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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Процес глобалізації економіки призводить до збільшення 

довжини і кількості логістичних ланцюгів, які складаються з морських, авіа, заліз-

ничних та автомобільних перевезень між розподіленими у просторі виробниками, 

споживачами та посередниками. Усе це призводить до ускладнення проблем функ-

ціонування і розвитку логістичних систем. Самостійне їх подолання однією окремо 

взятою компанією-виробником продукції стає неможливим. Тому з’являються різ-

ного роду посередники (провайдери) логістичних послуг. Зазвичай, логістичні ме-

режі використовуються сумісно різними виробниками продукції і це ще значніше 

ускладнює процес управління та координації  функціонуванням таких систем.  

Загальна ринкова конкуренція, протистояння викликам зовнішнього середо-

вища спонукають учасників логістичної системи до створення більш ефективних 

способів взаємодії між собою. Це різного роду добровільні об’єднання, такі як: ад-

міністративні системи, партнерства і союзи, контрактні системи, спільні підприємс-

тва. За своєю суттю наведені об’єднання з погляду управління є територіально-

розподіленими та ієрархічними. З накопиченням досвіду і залученням різних мето-

дів моделювання, теорії дослідження операцій, підтримки прийняття рішень 

з’явилася можливість формалізації і оптимізації їх функціонування. Цим питанням 

присвячені праці багатьох вчених: В. М. Глушкова, М. Месаровича, 

В. Л. Волковича, М. З. Згуровського, Н. Д. Панкратової, О. А. Павлова, 

Ю. П. Зайченка, Е. Г. Петрова, О. Є Федоровича, В. Н. Буркова, В. О. Ірікова, 

Д. О. Новікова, А. Д. Цвіркуна та багатьох інших. Їхні основні наукові дослідження 

пов’язані з синтезом складних систем та різними підходами до прийняття узгодже-

них рішень з урахуванням особливостей моделей окремих підсистем. До них відно-

сяться праці в області: системної оптимізації, траєкторного підходу, узгодження рі-

шень оптимізаційних задач різних рівнів ієрархії, активних систем, спрямованого 

імітаційного моделювання. Необхідно підкреслити, що вище наведені підходи до 

формалізації і управління розподіленими ієрархічними системами в області логісти-

ки все ще недостатньо представлені в працях відомих вчених цього напрямку, таких 

як: Д. Дж. Бауерсокс, С. Джонсон, Д. А. Іванов, М. Крістофер, Д. Клосс, 

В. І. Сергієв, Дж. Шапіро та інших. 

Велика увага в області логістики приділяється розробці інформаційних техно-

логій, які базуються на наступних концепціях: OPT, ERPII, MRPIII, CSRP, DRPII, 

SCM та ін. Вони мають великий перелік функцій та обіймають широкий спектр пос-

луг в області логістики. Однак, ні одна з них не має на відповідному рівні модулів, 

пов’язаних з синтезом організаційної структури управління розподіленими логісти-

чними системами.  

Отже, на сьогодні у наукових і прикладних дослідженнях в області управління 

логістичними системами недостатньо приділено уваги до розробки моделей, методів 

та інформаційних технологій. Усе це підкреслює актуальність теми дисертаційної 

роботи, яка присвячена дослідженню моделей, методів та інформаційної технології 

синтезу організаційної структури системи управління логістикою дистрибуції. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика ди-

сертаційної роботи пов’язана з дослідженнями, які проводилися в 2010 – 2020 рр. у 



2 
 

Національному технічному університеті «ХПІ» на кафедрах системного аналізу та 

інформаційно-аналітичних технологій і програмної інженерії та інформаційних тех-

нологій управління відповідно до бюджетних НДР МОН України: «Розробка систем 

підтримки прийняття рішень з управління розвитком складних розподілених техні-

ко-економічних та соціально-економічних систем» (ДР № 0111U002287); «Розробка 

інформаційно-аналітичних технологій стратегічного управління ієрархічними роз-

поділеними системами» (ДР №0113U000452); «Розробка інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління ефективністю та якістю в складних системах за умови єв-

роінтеграції України» (ДР №0117U004806), в яких здобувач брав участь як викона-

вець. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є підвищення 

ефективності функціонування організаційної структури системи управління (ОССУ) 

логістикою дистрибуції шляхом пошуку конструктивного рішення багатокритеріа-

льної задачі оптимізації на основі розробки відповідних методів, моделей та інфор-

маційної технології. Для досягнення зазначеної мети поставлені такі задачі: 

1) провести огляд та аналіз існуючих підходів до синтезу ОССУ територіаль-

но-розподіленими складними об’єктами; 

2) розробити метод синтезу ОССУ логістикою дистрибуції; 

3) вдосконалити метод багатокритеріального синтезу стійкої до надзвичайних 

ситуацій конфігурації логістичного каналу дистрибуції; 

4) розробити метод формування множини варіантів ОССУ логістикою дистри-

буції; 

5) синтезувати ієрархічну трирівневу модель організаційної структури систе-

ми управління логістикою дистрибуції; 

6) розробити метод пошуку конструктивного рішення багатокритеріальної за-

дачі оптимізації організаційної структури розподіленої ієрархічної системи управ-

ління логістикою дистрибуції; 

7) розробити інформаційну технологію синтезу організаційної структури сис-

теми управління логістикою дистрибуції та перевірити її працездатність, провести 

аналіз отриманих результатів і впровадити їх в ІТ та логістичних компаніях. 

Об’єкт дослідження – процес синтезу організаційної структури системи 

управління логістикою дистрибуції. 

Предмет дослідження – моделі, методи та інформаційна технологія синтезу 

організаційної структури системи управління логістикою дистрибуції. 

Методи дослідження. Досягнення мети дисертаційного дослідження базуєть-

ся на комплексному використанні: теорії системного аналізу, яка дозволяє розгляну-

ти всі аспекти, що пов’язані з підвищенням ефективності функціонування розподі-

леної ієрархічної логістичної системи дистрибуції; теорії дослідження операцій та 

мультиагентного моделювання для розв’язання транспортних задач і задач управ-

ління запасами, визначення інтегрального сервісу логістичної системи і формування 

логістичного каналу дистрибуції, стійкого до надзвичайних ситуацій; теорії ієрархі-

чних розподілених систем та багатокритеріальної оптимізації для побудови варіан-

тів організаційної структури системи управління логістикою дистрибуції та пошуку 

конструктивного рішення при їх оптимізації; теорії прийняття рішень і проєктуван-

ня інформаційних систем для розробки системи підтримки прийняття рішень 
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(СППР) при синтезі організаційної структури системи управління логістикою дис-

трибуції. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна роботи полягає в 

постановці і вирішенні актуальної задачі синтезу організаційної структури системи 

управління логістикою дистрибуції. У результаті її вирішення отримані нові наукові 

результати. 

1. Вперше розроблено метод синтезу організаційної структури системи 

управління логістикою дистрибуції, що дозволяє підвищити ефективність функціо-

нування розподіленої логістичної системи. 

2. Отримав подальшого розвитку метод багатокритеріального синтезу логіс-

тичного каналу дистрибуції за рахунок введення додаткового критерію на множині 

ефективних рішень, що дозволяє підвищити стійкість функціонування обраного ва-

ріанта конфігурації логістичного каналу до надзвичайних ситуацій. 

