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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв'язок з важливими науковими або практичними зав-
даннями. Бізнес-діяльність сучасних підприємств за 
останні роки надзвичайно змінилася. На споживчому 
ринку з кожним роком збільшується кількість това-
рів - замінників (товарів, що випускаються конкуре-
нтами). Сучасне підприємство змушене конкурувати 
при постійно мінливих умовах. 

Для досягнення зростання конкурентних переваг 
керівникам підприємств необхідно застосовувати су-
часні підходи у сфері якості, планування, управління, 
реалізації тощо. Новим підходом у вирішенні цієї 
проблеми є застосування логістичної системи. На 
Заході застосування логістики вже давно розглядаєть-
ся як ефективний механізм підвищення роботи підп-
риємства.  

Упровадження логістичних систем у структуру 
підприємства надасть змогу керівникам досягти збі-
льшення конкурентоспроможності за рахунок: опти-
мізації використання ресурсів і виробничих запасів, 
ефективної взаємодії відділу постачання, виробницт-
ва, збуту, перепланування виробничих процесів, удо-
сконалення роботи сервісної служби, скорочення 
витрат на транспортування й зберігання ресурсів, 
інтеграції бізнес-процесів підприємства.  

Безумовно, логістичні системи впливають на 
конкурентоспроможність підприємства, однак побу-
дова хибної логістичної системи і визначення непра-
вильного вектора розвитку підприємницької діяльно-
сті може призвести не лише до збільшення фінансо-
вих втрат, а й до банкрутства підприємства.  

Таким чином, аналіз ефективності функціону-
вання логістичної системи на сьогодні є актуальним 
завданням. Новим напрямком вирішення цієї про-
блеми на сьогодні є імітаційне моделювання, яке є 
актуальним у межах економічних умов, що швидко 
змінюються. Застосування імітаційного моделювання 
на практиці дає підприємству змогу уникнути негати-
вних факторів виробництва і, як наслідок, зменшує 
можливість появи бізнес-ризиків.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спира-
ється автор. У роботі [1] пропонується модель логіс-
тичної системи підприємства. Дана модель визначає 
фактори зовнішнього й внутрішнього середовища, 
які впливають на конкурентоспроможність системи, 
рівень якої залежить від ефективності функціонуван-
ня системи. У роботі [2] розглянуто нематеріальні 
коефіцієнти оцінки функціонування логістичної сис-
теми підприємства. Для ефективного розуміння й 
аналізу запропонованих коефіцієнтів будується агент-
на модель. 

Мета статті — розробити й проаналізувати аген-
тну модель, яка дозволяє виконувати оцінку ефекти-
вності функціонування логістичної системи металур-
гійного підприємства.  

Основний матеріал дослідження з повним обґрун-
туванням отриманих наукових результатів. У сучасних 

ринкових відносинах необхідно створювати високое-
фективну стратегію управління бізнесом. Безумовно, 
орієнтація даної стратегії повинна бути у першу чергу 
спрямована на розвиток підприємства. Застосування 
в даній стратегії логістичних концепцій, моделей, 
модулів управління дозволяє ефективно організовува-
ти бізнес. 

Розгляд імітаційної моделі як засобу вирішення 
проблем бізнесу надає можливість виділити три осно-
вних підходи (рис. 1): системна динаміка, дискретно-
подієве моделювання (процесно-орієнтоване), агент-
не моделювання.  

На рис. 1 зображено методи моделювання й рів-
ні абстракції, для яких вони застосовуються. Розбив-
ка ІМ на рівні абстракції дає змогу досліджувати різ-
ного роду системи з різними властивостями, вхідни-
ми й вихідними параметрами.  

Перші два підходи є "традиційними" методами 
імітаційного моделювання, що виникли в 50-60-х 
роках ХХ ст. Агентне моделювання — відносно новий 
метод, що одержав широке практичне поширення 
тільки після 2000 р., але вже зарекомендував себе. 
Системна динаміка й дискретно-подієве моделюван-
ня розглядають систему згори-вниз, працюючи на так 
званому системному рівні. Агентне моделювання — 
це підхід вгору: творець моделі фокусується на пове-
дінці індивідуальних об'єктів. 

Системна динаміка передбачає високий рівень 
абстракції і використовується в основному для за-
вдань стратегічного рівня. Процесно-орієнтований 
(дискретно-подієвий) підхід використовується в ос-
новному на операційному й тактичному рівні. Спектр 
застосування агентних моделей включає завдання 
будь-якого рівня абстракції: агент може представляти 
компанію на ринку, покупця, проект, ідею, транспо-
ртний засіб та ін. 

Таким чином, багатофункціональність імітацій-
ного моделювання полягає в універсальності його 
застосування. Можна побудувати модель системи 
управління виробничим потоком (низький рівень 
абстракції) або спрогнозувати розвиток ринку й кон-
куренції (високий рівень абстракції). 

