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У  роботі  досліджені  теоретико-методичні  аспекти  економіко-



математичного  моделювання  логістичних  процесів  на  промисловому 

підприємстві. Розглянуто передумови формування моделей логістичної системи 

промислового  підприємства. Проведена  систематизація  моделей  процесів 

взаємодії  підприємств  у  ланцюгу  постачань.  Подані  техніко-економічні 

показники  діяльності  та  проведено  аналіз  фінансових  результатів  та 

фінансового стану об’єкта дослідження. У роботі дано оцінку результативності 

методів  та  моделей  управління  логістичними  процесами  підприємства. 

Побудовано регресійні моделі залежності рентабельності активів від показників 

оборотності логістичних активів. За результатами проведеного аналізу наведені 

та  обґрунтовані  заходи  щодо  впровадження  адаптивної  моделі  управління 

логістичною  системою  машинобудівного  підприємства,  обґрунтовано  спосіб 

оптимізації потужності ланцюга поставок продукції шляхом усунення вузького 

місця.

Ключові слова: логістика, запаси, моделі, регресійна залежність, ланцюг 

постачань, закупівельна логістика, розподільча логістика.

The preconditions of formation of models of logistic system of the industrial 

enterprise are considered. The systematization of models of processes of interaction 

of enterprises in the supply chain has been carried out. The submitted technical and 

economic indicators of the activity and the analysis of financial results and financial 

condition  of  the  research  object  were  carried  out.  In  the  work  the  estimation  of 

efficiency  of  methods  and  models  of  management  of  logistic  processes  of  the 

enterprise is given. The regression models of the dependence of the profitability of 

assets on indicators of turnover of logistic assets were constructed. According to the 

results  of  the  analysis,  the  measures  for  introducing  an  adaptive  model  of 

management of the logistic system of the machine-building enterprise are presented 

and justified, and the way of optimizing the power of the supply chain by eliminating 

the bottleneck has been substantiated.

Key words: logistics,  stocks,  models,  regression dependence,  supply chain, 

procurement logistics, distribution logistics.
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