3. Отримала подальший розвиток ієрархічна розподілена модель організацій-

ної структури системи управління логістикою дистрибуції за рахунок синтезу моде-

лей міжорганізаційної та міжфункціональної координації, що стало основою для 

пошуку конструктивного рішення в організаційних системах логістичного управ-

ління. 

4. Отримали подальший розвиток методи векторної оптимізації складних си-

стем за рахунок введення поняття конструктивного рішення задачі багатокритеріа-

льної оптимізації і розробки методу, який дозволяє знаходити заздалегідь визначене 

прийнятне рішення для множини суб’єктів розподіленої ієрархічної системи. 

5. Набула подальшого розвитку інформаційна технологія СППР при синтезі 

організаційної структури системи управління логістикою дистрибуції, яка дозволяє 

отримати стійку до надзвичайних ситуацій конфігурацію логістичного каналу дис-

трибуції, сформувати множину альтернативних варіантів та визначити конструктив-

не рішення для задачі багатокритеріальної оптимізації розподіленої ієрархічної ор-

ганізаційної структури системи управління логістикою дистрибуції. 

Практичне значення отриманих результатів у дисертаційній роботі полягає 

у наступному: 1) розроблений метод синтезу організаційної структури системи 

управління логістикою дистрибуції може бути використаний для функціональних 

областей логістики – постачання і виробництва; 2) метод та інформаційна техноло-

гія синтезу логістичного каналу дистрибуції, стійкого до надзвичайних ситуацій, 

рекомендовані фірмам, які займаються логістичним консалтингом; 3) інформаційна 

технологія вибору варіантів ведення бізнесу і конкретних виконавців рекомендована 

для використання у різних предметних областях: сфера послуг, виробництво і т. ін. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в: ІТ-компанії «Telesens» 

(м. Харків); логістичній компанії «Кюне-Нагель» (м. Київ); навчальному процесі ка-

федр системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій і програмної ін-

женерії та інформаційних технологій управління НТУ «ХПІ». 

Особистий внесок здобувача. Положення і результати, винесені на захист 

дисертаційної роботи, отримані здобувачем особисто. Серед них: 1) метод синтезу 

організаційної структури системи управління логістикою дистрибуції; 2) метод ба-

гатокритеріального синтезу логістичного каналу дистрибуції; 3) ієрархічна розподі-

лена модель організаційної структури системи управління логістикою дистрибуції, 
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яка базується на локальних та дворівневих моделях міжорганізаційної та міжфунк-

ціональної координації; 4) метод пошуку конструктивного рішення задачі багаток-

ритеріальної оптимізації; 5) прикладна інформаційна технологія СППР при форму-

ванні організаційної структури системи управління логістикою дистрибуції. 

Апробація результатів роботи. Результати досліджень доповідалися і обго-

ворювалися на міжнародних науково-практичних конференціях: «Інформаційні тех-

нології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (Харків, 2010, 2013, 2015, 

2019); «Системний аналіз та інформаційні технології» (Київ, 2011, 2012, 2013); на 

наукових семінарах кафедр системного аналізу та інформаційно-аналітичних техно-

логій і програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ «ХПІ». 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 13 нау-

кових працях, з них 5 статей у фахових наукових виданнях України, 8 – у матеріалах 

міжнародних наукових конференцій. 

Структура роботи. Дисертаційна робота складається з анотації двома мовами, 

вступу, п’ятьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Зага-

льний обсяг дисертації складає 178 сторінок, у тому числі 149 сторінки основного 

тексту, 3 рисунки на 3 окремих сторінках, 43 рисунки за текстом, 6 таблиць за текс-

том, список зі 157 найменувань використаних джерел на 16 сторінках, 2 додатки на 

10 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, зазна-

чено зв’язок роботи з науковими темами, сформульовано основну мету та задачі до-

слідження, визначено об’єкт, предмет та методи дослідження, охарактеризовано на-

укову новизну та практичне значення одержаних результатів, показано особистий 

внесок здобувача, наведено інформацію про апробацію результатів дисертації, їх 

впровадження та висвітлення у публікаціях. 

У першому розділі розглянуто процес синтезу організаційної структури сис-

теми управління логістикою дистрибуції як об’єкту дослідження. Сучасний етап ро-

звитку більшості країн світу характеризується створенням в різних областях світової 

економіки великомасштабних систем зі складною структурою. До особливого класу 

таких розподілених систем відносяться транснаціональні, національні та регіональні 

логістичні системи різного призначення. 

З погляду теорії управління організаційний аспект логістики є найбільш важ-

ливим і недостатньо вивченим. Тому в роботі розглянуто історію розвитку логістич-

них організаційних структур з метою розробки технології формування оптимальної 

(раціональної) структури для визначеного класу об’єкта дослідження. Розглянуто 

лінійно-функціональні, дивізіональні структури, матричну організацію управління і 

т. ін. Усі вони відносяться до окремих підприємств різного типу та розміру, холдин-

гів, фінансово-промислових груп. Але наукових досліджень в області організаційно-

го управління добровільними об’єднаннями підприємств вкрай недостатньо. Це по-

яснюється складністю взаємовідносин між окремими підприємствами, наявністю 

суперечливих критеріїв, різними типами організаційних структур, розмірами фінан-

сових та інших ресурсів. 
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В роботі проведено аналіз проблем, які виникають при формуванні організа-

ційної структури управління логістикою дистрибуції при добровільному об’єднанні 

підприємств, а також існуючі методи, моделі та інформаційні технології, які викори-

стовуються для їх вирішення. Невирішені проблеми стали основою для формулю-

вання постановки і переліку задач дослідження.  

Другий розділ присвячено розробці методу багатокритеріального структурно-

параметричного синтезу стійкої до надзвичайних ситуацій конфігурації логістично-

го каналу дистрибуції. На основі конкретизації типу логістичного каналу, яку було 

проведено у першому розділі роботи, подано логістичну систему дистрибуції, яка 

складається з двох видів бізнес-процесів: транспортування готової продукції (ГП), 

зберігання ГП. У роботі розглянуто: 1M  – множина складів виробників продукції 

(СВП); 2M  – множина центрів консолідації продукції (ЦКонП); 3M  – множина 

центрів кастомізації продукції (ЦКасП); 4M  – множина складів споживачів продук-

ції (ССП) (рис. 1). Між 1M  і 2M  виконуються міжнародні перевезення (МП), між 

2M  і 3M  – національні перевезення (НП) та між 3M  і 4M  – регіональні перевезення 

(РП). 

 
 

Рисунок 1 – Структура логістичного  

каналу 

Сформовано у загальному 

виді модель задачі. Параметрам 

моделі, які не змінюються, відпо-

відає узагальнений вектор  . Век-

тори змінних: S  визначає структу-

ру моделі, а P  – параметри. Далі 

подано у загальному виді модель 

структурно-параметричного синте-

зу. Першу групу фінансових кри-

теріїв і другу групу критеріїв, які

забезпечують функціональні показники системи, відповідно визначають вектори 

    , , ,i iF F f S P i I    ,     , , ,j j S P j J      ,          (1) 

де ,I J  – множини критеріїв. Область припустимого варіювання векторів змінних S і 

P критеріїв (1) визначається наступними обмеженнями 

 , , ,g gq S P b g G   ,               (2) 

де G – множина обмежень,  gb  – вектор параметрів, який визначає обмеження як 

на структуру, так і на параметри системи. Отже, стоїть задача визначення деякого 

значення вектора змінних  ,S P , який забезпечує оптимізацію векторних критеріїв 

(1) при обмеженнях (2). 

