
Спецгалгзованш вченш радг 
Д  44.877.02 ВНЗ Укоопстлки 

«Полтавсъкий ушверситет економти I торггвлг»

В1ДГУК
офщ ш ного опонента на дисертацш ну роботу  

Кравченка Володимира М иколайовича «М одел1 
проблемно-ор!ентованого управлш ня економ!Чними 
об’ектами», подану до спещал13овано1 ради Д  44.877.02 у 
ВНЗ У коопсш лки «Полтавський уш верситет економпси 1 
торпвлЬ> на здобуття наукового ступеня доктора 
економ 1чних наук за спещ альш стю 08.00.11 -  математичш  
методи, модел! та ш формацш ш  технологи в економщ!

Вивчення дисертацн, автореферату та опублжованих праць за темою 

дисертацшно'1 роботи, дае шдстави для розгорнуто'Г характеристики основних 

результат1в авторського дослщження та визначення в1дпов1дност1 ще!' роботи 

встановленим вимогам 1 критер1ям.

1. Актуальность теми дисертащУ

Важливу роль у надшному й ефективному виконанш вимог В1Д 

защкавлених сторш, пов’язаних з д1яльшстю економ!чного об’екта, вдаграе 

швидке вщновлення нормального перебшу б1знес-процес1в шсля одного або 

низки шцидешзв, стримування Ух негативних наслщюв 1, найголовшше, 

запобшання IX подалышй появн Разом з тим, змши вимог до результат1в 

д1яльност1 економ1чного об’екта на тл1 мшливих умов ринкового середовигца 

потребують наявност1 адаптацшного потенщалу для забезпечення 

безперервност1 б1знесу в довгостроковш перспектив!.

Проте шляхи створення та шдтримки стшкого до порушень 

економ1чного об’екта, яю позитивно впливають на його оргашзацшну 

ЩШПСТЬ, конкурентоспроможнють 1 прибутковють протягом тривалого 

пром1жку часу, все гце залишаються до кшця невизначеними. Це зумовлено 

р13номаштшстю погляд1в, вузькою спрямовашстю та фрагментарнютю
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методолопчних розробок щодо модершзацп систем операцшного управлшня 

1 вдосконалення б1знес-процес1в в мшливих умовах ринкового середовища.

Розробка нових методолопчних засад щодо змш у системах управлшня 

1 коригування структури та параметр1в б1знес-процес1в вщповщно до вимог 

д1лового оточення з використанням сучасних шструмента моделювання цих 

процес1в, анал1зу даних про економ1чний об’ект 1 ситуацш, з якими вш 

стикаеться, а також структурування проблем в його д1яльност1, дасть змогу 

шдвигцити оперативнють 1 яюсть управлшських р1шень з огляду на його 

результатившсть 1 ефектившсть. Отже, тема дисертаци Кравченка В. М., що 

присвячена розв’язанню проблеми розробки методологи моделювання 

проблемно-ор1ентованого управлшня економ1чними об’ектами, е 

актуальною.

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Актуальнгсть теми дослвдження 1 доц1льн1сть його результат1в 

шдтверджено виконанням дисертац1Йно'1 роботи у в1дпов1дност1 до план1в 

науково-досл1дних роб!т витттих навчальних заклад1в протягом 2007-2017 рр.:

1) Донецького нац1онального ун1верситету 1меш Василя Стуса: 

«Методолопя моделювання економ1чних систем» (номер держреестрацй 

0107Ш04648, 2007-2009 рр.); «Моделювання процес1в управл1ння на

шдприемствЬ> (номер держреестрацй 011Ш005691, 2011-2013 рр.);

«Методолопя застосування к1льк1сних метод1в в економ1Ц1» (номер 

держреестрацй 011Ш005692, 2011-2013 рр.);

2) ВНЗ Укоопсшлки «Полтавський ушверситет економжи 1 торпвш»: 

«Методолог1я побудови 1нновац1йних 1нтелектуальних життездатних систем 

управлшня» (номер держреестрацй 0117Ш04078, 2016-2017 рр.).