Із рис. 2 видно, що моделювання передбачає ві-
дхід від реального світу, абстрагування від окремих 
сутностей і створення моделі поставленої проблеми, 
що показує рішення. Застосовуючи моделювання на 
практиці, керівництво компаній захищає себе від 
можливих ризиків. Побудувавши модель і визначив-
ши її “вузькі місця”, менеджери приймають рішення 
стосовно впровадження її у виробництво, тобто 
йдеться про виділення інвестицій під даний проект. 

Технологія комп'ютерного моделювання дає мо-
жливість створювати й проводити експерименти з 
імітаційною моделлю виробничої системи або проце-
су будь-якої складності й часової тривалості. Будь-то 
система переналагодження устаткування цеху, органі-
зація логістики виробництва або перенесення части-
ни потужностей в іншу географічну точку. Найменша  
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Рис. 1. Методи в імітаційному моделюванні [3] 

 

 
Рис. 2. Моделювання досліджуваного об’єкта [4] 

 
помилка або недогляд на етапах планування призво-
дять до невиправданих витрат, а іноді й до втрати 
значних капіталовкладень. Експерименти з реальни-
ми об'єктами занадто дорогі або неможливі. Оцінити 
життєздатність планованої системи, а також мінімізу-
вати необхідні для реалізації проекту витрати часу й 
коштів дає змогу експериментування з комп'ютерною 
моделлю [3]. 

Агентне моделювання — метод імітаційного мо-
делювання, що досліджує  поведінку децентралізова-
них агентів і те, як ця поведінка визначає поведінку 

всієї системи в цілому. Особливість даного виду мо-
делювання укладається тим, що індивідуальна пове-
дінка кожного агента утворює глобальну поведінку 
системи, що моделюється [3]. 

Агентна модель (рис. 3) побудована таким чи-
ном, що на основні нематеріальні показники логісти-
чної системи підприємства впливають агенти, тобто 
працівники підприємства. У запропонованій моделі 
досліджуються такі показники: коефіцієнт інтегрова-
ності, коефіцієнт інформативності, кінетична енергія.  
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Усі агенти моделі існують у таких середовищах: 
постачання, виробництво, збут. У даних середовищах 
встановлено безрозмірний тип сіті, тобто деякі агенти 
мають безліч з'єднань, а деякі — невелику кількість. 
Так само і в реальному світі співвідношення між 
працівниками відбувається на кластерному рівні. На 
нашу думку, кінетичну енергію варто розділити на дві 
незалежні змінні: кінетичну енергію потоку та кіне-

тичну енергію людини. Перший показник відображає 
енергію, яка виникає під час оброблення будь-якого 
потоку усередині логістичної системи підприємства, 
другий показник являє собою енергію, яку необхідно 
витратити людині для обробки однієї одиниці потоку 
підприємства. 

Взаємозв'язок агентів відображено на рис. 4.  

 
Рис. 3. Загальний вид агентної моделі [5] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Розподіл агентів у моделі [5]

Середа постачання Середа виробництва Середа збуту 
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Якщо фігура агента має прозорий колір, то це 
означає, що агент у даний час вільний. Тип розташу-
вання агентів — кільце, агенти рівномірно розподіля-
ються по кільцю, діаметр якого менше меншої розмі-
рності простору. Тип мережі — безрозмірна, деякі 
агенти є "хабами" (або концентраторами) з безліччю 

з'єднань, а деякі — "пустельниками" з невеликим чис-
лом з'єднань [3]. 

Поведінка агентів задана за допомогою діаграми 
становищ (рис. 5), яка враховує певні умови переходу 
від одного стану до іншого, та інтенсивність (табл. 1), 
з якої відбуваються зазначені переходи.  

 
 

 
Рис. 5. Діаграма становищ 

 
Під інтенсивністю слід розуміти перехід, який 

буде спрацьовуватися із тайм-аутом, підкорюючись 
експоненціальному розподілу.  

 
Таблиця 1

Інтенсивність переходу агента 

Тип середи 
Інтенсивність 
першого  
переходу

Інтенсивність 
другого переходу 

Середа пос-
тачання 

3 1 

Середа виро-
бництва 

3 2 

Середа збуту 4 3 
 
Враховуючи формули розглянуті в роботі [2] та 

запропоновану агентну модель (рис. 3), вхідні дані 
моделі запишемо у табл. 2. Також слід зазначити,  що 
вхідні дані введені в моделі за допомогою тріангуляр-
ного розподілу, тобто усі показники мають min та 
max значення. 

Таблиця 2
Вхідні дані агентної моделі 

Показники 
Значення

Min Max
Вхідний потік, грн/т 2000 4000
Вихідний потік, грн/т 2000 4000
Ефективність персоналу 0 1
Відгук персоналу 0 1

Час опрацювання, люд/ч 
Визначається за-
йнятістю агента

Швидкість обробки потоку, м/ч 2 2,5
Кількість сировини, т 2 3
Відстань, м 0 100
Кількість сировини (людина), т 2 3
Кількість з'єднань  агентів 5 

 
Із аналізу рис. 6 видно, що значення досліджу-

ваних коефіцієнтів змінюється протягом певного ча-
сового  інтервалу. 