Задача (1), (2) залежно від мети особи, що приймає рішення (ОПР), може мати 

різні постановки, а отже і різні результати розв’язання. У роботі визначено множину 

B  ефективних рішень (рис. 2) на основі двох узагальнених критеріїв  
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   , , , ,f f
i j

i I

F S P S P 


   ,    , , , , ,j j
j J

S P S P  


     

де f
i  та j

  – перетворення відповідних критеріїв if  та j  до безрозмірного виду, 

а  f
i ,  j

  – вектори коефіцієнтів ваги критеріїв першої та другої груп. 

 
Рисунок 2 – Множина варіантів  

логістичного каналу 

Далі множина ефективних рішень B  

звужується за рахунок експертного при-

значення векторів верхньої та нижньої 

межі вагових коефіцієнтів важливості 

критеріїв F та Ф відповідно 

 ,F
B B B    і  ,F

H H H   , які від-

повідають таким вимогам: 

, , , 0; 1;

1.

F F F
B B H H B B

F
H H

     

 

  



  

 
  

У результаті визначено множину B B , 

яка складається з N варіантів конфігура-

ції логістичного каналу (ЛК) 

 1 2 3, , ... NB B B B B . 

Зважаючи на те, що задача, яка розглядається, відноситься до стратегічного 

управління, вкрай важливо ураховувати проблему стійкості сформованих варіантів 

конфігурації ЛК до надзвичайних ситуацій (НС), таких як: вихід з ладу проміжних 

складів зберігання продукції, недопостачання продукції, проблеми з транспортом і 

т. ін. На основі експертних оцінок спеціалістів може бути сформована множина та-

ких ситуацій  1 2 3, , ... MA A A A A . Будемо вважати, що перелік надзвичайних подій 

заздалегідь відомий і  приносить визначену шкоду (збиток) ijU , де i  – варіант ЛК 

дистрибуції, а j  – варіант надзвичайної ситуації. 

Матриці   ,i jB A , елементами якої є пара альтернатив і варіантів надзвичай-

них ситуацій, відповідає матриця збитків  ijU  від надзвичайних ситуацій. У роботі 

 ijU  формується наступним чином. Вводиться комплексний критерій 

; , 0, 1F F F FW F             , де ,F   – коефіцієнти ваги критеріїв  

першої та другої груп. Вважається, що множинам B  та B A  відповідають наступні 

значення критерію W :    , 1, , 1,i iB B i N W i N    , 

       , 1, , 1, , 1, ; 1,i j ijB A B i N A j M W i N j M        . Завдяки цьому еле-

менти матриці U  визначаються таким чином  , 1, ; 1,ij i ijU W W i N j M    . За-

лежно від ймовірності появи надзвичайних ситуацій використовуються ті чи інші 

критерії для визначення варіантів логістичного каналу. 
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Формування множини ефективних рішень B  забезпечується на основі вирі-

шення ряду задач, які реалізовано у дисертаційному дослідженні. Фінансові показ-

ники визначаються шляхом розробки моделей та вирішення двох задач: транспорту-

вання готової продукції; управління запасами готової продукції на складах її консо-

лідації та кастомізації. Транспортну задачу з двома проміжними вузлами декомпо-

зовано на дві. Задача розсіювання вирішує проблему прив’язки конкретних спожи-

вачів продукції до відповідних складів регіонального рівня. Друга задача – з промі-

жними вузлами консолідації продукції. Для першої та другої задачі сформовані мо-

делі, які дозволяють визначити: маршрути перевезення продукції; типи транспорт-

них засобів; місця розташування проміжних складів. Варіанти конфігурації логісти-

чного каналу дистрибуції формуються на основі варіювання наступних параметрів: 

кількості складів регіонального і національного рівня, місць їх розташування, рівня 

страхових запасів, довжини циклів замовлення ГП. 

Третій розділ присвячено синтезу варіантів організаційної структури розподі-

леної ієрархічної системи управління для союзу компаній з рисами контрактних си-

стем на основі сформованої союзом виробників продукції (Original Equipment Manu-

factures – OEM) конфігурації логістичного каналу дистрибуції. На першому етапі 

експертами союзу ОЕМ синтезується множина припустимих варіантів ведення біз-

несу. В якості прикладу для класу об’єктів, який розглядається у роботі, представле-

но п’ять варіантів (рис. 3). У загальному виді множина альтернативних варіантів ве-

дення бізнесу визначається вектором  , 1,gG G g H  , де H  – кількість альтерна-

тивних варіантів gG . Для вирішення задачі вибору кращого варіанту у роботі вико-

ристано аналог матриці SWOT-аналізу, яка формується на основі аналізу внутріш-

ньої та зовнішньої інформації щодо союзу ОЕМ. Відносно до розділів матриці вве-

дено чотири групи векторних критеріїв     , , 1,4q
i g i g iG G q Q i     , які хара-

ктеризують з погляду союзу ОЕМ: сильні сторони; можливості, що відкриваються 

перед союзом ОЕМ; ступінь усунення слабких сторін; ступінь усунення ризиків сто-

совно союзу ОЕМ. iQ  – множина критеріїв i -ї групи,  q
i gG  – q -й критерій i -ї 

групи, який оцінює gG -альтернативу. Ступінь важливості окремих розділів матриці 

SWOT-аналізу відносно союзу ОЕМ визначається вектором  , 1,4k k    . Для 

визначення кращого варіанту запропоновано використати метод аналізу ієрархії 

(МАІ) за шкалою Сааті. У разі, якщо використовується n  експертів, визначається 

вектор  , 1,i i n   вагових коефіцієнтів їх компетентності, а комплексні пріоритети 

альтернатив мають наступний вигляд 
1

,
n

i
j i j

i

  


    1,j H , де i
j  – пріоритет j -ї 

альтернативи, який подається i -м експертом на основі використання МАІ.  
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Рисунок 3 – Варіанти ведення бізнесу 

 

На базі обраного варіанта конфігурації логістичного каналу і варіанта ведення 

бізнесу експертами союзу ОЕМ формуються варіанти організаційної структури. Як 

приклад на основі МАІ обрано кращим перший варіант (рис. 3). Тоді один з можли-

вих варіантів організаційної структури може мати такий вигляд (рис. 4). Союз ОЕМ 

на основі своїх функціональних підрозділів обслуговує СВП. Решта логістичного 

каналу дистрибуції віддається на обслуговування оптовикам та дрібним оптовикам, 

які в свою чергу використовують наступні типи провайдерів: 3PL  (Third Party Logis-

tics Provider) – мають свої активи, які вони використовують для виконання бізнес-

процесів логістичного каналу; 4PL  (Fourth Party Logistics Provider) – називаються 

системними інтеграторами, беруть на себе функцію координації 3PL  провайдерів 

та, як правило, не мають своїх активів; LLP  (Lead Logistics Provider) – виконують 

функції аналогічні 4PL  провайдерам, але мають свої активи і самостійно виконують 

окремі бізнес-процеси своїми ФП. 