Сукупшсть теоретико-методолог1чних положень, моделей та результата, 

поданих у дисертацй’, дозволяе стверджувати, що й виконання е важливою 

складовою частиною цих науково-дослщницьких роб1т.
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3. Ступш ь обгрунтованостё та достовёрностё наукових положень, 

ВИСНОВК1В 1 рекомендаций, сформульованих у дисертацй

В роботё чётко визначено об’ект, предмет, мету та завдання 

дослёдження. Разом вони дозволяють точно окреслити науково-практичний 

напрям дисертацёйноУ роботи. Перелёк 1 змёст сформульованих завдань 

дослёдження е структурно 1 логёчно узгодженими, достатнёми для досягнення 

поставленоТ мети. Бёлын того, простежуеться взаемозв’язок мёж цими 

завданнями та науковими результатами 1 висновками. Ступшь 

обгрунтованостё викладених наукових положень, висновкёв 1 рекомендаций 

пёдтверджуеться використанням широко’У джерельноУ бази за темою 

дисертацёУ, яка м1стить статистично-дов1дкову 1нформац1ю, науков1 видання 

та пер1одику, публ1кац11 в штернет-джерелах 1 спираеться на В1тчизняш 

нормативно-правов1 документи. Для забезпечення релевантност1 

запропонованих розробок використано статистичн1 даш державних 1 

м1жнародних установ, зокрема ДержавноУ служби статистики УкраУни 1 

Св1тового банку, ф1нансов1 й управлшсью зв1ти промислових 1 торговельних 

шдприемств, електронн11нформац1ЙН1 ресурси в мереж11нтернет.

Науков1 положения, висновки та рекомендащУ, викладен1 в дисертац11, 

базуються на глибокому теоретичному анал131 та систематизащ'У наукових 

праць, в яких висв1тлюються питания щодо моделювання процес1в 

управл1ння економ1чними об’ектами в контекст1 проблемно-ор1ентованого 

пщходу, спрямованого на зменшення числа збо'Ув у б1знес-процесах, вщмов 

споживачам у виконанн1 Ух замовлень, несвоечасних поставок та шших 

порушень, що призводять до попршення ф1нансово-економ1чних результат1в 

д1яльност1. Сформульована автором концепщя моделювання процес1в 

проблемно-ор1ентованого управления економёчними об’ектами Грунтуеться 

на дёалектичному аналёзё методологёй та ёнструментёв вирёшення 

управлшських проблем 1 прийняття рёшень. 1ннп теоретичнё та прикладнё 

розробки теж засвёдчують про широку ё глибоку обёзнанёсть здобувача з 

науковими працями вётчизняних ё зарубёжних вчених. Автор спирався на



постулати та 1де1 визнаних економшних шкш щодо проактивного управлшня, 

методолопчш засади системного анал1зу, вир1шення економ1чних проблем 1 

прийняття управлшських р1шень, а також цшьового, ситуацшного й 

адаптивного тишв управлшня економ1чними об’ектами. Кр1м цього значну 

увагу придшено анал1зу наукових праць, присвячених питаниям управлшня 

потоками ресурс1в 1 робгг, удосконалення б1знес-процес1в.

Сл1д додати, що обгрунтовашсть наукових результата, положень, 

висновк1в 1 рекомендаций, сформульованих у дисертацшнш роботу 

забезпечена коректним використанням автором сучасного шструментар1ю 

б1знес-анал1зу й економшо-математичного моделювання, а також 

В1ДПОВ1ДНОГО програмного забезпечення, зокрема: дескриптивного, системно- 

динам1чного, дискретно-под1евого та лопко-лшгвютичного моделювання, 

мереж Петр1, дослщження операцш 1 складання розклад1в, неч1ткоУ лопки 

антон1м1в 1 обробки експертних суджень.

Достов1ршсть наведених результата дослщження доведена завдяки 

теоретичному, емшричному та статистичному анал1зу впливу дшового 

оточення на економ1чний стан шдприемств 1 оргашзацш, особливостей 

управлшня Ух д1яльшстю та б1знес-процесами, а також шструмента 

прийняття рхшень в управлшських процесах (с. 33 -  106). Пщтверджена Ух 

апробащею на всеукра'Унських 1 м1жнародних науково-практичних 

конференщях, семшарах 1 школах-симпоз1умах, публшащями 

найважлив1ших складових 1 положень дисертащ'У в наукових виданнях. Бшын 

того, в1рог1дн1сть положень шдтверджуеться участю в науково-дослщних 

роботах Донецького национального ушверситету 1меш Василя Стуса та 

Полтавського ушверситету економши 1 торпвлр а також публшащею 

матер1ал1в дослщження у вщкритому друцг

Зазначеш характеристики дисертащ'У дають шдстави для позитивного 

висновку про достатнють обсягу 1 глибини дослщження задля отримання 

наукових результата, висновюв 1 рекомендацш, а також про Ух 

обгрунтовашсть 1 ДОСТОВ1рН1СТЬ.



