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1. Актуальність теми дослідження та її зв 'язок з науковими програмами,
планами, темами.

Становище промисловості на сьогодні характеризується відносною 
депресивною стабілізацією. Порівняльний аналіз розвитку промислового 
виробництва показує що тривалий спад протягом попередніх років поступово 
припиняється. За таких умов важливе значення має підвищення ефективності 
функціонування та конкурентоспроможності підприємства. Цього досягти 
можливо, якщо із застосуванням наукових підходів і методів відпрацьовувати 
цільову підсистему системи виробничого менеджменту промислового 
підприємства і закладати у стратегію підприємства чи фірми цілі з 
підвищення якості своєї продукції, ресурсозбереження, розширення ринку 
збуту, організаційно-технічному розвитку колективу, охорони 
навколишнього природного довкілля.

Дисертаційна робота Подскребка Олександра Сергійовича присвячена 
розробці комплексу економіко-математичних моделей, призначених для 
підвищення ефективності функціонування системи виробничого 
менеджменту промислового підприємства.

Промислове підприємство є основною ланкою економіки, що 
концентрує в собі виробничі ресурси. Сучасні умови господарювання 
характеризуються мінливістю і динамічністю навколишнього середовища, 
підвищеними ризиками, збільшенням факторів, що впливають на 
функціонування промислових підприємств, тому особливої уваги 
заслуговують питання ефективного управління промисловими 
підприємствами.. До того ж, постійна зміна виробничих ситуацій, 
ускладнення виробничих проблем, зростання витрат на персонал, збільшення 
швидкості фінансових потоків, зростання ринкової конкуренції зумовлює 
необхідність оперативного реагування і підвищення 
управлінських рішень, грамотної організації в
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формування ефективних виробничих структур. У зв’язку із цим необхідним 
і виправданим є розробка та впровадження економіко-математичних моделей 
та інформаційних технологій, спрямованих на вдосконалення виробничого 
менеджменту вітчизняних промислових підприємств. Таким чином, тема, 
мета, цілі і завдання, що поставлені у дисертаційній роботі Подскребка О.С., 
є актуальними.

Актуальність теми підтверджується зв’язком дослідження з науковими 
програмами, планами, темами. Дослідження, що проведені у дисертаційній 
роботі, виконані відповідно до наукових планів Донецького національного 
технічного університету МОН України за такою темою: «Моделі та 
інформаційні технології в детермінованих та стохастичних соціально- 
економічних системах» (номер державної реєстрації 0116Ш07865, 2016— 
2019 рр.), де автором запропоновано імітаційну модель конвеєрної лінії 
промислового підприємства; дискретно-подієву модель процесів виробничої 
логістики промислового підприємства; агентну модель процесу залучення 
персоналу до змін; механізми захисту елементів інформаційної 
інфраструктури підприємства; концепцію моделювання системи виробничого 
менеджменту промислового підприємства; систему підтримки прийняття 
рішень з управління процесами виробничої логістики промислового 
підприємства.

2. Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації

Докладне вивчення наукових положень та висновків дисертаційної 
роботи Подскребка О. С. «Моделювання системи виробничого менеджменту 
промислового підприємства», аналіз структури та змісту поданої на захист 
дисертації та автореферату здобувана дозволяють дійти висновку про 
загальну наукову обґрунтованість і достовірність викладених автором 
результатів. Основні теоретичні положення дисертації логічно витікають із 
поставленої мети та завдань дослідження, узгоджуються із практичними 
розробками автора. Висунуті у дисертації наукові положення, сформульовані 
висновки та рекомендації мають достатньо високий рівень обґрунтування. 
Висновки автора відносно сутності виробничого менеджменту промислового 
підприємства, підходів до моделювання системи виробничого менеджменту, 
інструментарію моделювання системи підтримки прийняття рішень на 
промисловому підприємстві базуються на роботах провідних вітчизняних та 
закордонних фахівців з проблем математичного моделювання,
функціонування системи виробничого менеджменту, імітаційного 
моделювання та інформаційних технологій.