 

 
Рис. 6. Динаміка досліджуваних коефіцієнтів 
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Аналіз графіка (рис. 6) дає змогу розробляти ко-
регуючі або попереджувальні програми та дії для дос-
ліджуваних коефіцієнтів з урахуванням даних вхідних 
параметрів. 

Висновки. За допомогою агентної моделі можли-
во дізнатися, як змінюються нематеріальні показники 
ефективності функціонування логістичної системи 
металургійного підприємства під час зміни вхідних 
параметрів та кількості найманих працівників. 

Усе це свідчить про те, що агентне моделювання 
слід застосовувати як інструмент оцінки ефективності 
функціонування логістичної системи металургійного 
підприємства. 
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СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ БЕЗПЕЧНОЇ  
ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Незважаючи на наявність суттєвих позитивних 

перетворень у соціально-економічному розвитку 
України, політика держави у сфері охорони праці 
залишається практично незмінною, що не може не 
позначатися на соціально-трудових відносинах. Вод-
ночас значна частина функцій держави щодо реаліза-
ції політики у сфері охорони праці делегована безпо-
середньо підприємствам, які самостійно визначають 
систему та методи управління з урахуванням кінце-
вих фінансово-економічних результатів. Значна кіль-
кість промислових підприємств у складних економіч-
них умовах здійснює пошук заходів мінімізації витрат 
на безпечну трудову діяльність, що не може не поз-
начатися на соціально-трудових відносинах. Тому 
розв’язання проблем розвитку соціально-трудових 
відносин у контексті безпечної трудової діяльності 
набуває особливої актуальності.  

Охорона праці є одним із найбільш впливових 
факторів, що обумовлює особливості здійснення ба-
гатьох процесів на промисловому підприємстві, в 
тому числі у сфері соціально-трудових відносин. Со-
ціально-трудові відносини поєднують універсальні і 
локальні культурні компоненти діяльності підприємс-
тва, які закладено в самому механізмі його функціо-
нування. На підставі такого підходу можна виділити 
декілька рівнів співіснування універсального і лока-
льного у соціально-трудових відносинах, де в якості 
локального виступає безпечна трудова діяльність. 

Недостатні процеси оновлення матеріально-
технічної бази виробництва безпосередньо впливають 
не тільки на культуру виробництва, а й на соціально-
трудові відносини, загострюючи ситуацію у сфері 
охорони праці. Слід зазначити, що у нинішній час 
необхідність розвитку соціально-трудових відносин 
постає особливо гостро на фоні інтенсивного старін-
ня основних засобів. У цих умовах одне з основних 
завдань підприємства полягає у відновленні основних 
засобів, які забезпечують виробництво конкурентос-
проможної продукції та економічне зростання, впро-
вадження нової техніки та технології.  

Тому метою статті є дослідження найвпливові-
ших чинників на формування і розвиток соціально-
трудових відносин, які впливають на поведінку пра-
цівників і їх ставлення до необхідності дотримання 
умов безпечної трудової діяльності.  

Дослідження прийнятих нормативно-правових 
актів у сфері охорони праці у металургійній галузі 
свідчить, що й дотепер на підприємствах цієї галузі 
залишаються численні проблеми, які потребують сво-
єчасного вирішення. Стосовно машинобудівних під-
приємств слід відзначити прийняття в останні роки 
декількох документів, що частково вирішують окремі 
питання у сфері охорони праці, які є не менш гост-
рими, ніж на металургійних підприємствах. Найбільш 
актуальними є зазначені проблеми на вугільних підп-
риємствах, де найвищий рівень травматизму та його 
важкість і дотепер залишаються без зміни. Узагаль-
нюючи чинні нормативно-правові акти у сфері охо-
рони праці, слід констатувати, що в цих документах 
поєднуються принципи централізму й демократизму 
в управлінні. Такий підхід знаходить відображення у 
прийнятих нормативах і вимогах, які покликані по-
ширювати самостійну ініціативу кожного підприємс-
тва до забезпечення працівників безпечними умовами 
праці.  

У сучасних умовах у сфері охорони праці на під-
приємствах діє значна кількість нормативних актів, 
які були прийняті ще за часів Радянського Союзу та 
потребують перегляду. При цьому необхідним є ди-
ференційований підхід до відповідних нормативних 
документів із врахуванням видів економічної діяль-
ності. Таким чином, існуюче нормативно-правове 
забезпечення у сфері охорони праці є недостатнім і 
потребує подальшого вдосконалення з метою поліп-
шення не тільки стану у сфері охорони праці, а й 
розвитку соціально-трудових відносин. 

Причини нещасних випадків організаційного ха-
рактеру є відображенням стану умов та засобів вико-
ристання ресурсів у процесі трудової діяльності, ін-
дикатором розвитку соціально-трудових відносин, 
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