4. П овнота викладення наукових р езул ь тате  дисертаци в 

опублж ованих працях

За результатами дослщження опублшовано 68 наукових праць 

загальним обсягом 139,5 друк. арк., з яких автору належать 44,2 друк. арк., а 

саме: 1 одноос1бна монограф1я (17,67 друк. арк.), 2 монографн у

сп1вавторств1 та 4 роздши у колективних монограф1ях; 37 статей у наукових 

фахових виданнях Дз них 9 -  у виданнях Украши, що вюпочеш до 

м1жнародних наукометричних баз, 1 виданнях шоземних держав); 24 пращ в 

шших виданнях та матер1алах всеукрашських 1 м1жнародних науково- 

практичних конференцш.

Отже, опублшоваш пращ в повнш м1р1 вщображають змют 

теоретично!', прикладно!' та практично!' складових проведеного автором 

дослщження. Кшыасть 1 обсяг друкованих праць вщповщае вимогам щодо 

публ1кац1й основного зм1сту дисертаци на здобуття наукового ступеня 

доктора економ1чних наук.

5. Н аукова новизна, теоретична Ц1нн1сть 1 практична значуицсть 

дисертаци

У дисертацшнш робот! поставлено та вир1шено актуальну науково- 

практичну проблему розробки методологи моделювання процес1в проблемно- 

ор1ентованого управлшня економ1чними об’ектами, спрямованого на 

адаптащю до м1нливих умов д1лового оточення з високим ступенем 

складност1 та невизначеност1 на пщстав! модершзацп системи управлшня, 

коригування структури 1 параметр1в б1знес-процес1в 1 систем операц1й, що 

забезпечують !'х виконання зпдно з вимогами до усунення цифрових 

розрив1в, з метою пщвищення ст1йкост1 до порушень, результативност1 й 

ефективност1 економ1чного об’екту, зм1цнення його ринкового статусу.

Дисертацшна робота М1стить елементи науково!’ новизни 1 

орипнальний П1дхщ до реал1зацп' мети досл1дження на основ! мульти-



методолопчноУ практики виршення проблем в управлшш д1яльшстю 

економ1чного об’екта, пщ яким розум1еться шдприемство або група 

пщприемств, яю утворюють ланцюг поставок. Серед отриманих результата, 

що мають елементи науково'1 новизни 1 становлять наукову та практичну 

цшшсть необхщно, насамперед, видшити наступит

Використовуючи обгрунтовано пщбраний методолопчний базис, 

дисертант вперше сформував концепцпо моделювання процес1в проблемно- 

цшьового управлшня економ1чними об’ектами, що комбшуе методи анал1зу 

ситуацш, модел1 динамши потокових процес1в 1 методи дослщження 

операц1й для комплексного подолання проблем, запоб1гання IX насл1дк1в 1 

В1ДИОВ1ДНОГО КОрИГуваННЯ Ц1лей Д1ЯЛВНОСТ1 з огляду на П1ДВИЩеННЯ и 

ефективност1 (с. 1 3 0 - 147). Цшшсть запропоновано! концепцп моделювання 

полягае в можливост1 и застосування для формування альтернативних 

сценарий з виходу з проблемних ситуацш, з якими стикаються економ1чш 

об’екти пщ час свого функц1онування, утримання результата д1яльност1 на 

цшьовому (бажаному) р1вш та ефективн1й реал1зацп проекта розвитку.