Об'єкт, предмет, мета роботи логічно пов’язані та чітко окреслюють 
поле дослідження. Об'єктом дослідження є процеси функціонування та 
управління системою виробничого менеджменту промислового
підприємства. Предметом дослідження є моделювання процесів управління 
системою виробничого менеджменту промислового підприємства.
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Дисертантом досить чітко сформульована мета дослідження, яка полягає в 
розробці економіко-математичних моделей для підвищення ефективності 
функціонування системи виробничого менеджменту промислового 
підприємства за рахунок раціонального використання ресурсів. 
Обґрунтування обраної теми дисертації слід вважати змістовним та 
переконливим, а коло вирішуваних завдань таким, що сприяє розкриттю теми 
та досягненню мети дослідження.

Таким чином, пропозиціям, розробкам та висновкам, які представлені в 
дисертації, властива повнота та логічність викладення, достатній рівень 
обґрунтованості і достовірності, наукова новизна.

3. Наукова новизна, теоретична і практична значущість дисертації

На захист автором винесено нові наукові результати, а саме:
-  концепцію моделювання системи виробничого менеджменту 

промислового підприємства, яка заснована на методології системного 
аналізу, імітаційного моделювання та теорії обмежень, що дозволяє 
підвищити ефективність функціонування промислових підприємств за 
рахунок усунення вузьких місць і скорочення втрат, пов'язаних з простоєм 
устаткування і економією основних енергоносіїв;

-  агентну модель процесу залучення персоналу до змін, яка на відміну 
від існуючих базується на агентному підході та використовується при 
впровадженні прийнятих рішень щодо зміни перетворюючої підсистеми, що 
дозволяє визначити час необхідний для залучення персоналу підприємства до 
змін та спланувати заходи щодо проведення змін і тим самим, підвищити 
ймовірність досягнення максимального ефекту від впровадження 
нововведень в систему виробничого менеджменту, а також, за рахунок 
проведення ефективних змін, зміцнити підприємству свої позиції на ринку;

-  імітаційну модель конвеєрної лінії промислового підприємства, яка 
базується на теорії масового обслуговування та імітаційному моделюванні, 
яка на відміну від існуючих, дозволяє конструювати процеси виробництва, 
планувати і контролювати діяльність виробничої системи, досягати 
підвищення ефективності виробничих ліній за рахунок виявлення вузьких 
місць виробничої системи промислового підприємства, визначати за 
допомогою сценарного аналізу доцільність проведення заходів щодо їх 
усунення, оцінювати можливе підвищення ефективності функціонування 
системи виробничого менеджменту;

-  дискретно-подієву модель логістичних процесів промислового 
підприємства, яка базується на дискретно-подієвому моделюванні та теорії 
обмежень, що дозволяє виявити вузькі місця в логістиці виробничої системи і 
оцінити різні альтернативи по її вдосконаленню, за допомогою програмних 
засобів, моделювати виробничу систему, що дозволить підвищити якість 
управління та планування логістичних операцій в системі виробничого 
менеджменту промислового підприємства;
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-  систему підтримки прийняття рішень з управління процесами 
виробничої логістики промислового підприємства, яка базується на 
методології проектування інформаційно-аналітичних систем, що дозволяє 
виробити найбільш ефективну стратегію прийняття рішень, щодо управління 
виробничою системою, та дозволить скоротити час для прийняття рішень, 
заснованих на інформації про фактичні запаси, планові простої і втрати, а 
також визначити ціну помилки управлінських рішень з метою виключення 
можливості її повторення в майбутньому.