 

Рисунок 4 – Варіант організаційної структури управління 
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Якщо на етапі вибору варіанта ведення бізнесу визначаються тільки абстракт-

ні власники продукції (оптовики та дрібні оптовики) та їх області діяльності, то на 

наступному кроці необхідно з множини претендентів визначити конкретних власни-

ків, а після цього конкретних виконавців бізнес-процесів. Для цього враховано ряд 

факторів: довіра, надійність, гнучкість, фінансовий показник, база навичок, рівень 

сервісу, кваліфікація і контроль та інші. 

Для ранжування претендентів на виконання бізнес-процесів використовуються 

наступні підходи: 1) безпосередня оцінка альтернатив на основі бальних шкал з ви-

користанням методу Борда для оцінки j -ї альтернативи, яка характеризується мно-

жиною факторів; 2) безпосередня оцінка альтернатив на основі бальних шкал, а да-

лі – згортка критеріїв на основі їх пріоритетів і згортка оцінок окремих експертів на 

основі їх вагових коефіцієнтів; 3) використання окремими експертами МАІ та згорт-

ка їхніх оцінок на основі вагових коефіцієнтів компетентності.  

У четвертому розділі розглянуто проблему формування раціональної органі-

заційної структури системи управління логістикою дистрибуції на основі міжфунк-

ціональної та міжорганізаційної координації. Наведений метод формування окремих 

варіантів організаційної структури і конкретних виконавців бізнес-процесів потре-

бує забезпечення ефективності їх функціонування на основі вирішення задачі коор-

динації трирівневої організаційної системи. Для цього її модель представлена у за-

гальному виді, яка ураховує практично всі типи можливих провайдерів і варіантів їх 

функціонування (рис. 5). Перший рівень ієрархії ‒ це множини 2P  та 3P  – функціо-

нальні підрозділи LLP провайдерів та, відповідно, союзу ОЕМ, а також множини 1P  

та 4P  – 3PL провайдери, які координуються, відповідно, 4PL провайдерами та сою-

зом ОЕМ. На другому рівні ієрархії 1M  – множина 4PL системних інтеграторів, 

2M  – множина LLP провайдерів. В свою чергу на третьому рівні  11
1 1 1...

M
P P P , 

 21
2 2 2...

M
P P P ,  13 3P P ,  14 4P P , s sM M , 1,2s  . Кожний функціональний 

підрозділ або 3PL-провайдер першого рівня реалізує свою діяльність на основі ви-

конання множини  , , 1,4lJ l P    логістичних функцій. Кожній j -й логістич-

ній функції відповідає множина jK  ключових показників ефективності, де 

, , 1,4lj J l P    . 

Як управляючі вводяться булеві змінні t
kX  , які визначають деякий  - варіант 

використання фінансових ресурсів у t -му підперіоді планування для корекції k -го 

ключового показника ефективності (KPI) l -го структурного підрозділу 

 0,1 , ;t t
k kX     1, ,

t
k

t
k jX k K



   , 1,lj J t T  , де t
k  – множина варіан-

тів використання ресурсів. 3PL провайдер використовує фінансові ресурси з двох 

джерел: свої базові ресурси – 1 1 1 4 4, , ; ,ti i t
l lR l P i M R l P    та фінанси, які він 

отримує з верхнього рівня – 1 1 1, ,ti i
ly l P i M   та 4 4,t

lZ l P , відповідно, для вирі-

шення задачі координації на рівні 4PL системного інтегратора та союзу ОЕМ.
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Рисунок 5 – Загальний вид моделі організаційної  

                 структури управління  

ФП не мають своїх влас-

них ресурсів і отримують 

їх від LLP провайдера та 

союзу ОЕМ, відповідно, 

2 2 2, ,ti i
ly l P i M   та 

3 3,t
lZ l P . 

На другому рівні 

ієрархії 4PL системні ін-

тегратори та LLP провай-

дери крім координації 

функціонування 3PL про-

вайдерів та ФП, реалізу-

ють свою діяльність на 

основі виконання мно-

жин логістичних функ-

цій:  1 1,iJ i M  –  

4PL системні інтегратори;  2 2,iJ i M  – LLP провайдери. Кожній логістичній фу-

нкції , , 1,2i
s sj J i M s    відповідає множина ключових показників ефективності 

jK . Для корекції k -го КРІ, де jk K , використовуються дискретні змінні t
kX  , які 

визначають деякий  - варіант використання фінансових ресурсів на t -му підперіоді 

планування для i -го структурного підрозділу, , 1,2si M s   

 0,1 , ; 1, , , 1,
t
k

t t t i
k k k j sX X k K j J t T 






      , 

де t
k  – множина варіантів використання ресурсів. 

Союз ОЕМ координує діяльність 4PL системних інтеграторів та LLP провай-

дерів на базі управляючих змінних , , 1,2t
sl sZ l M s  . Крім цього, вони мають свої 

власні базові ресурси , , 1,2t
sl sR l M s  . Фінансові ресурси союзу ОЕМ та власні 

використовуються у двох напрямках: реалізація своїх логістичних функцій; коорди-

нація функціонування 3PL провайдерів та ФП LLP провайдерів. Союз ОЕМ реалізує 

свою діяльність на основі множини J  логістичних функцій, кожній з яких j J  ві-

дповідає множина ключових показників ефективності jK . Для корекції k -го КРІ 

використовуються дискретні змінні 
t
kX  , які визначають  - варіант реалізації фі-

нансових ресурсів на t -му підперіоді планування за умови 

 0,1 , ; 1, , , 1,

k

t t t
k k k jX X k K j J t T 






      . 
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Для реалізації своїх КРІ та координації підрозділів другого та третього рівнів союз 

ОЕМ має на кожному t -му підперіоді базові фінансові ресурси tR . 

Обмеження, які пов’язують між собою локальні задачі різних рівнів ієрархіч-

ної системи на t -му підперіоді планування, записуються таким чином. Обмеження 

на використання фінансових ресурсів: 

1) 3PL провайдерами, які координуються 4PL системними інтеграторами дру-

гого рівня ієрархії  1 1 1 1
1 1

, , , 1,
l j k

t t
i i i

k l l
j J k K

X R y l P i M t T


  
 

 


   

         ; 

2) ФП LLP провайдерів другого рівня ієрархії, які координують діяльність сво-

їх ФП 2 2 2
1 1

, , , 1,
l j k

t t
i i

k l
j J k K

X y l P i M t T


 
 

 


   

        ; 

3) 3PL провайдерами, які координуються безпосередньо союзом ОЕМ 

 4 4 4
1 1

, , 1,
l j k

t t

k l l
j J k K

X R Z l P t T


  
 

 


   

        ; 

4) ФП союзу ОЕМ, які координуються безпосередньо союзом ОЕМ 

3 3
1 1

, , 1,
l j k

t t

k l
j J k K

X Z l P t T


 
 

 


   

       ; 

5) 4PL системними інтеграторами та LLP провайдерами 

 
1 1 1

, , 1,
i

js k

t t t
i

s k si si s
k Kj J

y X R Z i M t T


   
 

  


    

          , 

де  isy  – фінансові ресурси, які виділяє i -й структурний підрозділ у   підперіоді 

для координації відповідних структурних підрозділів третього рівня організаційної 

системи управління. 4PL системним інтеграторам відповідає 1s  , а LLP провайде-

рам – 2s  ; 

6) союзом ОЕМ 
4

1 1 1 1

, 1,

j k

t t t

s k
s j J k K

Z X R t T


  
 

  


     

         , 

де  sZ  – фінансові ресурси, які виділяє союз ОЕМ у   підперіоді для координації 

структурних підрозділів другого та третього рівнів організаційної системи управ-

ління;      , ,      – вектори варіантів використання фінансових ресурсів для 

КРІ першого, другого та третього рівнів ієрархічної системи. 

