
spine of his participation in the logistics network and the amount of the reserve stocks. The
paper indicates that in the process of functioning of the logistics chain in order to optimize
the commercial interaction of partners, it is necessary to coordinate decisions based on the
already identified strategic advantages of members of the logistics community and
redistributed in the event of possible failures of functions. For this purpose, in the article,
similarly to the processes in production and economic systems, the coordination problem is
described by fuzzy models, on the basis of which local vector optimization problems are
solved.
Key words: logistics processes, military unit, partner company, game mode, strategic
advantages, logistics network
Постановка
проблеми.
Боєздатність
військових
підрозділів
Національної
гвардії
України
та
ефективне
виконання
поставлених
командуванням завдань залежить перш за
все від належного матеріально-технічного,
тилового та інформаційного забезпечення
військових формувань В свою чергу,
належне
забезпечення
військових
підрозділів необхідними видами ресурсів
обумовлюється
наявністю
цілеспрямованої та ефективної організації
системи логістики.
З позицій наукової площини
актуального значення в цьому сенсі
набуває аналіз логістичних процесів
військових
підрозділів
Національної
гвардії України та вивчення стратегічних
переваг військового формування з позицій
досягнення належного рівня організації
системи логістики.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Дослідження характерних
особливостей та динаміки логістичних
процесів у сучасних умовах господарської
діяльності
розкрито
у
роботах
Соколовського С.А., Науменко М.О.,
Черкашиної М. В, Грабовського Є.М. та
ін. дослідників. Зокрема
питанням
застосування електронних платіжних
систем
присвячені
роботи
[1-4].
Особливості управління якістю логістики
організацій подані в дослідженнях [5-10].
Аналіз
особливостей
управління
інформаційними потоками логістичних
процесів розглянуто у наукових статтях
[11-12].

Виділення невирішених частин
загальної проблеми. Однак на сьогодні в
спеціалізованій
літературі
відсутній
методичний
підхід
з
економікоматематичними
моделями
аналізу
логістичних
процесів
військових
підрозділів Національної гвардії України.
Метою даної статті є розробка
методики аналізу логістичних процесів
військових
підрозділів
Національної
гвардії України.
Викладення основного матеріалу
дослідження. Командування військових
підрозділів Національної гвардії України
повинно визначити множину своїх
стратегічних переваг (установок), які
можна задати у вигляді наступного
кортежу:
S = <OS,
RV, OZ, KS>,
(1)
де OS - кількість комерційних
операцій (в одиницях), які передаються
реалізуються в рамках логістичних
процесів; RV - розмір вкладення
конкретної компанії-партнера військового
підрозділу (в гривнях) на покриття
вартості
участі
в
логістичному
співтоваристві; OZ - обсяг резервних
запасів постачальницько-збутової мережі
військового підрозділу (в гривнях); KS кількість
спільно
реалізованих
логістичних
проектів
військового
підрозділу з компаніями-партнерами(в
одиницях).
Задача
визначення
даних
параметрів стратегії організації системи
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логістики військового підрозділу з
урахуванням можливостей партнерів за
логістичним ланцюжком може бути
вирішена з використанням ігрової моделі,
у якій елементами множини стратегій
виступають компоненти кортежу (1).
Модель, що розроблюється, належить до

класу імітаційних неантагоністичних
диференціальних ігор «гравець - нежива
природа», де останньою виступають
партнери компанії за технологічним
ланцюжком.
Загальне подання гри має такий
вигляд (рис. 1):