3.1. Розроблено концепцію моделювання системи виробничого 
менеджменту промислового підприємства, яка заснована на авторських 
імітаційних моделях, системі підтримки прийняття рішень, методології 
системного аналізу (с. 57-63). Авторська концепція моделювання націлена на 
підвищення ефективності функціонування системи виробничого 
менеджменту за рахунок використання методів економіко-математичного 
моделювання на всіх рівнях управління. Розроблена автором концепція 
моделювання системи виробничого менеджменту промислового 
підприємства дозволяє однозначно встановити місце і роль авторських 
імітаційних моделей та методів, що запропоновано у роботі в системі 
виробничого менеджменту. До таких моделей та методів, зокрема, належать: 
імітаційна модель конвеєрної лінії, дискретно-подієва модель логістичних 
процесів, агентна модель залучення персоналу до змін, модель-тренажер, 
система підтримки прийняття рішень з управління процесами виробничої 
логістики.

Концепція моделювання системи виробничого менеджменту 
промислового підприємства базується на фундаментальному аналізі основ 
функціонування і управління промисловими підприємствами у теперішніх 
умовах, поглибленому аналізі сучасних інструментів підвищення 
ефективності функціонування системи виробничого менеджменту.

3.2. Дістала подальшого розвитку імітаційна модель конвеєрної лінії 
промислового підприємства, що дозволяє конструювати процеси 
виробництва, планувати і контролювати діяльність виробничої системи 
(с. 94-108). Авторська імітаційна модель конвеєрної лінії промислового 
підприємства базується на теорії масового обслуговування та імітаційному 
моделюванні, що дозволяє досягати підвищення ефективності виробничих 
ліній за рахунок виявлення вузьких місць виробничої системи промислового 
підприємства. Дана модель надає змогу за допомогою сценарного аналізу 
визначати доцільність проведення заходів щодо усунення вузьких місць, 
оцінювати по кожному сценарію можливі зміни ефективності 
функціонування системи виробничого менеджменту.

3.3. Дістала подальшого розвитку дискретно-подієва модель 
логістичних процесів промислового підприємства, що дозволяє виявити 
вузькі місця в логістиці виробничої системи і оцінити різні альтернативи по її 
вдосконаленню (с. 125-131). Дискретно-подієва модель логістичних процесів 
промислового підприємства, яка на відміну від існуючих базується на теорії
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масового обслуговування та дискретно-подієвому моделюванні, що 
дозволяє підвищити якість управління та планування логістичних операцій в 
системі виробничого менеджменту промислового підприємства, оцінювати 
різні сценарії по її вдосконаленню, наприклад, переміщення стендів відстою 
чи стенду розігріву. Авторська імітаційна модель дає можливість виявлення 
вузьких місць у виробничій системі, що надає можливість за допомогою 
програмних засобів моделювати виробничу систему та оцінювати різні 
альтернативи по її вдосконаленню, що дозволяє підвищити якість управління 
та планування логістичних операцій в системі виробничого менеджменту 
промислового підприємства. Обґрунтування результату було досягнуто за 
рахунок виявлення вузького місця в логістичній системі конвертерного цеху, 
яким є нездатність кранів своєчасно обслуговувати агрегати (перевозити 
ковші), як вирішення проблеми було розглянуто можливість удосконалити 
логістичні процеси в цеху, а саме: зробити їх більш логічними і прозорими, 
що дозволить уникнути помилок і зволікання при прийнятті рішень і 
підвищити продуктивність системи.

3.4. Вдосконалено агентну модель процесу залучення персоналу до 
змін, яка надає змогу оцінити час, необхідний для залучення персоналу 
підприємства до змін, та спланувати заходи щодо їх проведення (с. 169-176).

Вдосконалена автором агентна модель процесу залучення персоналу до 
змін на відміну від існуючих базується на агентному підході та 
використовується при впровадженні прийнятих рішень щодо змін у 
виробничій підсистемі, враховує специфіку функціонування, тобто 
виробничої комунікації підприємства. Авторська агентна модель процесу 
залучення персоналу до змін дозволяє підвищити ймовірність досягнення 
максимального ефекту від впровадження нововведень в систему виробничого 
менеджменту. Дана модель базується на методології агентного моделювання 
та враховує специфіку виробничої комунікації промислового підприємства.