Багаторівневі ієрархічні системи при їхньому аналізі розглядаються зазвичай 

як множина окремих дворівневих систем різного типу. Декомпозиція реалізується за 

рахунок фіксації окремих параметрів, які об’єднують дворівневі системи у єдину 

розподілену багаторівневу ієрархічну систему. Далі проводиться їх координація за 

рахунок спрямованої зміни параметрів, які було зафіксовано. У роботі розглянуто 

наступні дворівневі системи: клас 1 – координація союзом ОЕМ своїх окремих ФП; 
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клас 2 – дворівнева система    Cоюз ОЕМ ФП 3PL  ; клас 3 – координація 4PL 

системним інтегратором окремих 3PL провайдерів; клас 4 – координація LLP про-

вайдером своїх окремих функціональних підрозділів; клас 5 – дворівнева система 

 Cоюз ОЕМ ФП    4PL 3PLi  ; клас 6 – дворівнева система 

   Cоюз ОЕМ ФП LLP ФПi   . 

Базові критерії окремих структурних одиниць дворівневих систем сформовано 

на основі відхилення поточних КРІ від цільових на кінець планового періоду. Кри-

терії структурних підрозділів розглядаються для окремих рівнів управління ієрархі-

чної системи. У якості прикладу розглянуто перший рівень. Припустимо: 0, T
k kv v  – 

вихідні та цільові значення k -го КРІ;   – розмір  -варіанта корекції КРІ, де 

t
k . Тому корекція k -го КРІ на t -му підперіоді визначається у такий спосіб 

 
1

k

t
t
k kX




 

 


 

    . Тоді відхилення поточного k -го КРІ на t -му підперіоді пла-

нування від цільового має такий вигляд 

    0 , , , , 1,4t T t
k k k k k j lf X v v k K j J l P

          , 

а цільові функції першого рівня ієрархії записуються таким чином 

           2 2
0

1

,
l j

T
t T

l k t j kj k k k k
t j J k K

X f X v v 
    

  

              (3) 

де l  – тип цільової функції: 1 1 2 2 3 4, ; , ; ;i il P i M l P i M l P l P      ;    , ,t j   kj  

– вектори відповідних вагових коефіцієнтів. По аналогії формуються цільові функції 

структурних підрозділів другого рівня    1 2, ,l kX l M l M
    і Союзу ОЕМ 

  0 kX 
 . 

Наведені класи дворівневих систем розглядаються з погляду міжфункціональ-

ної та міжорганізаційної координації. Класи 1, 4 відносяться до міжфункціональної 

координації, а класи 2, 3, 5, 6 – до міжорганізаційної. У якості прикладу розглянуто 

цільові функції класів 1, 4, які формуються з погляду інтересів усієї дворівневої сис-

теми  

         
3

1 1
1 0 0 mint t

k l l k
l P

W w X w X  


   
  

 ,           (4) 

        
2

4 4
4 2min,

i

i i t t
i k l l k

l P

W w X w X i M  


    
  

 ,          (5) 

де      1 4 4
3 3 2 2, 0, , , , ,i i

l ll P P l P i M       – вектори відповідних вагових ко-

ефіцієнтів. 
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Для міжорганізаційної координації всі структурні підрозділи дворівневих сис-

тем є юридичними особами, які мають свої інтереси. Тому у якості критерію оптимі-

зації дворівневої системи розглянута схема компромісу, яка визначає однакове міні-

мальне відхилення всіх локальних критеріїв з урахуванням їхніх вагових коефіцієн-

тів від оптимального значення. У роботі мінімум дорівнює нулю. Враховуючи вище 

зазначене, критерій для дворівневої системи класу 3 має такий вигляд 

        3 3
1 3 1, min,i t t i i

i k l l kw X w X l P K i M       ,          (6) 

де   3 3
1 1, , ,i i

l l P i M     – відповідні вагові коефіцієнти. 

У роботі введено поняття конструктивного рішення (КР) задачі векторної оп-

тимізації для локальних об’єктів, дворівневих та багаторівневих розподілених сис-

тем. КР для міжфункціональної координації дворівневої системи відповідають ці-

льові функції (4), (5), а для міжорганізаційної координації – цільові функції типу (6). 

Конструктивне рішення задачі векторної оптимізації для розподіленої ієрархічної 

організаційної системи управління визначається як максимальна ступінь досяжності 

деякого компромісу заздалегідь затвердженого між: Союзом ОЕМ, 3PL провайдера-

ми, 4PL системними інтеграторами та LLP провайдерами за рахунок оптимального 

розподілу ресурсів, якими вони володіють. Окремі множини локальних підрозділів 

та дворівневі системи, які досягли своїх конструктивних рішень, запропоновано роз-

глядати як об’єкти міжорганізаційної координації (ОМК). 

Фіксація фінансових ресурсів Союзу ОЕМ, які призначені для координації 

структурних підрозділів ієрархічної системи, призводить до формування окремих 

моделей ОМК. Першому ОМК (ОМК 1) відповідає модель класу 1 з цільовою функ-

цією (4). Множині 1M  ОМК  1OMK2 ,i i M  відповідають моделі класу 3 з цільо-

вими функціями (6), а множині 2M  ОМК  2OMK3 ,i i M  – моделі класу 4 з ці-

льовими функціями (5). Множині 4P  ОМК  4OMK4 ,i i P  відповідають локальні 

моделі з цільовими функціями (3). 

На рис. 6 представлена наочна форма методу визначення конструктивного рі-

шення поставленої задачі, де П1-П5 відповідають наступним питанням: П1 – «Усі 

3 1,iK i M  визначені?»; П2 – «Усі 3 1,i iK i M   дорівнюють 3K ?»; П3 – «Усі 

4 2,i iW i M   дорівнюють 4K ?»; П4 – «Усі 4ˆ ,l
l l P    дорівнюють 2K ?»; П5 – 

«Задача пошуку 
min

0 0K K  вирішена?»;        ˆ, , ,i i l
i     – вагові коефіцієнти, 

які відповідають розглянутим критеріям. Далі наведено стислий опис окремих ета-

пів методу визначення конструктивного рішення. 

Етап 1. На рівні Союзу ОЕМ приймається  , 1,4; 1, 0t
sZ s t T    і задача де-

композується на чотири об’єкти міжорганізаційної координації ОМК1-ОМК4. 