Стани-стратегії партнерів за СC1 СC2

…

СCv

технологічним
ланцюжком

Стратегії військового підрозділу
S1
S2
…

 11
 21

Su

 12

…

 1v

 22

…

 2v

 uv

 uv

…

 uv

Рис. 1. Загальний вигляд ігрової моделі «гравець - нежива природа»
Для k-ої компанії-гравця задаються:
1) множина стратегій Su = {x1,
x2,…,xu}, які відображають систему цілей
взаємодії
військового
підрозділу
з
компаніями-партнерами
в
рамках
технологічного ланцюжка;
2) критерій ефективності (функція
корисності)  (x1, x2,…,xu) вибору k-им
гравцем раціональних параметрів.
Робота моделі полягає у визначенні
параметрів кортежу (1), оптимальні
значення яких вибираються в результаті
реалізації певного механізму узгодження
переваг
військового
підрозділу
та
компаній-партнерів
за
логістичним
ланцюжком на основі функцій корисності.
В
умовах
логістичних
ланцюжків
узгодження переваг партнерів є особливо
актуальним внаслідок високого рівня
невизначеності, пов'язаної з невідомістю
реакції споживачів на результати спільної
діяльності, великою кількістю заставних
розрахунків між партнерами, високою

вартістю технологічної платформи для
здійснення
колективних
допоміжних
сервісів.
Робота моделі починається з
визначення обсягу комерційних операцій
компаній-партнерів і кількості проектів,
виходячи з доцільності (корисності) даного
процесу для обох сторін. Функція
корисності для k-ої зовнішньої структури
полягає в максимізації сумарної виручки:
R

 1k   OS r  OPr  max ,
r 1

OSr

де OP - обсяг продажів (в гривнях); r
- індекс цільового сегмента.
Для військового підрозділу функція
корисності складається в зниженні питомої
вартості функціонування ланки ланцюжка з
k-им партнером у загальному бюджеті
постачальницько-збутової мережі, що
може
знизити
розмір
вкладення
військового підрозділу в співтовариство в
цілому. Формально ця умова записується у
вигляді мінімізації виразу наступного виду:
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R

 10 

 SZ
r 1

r

 KS r

BS

резервних запасів RZ у заданій пропорції,
прагне мінімізувати вираз:

 min ,

RZ

KSr

(6)
 2k 
 min ,
де SZ - витрати на здійснення
RZ
BS
електронного обміну даних (EDI) і
Критерій ефективності в цьому
обслуговування системи логістики; BS - випадку буде мати вигляд:
величина
бюджету
постачальницькоRV OZ RZ
збутової мережі.
2 


(7)
Корисність всього логістичного
OK SM BS
ланцюжка в цілому може бути визначена
Обмеженнями моделі являються:
характеристичною функцією гри, що для
(8)
0  RV  BS ,
розглянутої моделі має вигляд:
R
R K
0  OZ   OPr .
(9)
(OS rk  OPrk  SZ rk  KS rk )

r 1 k 1
(2).
r 1
1 
 max
OS , KS
BS
Для описаної моделі сформуємо
Обмеженнями моделі являються:
диференціальну гру, коли провідним
K
гравцем є командування військового
OSrk  OT , r  R
(3)

підрозділу. Командування військового
k 1
R
підрозділу вибирає своїх партнерів за
ER
(4)
 KS rk  OK , k  K ,
логістичним ланцюжком та повідомляє їм
r 1
де OT - загальний обсяг (у позиційну стратегію RV  , що задовольняє
вартісному
вираженні)
комерційних обмеженню (8). Після цього партнер з
операцій,
реалізованих
компанією- умови мінімізації функції (6) визначає
партнером; ER – величина сукупного стратегію RZ. Задача командування
попиту цільового сегменту (в гривнях); ОК військового підрозділу полягає у виборі
такої стратегії RV  , щоб при відповідній
- обсяг оборотного капіталу (в гривнях).
партнера
за
логістичним
Розмір
вкладень
військового стратегії
підрозділу на покриття вартості його участі ланцюжком вираз (5) приймав мінімальне
в логістичній мережі та обсяг резервних значення.
У
процесі
функціонування
запасів можуть бути визначені в результаті
ланцюжка
з
метою
вирішення наступної неантагоністичної логістичного
оптимізації
комерційної
взаємодії
диференціальної
гри
військового
партнерів
необхідно
здійснювати
підрозділу і його компаній-партнерів.
координацію
рішень
на
основі
вже
Командування
військового
підрозділу прагне знизити свої витрати, визначених стратегічних переваг учасників
співтовариства
та
пов'язані з його участю в логістичному логістичного
ланцюжку, що знаходить своє вираження в перерозподілених на випадок можливих
збоїв функцій. Аналогічно процесам у
мінімізації виразу:
виробничо-економічних
системах
[6]
RV OZ
 20 