В розробленш системно-динам1чн1й модел1 адаптивного ланцюга 

поставок економ1чного об’екту (с. 341 -3 5 8 ) цей ланцюг складаеться з 

пост1Йно1 та вар1абельно1 складових, яю визначаються на п1дстав1 групування 

1 ранжування споживач1в продукцп. Ця 1М1тацшна модель дозволяе 

обгрунтувати структурн1 зм1ни в розпод1льчо-збутових каналах, що 

реал1зують прям1 та опосередкован1 продаж!, а також обгрунтувати 

параметри управлшня потоками робочих об’екпв 1 ресурс1в для забезпечення 

«наскр1зного» процесу виконання замовлень в1д споживач1в. Отриман1 

анал1тичн1 результата вщ реал1зацп системно-динам1чноТ модел1 надаються 

для визначення можливостей з шдвигцення масштабованост1 та 

рентабельност1 учасник1в ланцюга поставок в умовах коливань попиту та 

негативних подш у виробничому, збутовому 1 лопстичному процесах.

Наукову 1 практичну Ц1нн1сть мае розроблений та обгрунтований 

автором комплекс моделей управлшня основними б1знес-процесами на



шдпри€мств1 1 в штегрованих б1знес-структурах, побудоваш на основ1 

методологи стратепчного вир1внювання, лопстичного шдходу та 

динам1чного портфелю замовлень. До складу цього комплексу ввшшли: 

технолопчна схема процесу реал1зацп продукцп споживачам (с. 229-231); 

структурна модель управлшня поставками готово!' продукцп в розподшьчому 

канал1 з ланками 1-го 1 2-го ргвшв (с. 222-234); модель управлшня 

розподшом продукцп на основ1 позамовного типу роботи (с. 234-236), 

побудована за допомогою мереж Петрц модель управлшня збутом 1 рухом 

продукцп по розподшьчим каналам в нотацп еЕРС (с. 236 -  239); модель 

розподшьчо-збутово! мереж1 для реал1зацп продукцп основного 1 стороншх 

постачальниюв (с. 239 — 241) в нотацп ВРМ1Ч; модель загопвельного процесу 

(с. 241 -242 ); дискретно-под1ев1 модел1 виробничо-збутово! д1яльност1 (с. 

312-326); мережева (с. 331 -334 ), дискретно-под1ева (с. 334 -340) й 

оптим1защйна (с. 3 2 8 -3 3 0 ) моделх реал1зацп динам1чного портфелю 

замовлень. Комплекс моделей призначений для синхрошзацп основних 

б1знес-процес1в через виб1ркове або комбшоване застосування п1дход1в 1 

метод1в управлшня потоками ресурс1в 1 робот, а також для зменшення 

виробничих 1 лопстичних витрат, виявлення резерв1в часу 1 ресурс1в.

Сл1д зазначити також наукову новизну, гцо мхститься у 

запропонованому автором методолопчному п1дход1 до структурування 

проблемних ситуацш в управлшш багатостад1йними потоковими процесами 

у виробничо-збутових 1 лопстичних системах 13 розгалуженою техн1ко- 

технолог1чною структурою. Цей пщхщ забезпечуе зв’язок м1ж 

концептуальною моделлю (с. 2 1 2 -2 1 4 ) 1 лопко-л1нгв1стичною моделлю 

багатостадшного процесу з обробки робочих об’екпв (с. 215 —217), на 

пщстав1 яко! визначаеться сукупшсть негативних под1й, !'х причин 1 насл1дк1в, 

та розроблюеться граф цього процесу (с. 218 -  219), гцо дозволяе сформувати 

ош тпзацш ш  задач1 та розробити 1М1тацшш моделц зокрема, у вигляд1 

мереж1 Петр1 (с. 220 -  222). Отримаш знания про проблемн1 ситуацп та 

способи впливу на них узагальнюються за допомогою каузальних моделей -



д1аграм причинно-наслвдкових зв’язюв з 1 без замкнених контур1в (с. 223 -  

226). Запропонований методолопчний пщхщ сприяе забезпеченню високого 

р1вня результативност1 й ефективност1 основно! д1яльност1 економ1чного 

об’екта.

Серед шших отриманих результата, що мають елементи науково! 