Етап 2. Для кожного i -го 4PL провайдера вирішується задача міжорганізацій-

ної координації шляхом пошуку параметрів 3 1,iK i M  за рахунок його ресурсів та 

3PL провайдерів, які входять в дворівневу систему. Якщо їхніх ресурсів недостат-
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ньо, використовуються ресурси  1
tZ  Союзу ОЕМ. У результаті формується множи-

на ОМК  1OMK2 ,i i M  з відповідними значеннями 3 1,iK i M . 

 

 

Рисунок 6 – Метод визначення конструктивного рішення задачі  

                      формування ОССУ логістикою дистрибуції 

 

Етап 3. Для кожного i -го LLP на основі задачі міжфункціональної координації 

формується множина ОМК  2OMK3 ,i i M  з відповідними значеннями 

4 2,iW i M . 

Етап 4. Для кожного 3PL провайдера з множини 4P  вирішується локальна за-

дача і формується множина ОМК  4OMK4 ,i i P  з відповідними значеннями 

4,l l P  . 

Етап 5. Для трьох множин ОМК:  OMK2i ,  OMK3i ,  OMK4i  за рахунок 

своїх ресурсів і ресурсів Союзу ОЕМ, відповідно,  1
tZ ,  2

tZ ,  4
tZ  вирішуються 
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задачі міжорганізаційної координації, на основі яких визначаються параметри 3K , 

4K , 2K . 

Етап 6. Для чотирьох ОМК: ОМК1, ОМК2, ОМК3, ОМК4 вирішується задача 

міжорганізаційної координації і визначається параметр 
min

0 0K K . 

Вважається, що на кожному етапі метода ресурсів достатньо для вирішення 

задач міжорганізаційної координації відповідного рівня ієрархії. Якщо це не так, не-

обхідно на рівні Союзу ОЕМ шляхом аналізу результатів досліджень визначити не-

обхідні зміни векторів вихідних базових ресурсів на різних рівнях організаційної 

системи управління. 

П’ятий розділ присвячено розробці інформаційної технології СППР, яка 

обіймає чотири основні складові (програмні модулі). Основними діючими особами 

СППР є: ОПР; особи, що формують рішення (ОФР); експерти. На рис. 7 представле-

на технологія формування раціонального варіанта ОССУ логістикою дистрибуції у  

вигляді послідовності виконання окремих бізнес-процесів з використанням стандар-

ту IDEFO. Першій складовій відповідає бізнес-процес А1, який реалізує дві транс-

портні задачі. Задача розсіювання вирішує проблему прив’язки споживачів продук-

ції до складів регіонального рівня. Друга задача з проміжними вузлами консолідації 

продукції визначає маршрути перевезення продукції від виробників до регіональних 

складів. Другій складовій інформаційної технології відповідають бізнес-процеси А2, 

А3, де на основі мультиагентного моделювання для кожного варіанта конфігурації 

ЛК дистрибуції визначається рівень сервісу, а з множини ефективних рішень виби-

рається остаточний варіант конфігурації, стійкої до надзвичайних ситуацій. Бізнес-

процес А4 відповідає третій складовій інформаційної технології і має три підпроце-

си: формування варіантів ведення бізнесу; синтез варіантів ієрархічної розподіленої 

ОССУ логістикою дистрибуції; визначення конкретних виконавців окремих бізнес-

процесів. Бізнес-процесу А5 відповідає четверта складова інформаційної технології, 

яка призначена для визначення КР задачі векторної оптимізації за рахунок досяжно-

сті заздалегідь зазначеного компромісу між союзом компаній, які виконують бізнес-

процеси ЛК дистрибуції. 

У дисертаційній роботі для кожного програмного модуля представлені функ-

ціональні та нефункціональні вимоги, діаграми розгортання і т. ін. Окремі програмні 

модулі інтегровані у єдину інформаційну технологію СППР. У якості прикладу роз-

глянуто діаграму розгортання першого програмного модуля, яка представлена на 

рис. 8. 

Client – вузол, який відповідає за подання інформації та має дві компоненти: 

Vis.js – компонента для побудови графу; Jquery – бібліотека, яка містить в собі фун-

кції спрощення роботи HTML. Web server – вузол, який відповідає за динамічну по-

будову сторінки, має компоненту Servlet container, яка містить в собі дані для дина-

мічної побудови веб сторінки. Application server – вузол, який містить основну логі-

ку ПЗ та має п’ять компонент: LpSolver – компонента, яка містить логіку вирішення 

задач лінійної оптимізації; Spring MVC – компонента, яка містить в собі фреймворк, 

що відповідає шаблону MVC; Spring Data – компонента, яка зв’язує бази даних з 

концепціями об’єктно-орієнтованих мов програмування, створює «віртуальну 
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об’єктну базу даних»; Hibernate – компонента, яка є засобом відображення між 

об’єктами та реляційними структурами для платформи Java; JDBC Driver – компо-

нента, яка визначає методи, за допомогою яких програмне забезпечення на Java 

здійснює доступ до бази даних. Database – вузол, який відповідає за збереження мо-

делі даних ПЗ, має в собі одну компоненту PostgreSQL, яка є системою управління 

базою даних. 

 

 

Рисунок 7 – Технологія формування раціонального варіанта ОССУ  

логістикою дистрибуції 

 

 

Рисунок 8 – Діаграма розгортання першого програмного модуля 
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Перевірку працездатності розробленої інформаційної технології СППР прове-

дено на прикладі постачання продукції масового використання (чаї, сухі суміші, со-

уси) на територію України зі складів виробників продукції, які знаходяться у Буда-

пешті (Угорщина) і Петркув-Трибунальський (Польща). Споживачами продукції є 

140 супермаркетів та інших торгівельних підприємств України. У роботі розглянуто 

ешелоновану поставку продукції. Претендентами на її консолідацію є склади Києва 

та Одеси. У якості претендентів на розташування регіональних складів виступали: 

Київ, Харків, Львів, Одеса, Миколаїв, Житомир, Луцьк, Дніпро. Склади Києва та 

Одеси можуть одночасно виступати на національному та регіональному рівнях. У 

табл. 1 представлені результати вирішення задачі структурно-топологічного синтезу 

для різної кількості претендентів на регіональні склади. 

Таблиця 1 – Структурно-топологічний  

синтез 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

СКЛАД 

КІЛЬКІСТЬ СКЛАДІВ  

РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ 

5 6 7 8 

ЖИТОМИР 34 8 7 7 

ХАРКІВ 39 39 39 24 

ЛУЦЬК 0 26 9 9 

КИЇВ 25 25 25 25 

ДНІПРО 0 0 0 24 

ОДЕСА 11 11 11 11 

ЛЬВІВ 0 0 18 18 

МИКОЛАЇВ 31 31 31 22 

Наприклад, коли кількість складів 

зменшується до 7, зі списку регіона-

льних складів зникає Дніпро, а його 

локальні склади переходять до Хар-

кова та Миколаєва. З метою форму-

вання набору ефективних рішень 

конфігурації ЛК дистрибуції прове-

дено розрахунки для двох варіантів 

базового рівня сервісу і різних три-

валостей циклів замовлень продукції 

з виробничого на національний і далі 

на регіональний рівні. 