 min , (5)
задача координації може бути описана
RV ,OZ
OK SM
нечіткими моделями, на базі яких
де SM - загальна вартість системи вирішуються локальні задачі векторної
матеріально-технічного забезпечення в оптимізації.
умовах її наскрізної автоматизованої
Командування
військового
реалізації.
підрозділу виробляє нечіткі координуючі
K-ий
партнер
військового
підрозділу за логістичним ланцюжком, сигнали  k , які надходять до k-ого
бажаючи максимізувати обсяг своїх учасника ланцюжка та забезпечують такі
співвідношення показників учасників, які
r

r
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максимізують

функцію

при процесів
військових
підрозділів
Національної гвардії України містить
обмеженнях
визначення множини стратегічних переваг
(установок)
військових
формувань,
K
визначення основних параметрів стратегії
~
 0    k p k  max (10)
pk
організації системи логістики військового
k 1
підрозділу з урахуванням можливостей
~
де pk - показники – тактичні партнерів за логістичним ланцюжком і
параметри
компаній-партнерів
за обчислення розміру вкладень військового
ланцюжком;
POk
–
прийняті
в підрозділу на покриття вартості його участі
логістичному ланцюжку обмеження за в логістичній мережі та обсяг резервних
основними показниками k-ого учасника запасів.
(кількість таких обмежень відповідає числу
Подальшим напрямком дослідження
показників).
може стати розробка методики узгодження
Показниками
партнерів
за параметрів системи логістики військових
логістичним ланцюжком будуть виступати підрозділів Національної гвардії України.
наступні лінгвістичні змінні:

k ( ~p, )  POk .

Ф0,

~
p1 - інтенсивність використання

виробничих потужностей;

~
p 2 - рівень стандартизації бізнес-

процесів;

~
p3

- масштаб
ініціатив на ринку;

маркетингових

~
p4 -

рівень
використання
електронних платіжних систем;

~
p5

- величина доступу до ринку на
основі використання інтернет-каналів.
Дані лінгвістичні змінні можуть
бути описані наступних терм-множинами:

~
p1

= {висока,
ланцюжку, низька};

середня

по

~
p 2 = {переважна стандартизація,

часткова
стандартизація,
стандартизація};

незначна

~
p3

= {значний,
ланцюжку, низький};

середній

по

~
p4

= {високий,
ланцюжку, низький};

середній

по

~
p5

= {повне охоплення ринку,
охоплення переважної частки ринку,
частковий доступ лише до деяких
сегментів}.
Висновок.
Таким
чином,
запропонована
аналізу
логістичних
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УДК 656.13.033.1

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИКИ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Чухлата Ж.Г., ст. викладач (НАНГУ)
У даній статті подано методику оцінки ефективності логістики
високотехнологічної організації в сучасних умовах інформаційної економіки.
Запропонована система показників ефективності логістичних процесів. В роботі
констатується, що управління ризиками логістичних процесів організації доцільно
здійснювати в розрізі їх основних класифікаційних груп. Пропонуються складові
стабілізуючого механізму для ризикових точок ланцюжків логістики. Подальшим
напрямком даного дослідження може стати методика управління комерційними
транзакціями високотехнологічної організації в логістичному ланцюжку стратегічних
партнерів.
Ключові слова: логістика, ефективність, високотехнологічна організація,
оцінювання, управління ризиками, логістичні процеси

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
Чухлатая Ж.Г., ст.преподаватель (НАНГУ)
В данной статье представлена методика оценки эффективности логистики
высокотехнологичной организации в современных условиях информационной
экономики. Предложенная система показателей эффективности логистических
процессов. В работе констатируется, что управление рисками логистических
процессов организации целесообразно осуществлять в разрезе их основных
© Чухлата Ж.Г.
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