3.5. Дістала подальшого розвитку система підтримки прийняття рішень 
з управління процесами виробничої логістики промислового підприємства, 
яка дозволяє виробити найбільш ефективну стратегію прийняття рішень 
щодо управління виробничою системою (с. 136-157). Систему підтримки 
прийняття рішень з управління процесами виробничої логістики 
промислового підприємства засновано на авторських наукових результатах, а 
саме: на імітаційній моделі логістичних процесів безперервного лиття 
заготовок, системі продукцій, утвореній безліччю правил «умови-дії», що 
дозволяє підвищити ефективність управлінських рішень у процесі 
конвертерного виробництва сталі та шляхом розширення існуючої модельної 
бази охоплювати інші процеси та підпроцеси. Дана система дозволяє 
виробити найбільш ефективну стратегію прийняття рішень щодо управління 
виробничою системою та дозволить скоротити час для прийняття рішень, 
заснованих на інформації про фактичні запаси, планові простої і втрати, а 
також визначити ціну помилки управлінських рішень з метою виключення 
можливості її повторення у майбутньому. Система підтримки прийняття
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рішень з управління процесами виробничої логістики промислового 
підприємства націлена на вирішення широкого кола задач та охоплює 
практично всі проблеми, які було виявлено автором в ході аналізу процесу 
конвертерного виробництва сталі на рівні окремого підприємства.

Практична значимість отриманих результатів підтверджуються 
довідкою про впровадження у ПАТ «Авдіївський завод металевих 
конструкцій».

Отримані автором результати дослідження та сформульовані на основі 
цього висновки і практичні рекомендації мають теоретичну і практичну 
цінність, яка полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних основ 
моделювання системи виробничого менеджменту промислового 
підприємства, в визначенні напрямку моделювання системи виробничого 
менеджменту промислового підприємства та в запропонуванні механізму з 
охорони елементів інформаційної інфраструктури підприємства, що 
дозволять захистити продукт творчої праці від несанкціонованого 
використання, а отже, і власника майнових прав від втрати доходу, шляхом 
реєстрації основних його складових.

4. Дискусійні положення та зауваження до роботи

4.1. Автором вказано на переваги щодо застосування закладених у 
концепцію моделей і методів, але не зовсім зрозуміло ким ці моделі можуть 
бути використані, тобто недостатньо описані механізми їх застосування і 
впровадження.

4.2. В роботі модель конвеєрної лінії складається з блоків, які 
іменуються англійською мовою, що дещо ускладнює її розуміння та аналіз, 
доцільно було б більш детально пояснити, зробивши переклад.

4.3. Не досить зрозуміло, за рахунок яких змін у моделі (с. 126) 
можливо оцінити варіанти вдосконалення логістичної системи, які пов’язані з 
переміщенням агрегатів, наприклад, стенду відстою.

4.4. Автором передбачено перехід персоналу зі стану «не залучені до 
змін» у стан «залучені у зміни», проте, не передбачено протилежного руху, 
який має бути при поетапному впровадженні змін, що ставить під сумнів 
адекватність представленої моделі.

4.5. Автором не наведено механізм додавання нових моделей у модуль 
моделювання та не окреслено, як це позначиться на структурі системи 
підтримки прийняття рішень, яка представлена на рис. 3.1 (с. 137).

4.6. В оформленні дисертаційної роботи мають місце неточності та 
окремі стилістичні помилки, зокрема, на с. 78, 92, 151, а також математичні 
неточності у представлених формулах (2.7), (2.8).

Проте, висловлені зауваження та побажання жодним чином не 
зменшують наукові здобутки автора та не впливають на загальну позитивну 
оцінку проведеного дослідження.
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5. Загальний висновок і оцінка дисертації
Дисертаційна робота Подскребка О. С. виконана на достатньо високому 

науковому рівні, містить нові теоретичні узагальнення та підходи до розробки 
комплексу економіко-математичних моделей, призначених для підвищення 
ефективності функціонування системи виробничого менеджменту
промислового підприємства за рахунок раціонального використання
ресурсів.