У результаті сформовано 24 конфігурації ЛК дистрибуції. Логістичні витрати пред-

ставлені у табл. 2. Для кожного варіанта конфігурації ЛК дистрибуції проведено імі-

таційне моделювання. 

Таблиця 2 – Логістичні витрати (гривні) 
 

БАЗОВИЙ РІВЕНЬ СТРАХОВО-

ГО ЗАПАСУ (%) 

84,13 97,72 

ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ (ТИЖНІВ) 2 3 4 2 3 4 

КІЛЬКІСТЬ РЕГІОНА-

ЛЬНИХ СКЛАДІВ 

5 183729.38 195332.59 206935.80 187478.05 200955.59 214433.13 

6 185253.55 196856.76 208459.97 189002.21 202479.76 215957.30 

7 185649.93 197253.14 208856.35 189398.60 202876.14 216353.68 

8 185935.09 197538.30 209141.51 189683.76 203161.30 216638.84 

 

Візуалізація зміни рівня сервісу для базового рівня страхового запасу на регіональ-

ному рівні, який дорівнює 97,72 %, представлена на рис. 9, а на рис. 10 – наглядна 

графічна інтерпретація вирішення двокритеріальної задачі: мережевий рівень серві-

су – сумарні логістичні витрати для 24 варіантів ЛК дистрибуції. Виходячи з рис. 10 

множина ефективних рішень знаходиться у лівому верхньому куті графіка. На осно-

ві третього програмного модуля інформаційної технології з використанням МАІ ви-

значається перший варіант ведення бізнесу (рис. 3), який є основою для побудови 

експертами Союзу ОЕМ варіантів ОССУ.  
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Рисунок 9 – Динаміка зміни рівня  

                  сервісу 

 
Рисунок 10 – Варіанти ЛК дистрибуції 

У якості базового у роботі розглянуто варіант, який наведено на рис. 4. У цьо-

му варіанті функціональні підрозділи Союзу ОЕМ обслуговують склади виробників 

продукції. Оптовики використовують двох LLP провайдерів. Один з них обслуговує 

міжнаціональні перевезення продукції до Києва, склад консолідації продукції у місті 

Київ і національні перевезення з Києва до регіональних складів. Другий LLP про-

вайдер обслуговує аналогічний ланцюг бізнес-процесів, який проходить через Оде-

су. На рівні регіональних складів використовуються 4PL провайдери. Вони коорди-

нують 3PL провайдерів, які виконують наступні бізнес-процеси: функціонування 

складів регіонального рівня, транспортні перевезення регіонального рівня і локальні 

склади споживачів продукції, яка постачається з відповідного регіонального складу. 

У дисертаційній роботі в якості тестового прикладу розглянуто ОССУ ЛК 

дистрибуції, яку наведено на рис. 11. Відповідно до метода визначення конструкти-

вного рішення (рис. 6) проведено горизонтальну координацію двох LLP провайдерів 

за рахунок ресурсів Союзу ОЕМ (рис. 12) і далі вертикальна координація між Сою-

зом ОЕМ і LLP провайдерами (рис. 13). 

 

 

Рисунок 11 – Тестовий приклад ОССУ 
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Рисунок 12 – Горизонтальна координація 

 

Рисунок 13 – Вертикальна координація 

У додатках наведено акти впровадження дисертаційного дослідження. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-практичну задачу підви-

щення ефективності функціонування ОССУ логістикою дистрибуції шляхом пошуку 

конструктивного рішення багатокритеріальної задачі оптимізації на основі міжфун-

кціональної та міжорганізаційної координації дворівневих ієрархічних систем. У ре-

зультаті наукового дослідження розв’язані такі задачі. 

1. Проведено огляд та аналіз процесу синтезу організаційної структури систе-

ми управління територіально-розподіленими складними об’єктами. Сформульовано 

проблеми, які виникають при синтезі, а також розглянуто існуючі методи, моделі та 

інформаційні технології формування ОССУ складною системою. 

2. Розроблено метод синтезу ОССУ логістикою дистрибуції, що дозволяє під-

вищити ефективність функціонування розподілених логістичних систем. Його осно-

вними складовими є: формування конфігурації логістичного каналу дистрибуції; ви-

бір варіантів ведення бізнесу; визначення конкретних виконавців бізнес-процесів; 

формування варіантів ОССУ логістикою дистрибуції та вибір кращого варіанта на 

основі пошуку конструктивного рішення багатокритеріальної задачі оптимізації. 

3. Розроблено метод багатокритеріального синтезу конфігурації логістичного 

каналу, стійкого до надзвичайних ситуацій, який базується на формуванні множини 

ефективних рішень двокритеріальної задачі оптимізації: логістичні витрати – рівень 

сервісу. Залежно від множини надзвичайних ситуацій та ймовірності їх появи за-

пропоновано критерії пошуку остаточного рішення.  

4. Розроблено метод формування множини варіантів організаційної структури 

ієрархічної розподіленої системи управління для союзу компаній з рисами контрак-

тних систем на основі конфігурації логістичного каналу дистрибуції, вибору варіан-

тів ведення бізнесу за допомогою методу аналізу ієрархій та SWOT-аналізу і визна-

чення конкретних виконавців бізнес-процесів. 
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5. Синтезовано ієрархічну трирівневу модель, на верхньому рівні якої знахо-

диться Союз ОЕМ, на другому рівні 4PL-системні інтегратори та LLP-провайдери, а 

на третьому рівні – функціональні підрозділи Союзу ОЕМ та LLP-провайдерів, а та-

кож 3PL-провайдери, які координуються Союзом ОЕМ або 4PL-системними інтег-

раторами. 

6. Розроблено метод пошуку конструктивного рішення багатокритеріальної 

задачі оптимізації структури розподіленої ієрархічної організаційної системи управ-

ління логістикою дистрибуції, яке визначається максимальним ступенем досяжності 

деякого компромісу заздалегідь затвердженого між Союзом ОЕМ, 3PL-

провайдерами, 4PL-системними інтеграторами та LLP-провайдерами відносно їх ці-

льових значень КРІ. 

7. Розроблена інформаційна технологія синтезу ОССУ логістикою дистрибу-

ції, працездатність якої перевірено на повнорозмірній вихідній інформації. Резуль-

тати дисертаційного дослідження впроваджені в: ІТ-компанії «Telesens» (м. Харків); 

логістичній компанії «Кюне-Нагель» (м. Київ); навчальному процесі кафедр систем-

ного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій і програмної інженерії та ін-

формаційних технологій управління НТУ «ХПІ». 
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Здобувачеві належать моделі конфігурації логістичного каналу дистрибуції. 

11. Годлевский И. М., Пинаева А. А.  Конфигурирование логистической сети 

дистрибьюции материального обеспечения вооруженных сил Министерства оборо-

ны Украины. «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здо-

ров’я»: тези доп. ХХI міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 2015. Ч.1. С. 12. 

Здобувачеві належать моделі конфігурування логістичного каналу дистрибу-

ції матеріального забезпечення збройних сил України. 

12. Годлевский И. М., Шевченко К. С., Евлахова Д. В..Формирование органи-

зационной структуры управления логистикой дистрибьюции материального обеспе-
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чения вооруженных сил Министерства обороны Украины. «Інформаційні техноло-

гії: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»: тези доп. ХХI міжнар. наук.-практ. 

конф. м. Харків, 2015. Ч.1. С. 11.  

Здобувачеві належить технологія формування ОССУ логістикою дистрибуції 

матеріального забезпечення збройних сил України. 

13. Годлевський І. М., Бурлаков Г. С., Малець Д. К. Порівняльний аналіз  мо-

делей зрілості процесу розробки програмного забезпечення СММІ та SPICE. «Інфо-

рмаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»: тези доп. ХХVII 

міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 2019. Ч.1. С. 24. 

Здобувачем запропоновано використовувати моделі зрілості при розробці ін-

формаційної технології синтезу ОССУ логістикою дистрибуції. 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Годлевський І. М. Моделі, методи та інформаційна технологія синтезу ор-

ганізаційної структури системи управління логістикою дистрибуції. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеці-

альністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», Харків, 2021. 

У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-практичну задачу підви-

щення ефективності функціонування організаційної структури системи управління 

(ОССУ) логістикою дистрибуції шляхом пошуку конструктивного рішення багаток-

ритеріальної задачі оптимізації. Виконано огляд та аналіз існуючих підходів до син-

тезу ОССУ логістикою дистрибуції. З урахуванням наведених проблем поставлено 

задачу дослідження. Розроблено метод багатокритеріального синтезу конфігурації 

логістичного каналу дистрибуції, стійкої до надзвичайних ситуацій, і на її основі за-

пропонована технологія формування варіантів ОССУ логістикою дистрибуції, які 

базуються на ієрархічних трирівневих моделях. Розроблено метод пошуку констру-

ктивного рішення багатокритеріальної задачі оптимізації ієрархічної ОССУ на осно-

ві міжфункціональної та міжорганізаційної координації. На основі розроблених ме-

тодів та моделей реалізовано інформаційну технологію системи підтримки прийнят-

тя рішень. Результати дослідження впроваджені в: фірмі-розробнику програмного 

забезпечення «Telesens» (м. Харків); логістичній компанії «Кюне-Нагель» (м. Київ); 

навчальному процесі кафедр системного аналізу та інформаційно-аналітичних тех-

нологій і програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ «ХПІ». 

Ключові слова: організаційна структура системи управління, конфігурація ло-

гістичного каналу, конструктивне рішення, векторна оптимізація, міжфункціональна 

та міжорганізаційна координація, інформаційна технологія. 

 

Годлевский И. М. Модели, методы и информационная технология синтеза 

организационной структуры системы управления логистикой дистрибуции. - 

На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.06 ‒ информационные технологии. ‒ Национальный техничес- 



23 
 

 

кий университет «Харьковский политехнический институт», Харьков, 2021. 

В диссертационной работе решена важная научно-практическую задача по-

вышения эффективности функционирования организационной структуры системы 

управления (ОССУ) логистикой дистрибуции путем поиска конструктивного реше-

ния многокритериальной задачи оптимизации. Выполнен обзор и анализ сущест-

вующих подходов к синтезу ОССУ логистикой дистрибуции. С учетом указанных 

проблем поставлена задача исследования. Разработан метод многокритериального 

синтеза конфигурации логистического канала дистрибуции, устойчивой к чрезвы-

чайным ситуациям, и на ее основе предложена технология формирования вариантов 

ОССУ логистикой дистрибуции, которые базируются на иерархических трехуровне-

вых моделях. Разработан метод поиска конструктивного решения многокритериаль-

ной задачи оптимизации иерархической ОССУ на основе межфункциональной и 

межорганизационной координации. На основе разработанных методов и моделей 

реализовано информационную технологию системы поддержки принятия решений. 

Результаты исследования внедрены в: фирме-разработчике программного обеспече-

ния «Telesens» (г. Харьков), логистической компании «Кюне-Нагель» (г. Киев), 

учебном процессе кафедр системного анализа и информационно-аналитических 

технологий и программной инженерии и информационных технологий управления 

НТУ «ХПИ». 

В результате решения задачи синтеза ОССУ логистикой дистрибуции получе-

ны новые научные результаты. Впервые разработан метод синтеза организационной 

структуры системы управления логистикой дистрибуции, что позволяет повысить 

эффективность функционирования распределенной логистической системы. Полу-

чил дальнейшее развитие метод многокритериального синтеза логистического кана-

ла дистрибуции за счет введения дополнительного критерия на множестве эффек-

тивных решений, что позволило повысить устойчивость функционирования вы-

бранного варианта конфигурации логистического канала к чрезвычайным ситуаци-

ям. Получила дальнейшее развитие иерархическая распределенная модель органи-

зационной структуры системы управления логистикой дистрибуции за счет форми-

рования локальных и двухуровневых моделей межорганизационной и межфункцио-

нальной координации, что стало основой для поиска конструктивного решения в 

организационных системах управления сложными объектами. Получили дальней-

шее развитие методы векторной оптимизации сложных систем за счет введения по-

нятия конструктивного решения задачи многокритериальной оптимизации и разра-

ботки на этой основе метода, который позволяет находить заранее определенное 

приемлемое решение для множества субъектов распределенной иерархической сис-

темы. Получила дальнейшее развитие информационная технология системы под-

держки принятия решений при синтезе ОССУ логистикой дистрибуции, которая по-

зволяет получить устойчивую к чрезвычайным ситуациям конфигурацию логисти-

ческого канала дистрибуции, сформировать множество альтернативных вариантов и 

определить конструктивное решение для задачи многокритериальной оптимизации 

распределенной иерархической организационной структуры системы управления 

логистикой дистрибуции. 

Ключевые слова: организационная структура системы управления, конфигура- 
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ция логистического канала, конструктивное решение, векторная оптимизация, меж-

функциональная и межорганизационная координация, информационная технология. 

 

Godlevskyi I. M. Models, methods and information technology synthesis of the 

organizational structure of the logistics distribution management system. – The Ma-

nuscript. 

Thesis for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.13.06 ‒ In-

formation Technologies. National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», 

Kharkiv, 2021. 

The thesis solved the important scientific and practical problem of increasing the ef-

ficiency of the functioning of the organizational structure of the management system 

(OSMS) for distribution logistics by searching a constructive solution of the multi-criteria 

optimization problem. The existing approaches to OSMS synthesis for distribution logis-

tics were reviewed and analyzed. Considering the above-mentioned problems, the aim of 

the study was set. A method of multi-criteria synthesis for the logistics channel configura-

tion of the emergency-resistant distribution was developed and the technology of the 

OSMS variants for distribution logistics, which are based on hierarchical three-level mod-

els, was proposed on its basis. A method was developed to find a constructive solution to 

the multi-criteria problem of optimizing the hierarchical OSMS through inter-functional 

and inter-organizational coordination. The information system technology of the decision 

support was introduced based on the developed methods and models. The results of the 

research were implemented in: a software company «Telesens» (Kharkov), a logistics 

company «Kuehne-Nagel» (Kyiv), a training process of the departments of system analy-

sis and information and analytical technologies and software engineering and information 

technologies of management of NTU «KhPI».  

Keywords: organizational structure of the management system, configuration of the 

logistics channel, constructive solution, vector optimization, inter-functional and inter-

organizational coordination, information technology. 

 

 

                                                            