Актуальність теми дослідження, науковий рівень і практичне значення 
дисертації відповідають вимогам, що ставляться до дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук. У дисертаційній роботі 
поставлено та вирішено актуальне науково-практичне завдання щодо розробки 
комплексу економіко-математичних моделей, призначених для підвищення 
ефективності функціонування системи виробничого менеджменту
промислового підприємства за рахунок більш ефективного використання 
ресурсів.

Наукові положення та практичні рекомендації, що представлені 
автором у дисертаційній роботі, є певним внеском у теоретичні засади 
моделювання системи виробничого менеджменту промислового 
підприємства.

Практична цінність наукових результатів полягає у підвищенні 
ефективності і обґрунтованості управлінських рішень щодо управління, 
планування та контролю системи виробничого менеджменту, діяльності 
промислових підприємств шляхом застосування розгалуженого 
математичного апарату та інструментарію підтримки прийняття рішень. 
Також слід зазначити, що обґрунтованість наукових результатів, положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі, 
забезпечена коректним використанням автором сучасного інструментарію 
економіко-математичного моделювання та програмного забезпечення. 
Зокрема, у вирішенні поставлених у дисертації завдань автором використано 
прикладні програмні продукти імітаційного моделювання Агепа, Апуіоуіс, 
РогуегЗіт, програмного середовища Місгозой Ехсеї.

Розроблені автором концепція моделювання системи виробничого 
менеджменту промислового підприємства, імітаційна модель конвеєрної лінії 
промислового підприємства, система підтримки прийняття рішень по 
управлінню процесами виробничої логістики, агентна модель залучення 
персоналу до змін були впроваджені у діяльність підприємства 
ПАТ «Авдіївський завод металевих конструкцій» (акт №3 від 04.01.2017 р.), 
що підтверджує їх практичну значущість.

Окремі теоретичні розробки упроваджено в навчальний процес 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти 
и науки України при викладанні дисциплін «Моделювання економіки», 
«Моделювання системних характеристик в економіці», «Імітаційне 
моделювання» (акт №1-2/1551 від 29.12.2016).
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Отже, теоретична й практична значущість отриманих у дисертаційній 
роботі результатів, сформульованих висновків і наданих рекомендацій не 
викликає сумнівів.

Основні наукові положення, висновки та результати дисертації 
викладено у 11 наукових працях загальним обсягом 3,29 д.а., серед яких 6 
публікацій у наукових фахових виданнях (1 публікація -  у виданнях, 
включених до міжнародних наукометричних баз, 1 зарубіжна публікація).

Основні положення й результати дослідження доповідалися та були 
схвалені на 5 науково-практичних конференціях.

В авторефераті в стислій формі відображені всі значимі наукові 
результати дисертаційного дослідження. Автореферат достатньо повно 
розкриває сутність основних результатів, отриманих під час дослідження, 
ступінь новизни та результати впровадження економіко-математичних 
моделей, методів та підходів.

Дисертаційна робота Подскребка О. С. за темою «Моделювання 
системи виробничого менеджменту промислового підприємства» 
представляє собою логічно побудовану наукову працю, яка націлена на 
вирішення актуального завдання, що має високе практичне значення у 
сучасних умовах.

Результати проведеного дослідження, що винесено автором на захист 
отримані самостійно, мають високу теоретичну і практичну цінність.

Таким чином, на підставі проведеного аналізу вважаю, що 
представлена до захисту дисертаційна робота «Моделювання системи 
виробничого менеджменту промислового підприємства» відповідає пп. 9,11, 
12, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів», а її автор -  
Подскребко Олександр Сергійович -  заслуговує на присудження наукового 
ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 -  математичні 
методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
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