новизни 1 становлять наукову та практичну цшшсть необхщно, насамперед, 

видшити наступнп модель управлшського циклу щодо пщвищення 

ефективност1 б1знес-процес1в (с. 147— 163); метод контролю й оцшки 

ефективност1 д1яльност1 економ1чного об’екта, стратегш 1 проект1в 13 

забезпечення його економ1чно1 ст1Йкост1 та подолання проблемних ситуацш 

(с. 1 6 6 - 176, 1 8 4 - 187); структурну модель мехашзму 1ерарх1чного

планування д1яльност1 економ1чного об’екта (с. 275 -  282); комплекс моделей 

1 метод1в оперативного планування багатостадшних процес1в, пов’язаних з 

обробкою заявок кр1зь технолог1чний ланцюжок (с. 260 -  274); динам1чну 

модель оновлення продукцн економ1чного об’екта (с. 289 -  294); процедури 

шщповання цшепокладання за результатами анал1зу ситуац1й у д1яльност1 

економ1чного об’екта (с. 188 — 194) та пов’язаш з ними методи агрегованого 

планування багатостадшних потокових процес1в (с. 195 -208); пбридного 

методу п1дтримки та прийняття р1шень в управл1нн1 економ1чними об’ектами 

(с. 282-288); системно-динам1чш модел1 процесу управл1ння потоками та 

запасами готово!' продукцн (с. 298-311). До того ж, в робот1 подано 

узагальнююче визначення економ!чного об’екта (с. 65), усуваючи 

багатовар1антшсть юнуючих визначень не т1льки цього термшу, але й 

близьких до нього термЫв, таких як «економ1чна система», «економ1чний 

агент», «об’ект економ1ки», «економ1чна одиниця», «актор».

Наукова ц1нн1сть результате досл1дження полягае у подальшому 

розвитку теоретико-методолопчних П1ДХОД1В до моделювання процес1в 

проблемно-ор1ентованого управл1ння економ1чними об’ектами, формуванш 

бази моделей 1 метод!в, яю збагачують економ1чну науку з питань



вдосконалення та управлшня б1знес-процесами задля шдвшцення загально!' 

ефективност1 економ1чного об’екту.

Розроблеш автором концепщя моделювання процес1в проблемно- 

ор!ентованого управлшня економ1чними об’ектами, лопко-лшгв1стична 

сггьова й 1М1тащйна модел1 багатостадшних процес1в обробки робочих 

об’екпв, а саме навантаження-розвантаження транспортних засоб1в на 

транзитному термшал1 були впроваджеш у Д1яльшсть ДП «Маргупольський 

морський торговельний порт» (акт б.н. вщ 15.04.2014 р.). Модел1 пщвищення 

результативност1 й ефективност1 багатостад1йних потокових процес1в, 

управлшня потоками матер1альних ресурс1в, П1ДХ1Д 1 методи контролю та 

оц1нки загально'1 ефективност1 були застосован1 в ПАТ «СвАло Шахтаря» 

(акт б.н. В1Д 20.12.2013 р.).

Системно-динам1чна модель адаптивного ланцюга поставок 

промислового п1дприемства та дискретно-под1ена модель управл1ння 

ресурсними потоками на основ1 динам1чного портфелю замовлень були 

враховатп п1д час розробки лопстично!' стратеги ПрАТ «Донецьксталь» -  

металурпйний завод» (акт б.н. вщ 12.12.2013 р.). Комплекс моделей 

управлшня багатостадшними потоковими процесами, г1бридний метод 

прийняття р1шень та модель мехашзму 1ерарх1чного планування д1яльност1 

п1дприемства впроваджешп в управл1нську д1яльн1сть ПАТ «Норд» (акт № 

394 В1Д 13.02.2013 р.). Модел1 та методи управлшня потоками ресурс1в були 

використан! у ТОВ «Украшська прничо-металург1йна компан1я» (акт б.н. в1д 

05.03.2008 р.). Цд впровадження шдтвердили практичну значущ1сть наукових 

результат1в.

Окрем1 теоретичн1 положения та практичш розробки, представлен! у 

дисертацп, використовуються для методичного забезпечення навчального 

процесу у Донецькому нащональному ушверситет1 при викладанн1 дисципл1н 

«Модел1 лоНстики 1 ланцюгьв постачань», «1нструменти управл1ння б1знес- 

процесами», «Лопстика: ланцюги постачань», «Математичш мод ел 1



трансформацшно!' економши», «Модел1 динамжи ланцюпв постачань», 

«1м1тацшне моделювання» (довщка№ 25/04 вщ 16.12.2014 р.).

Отже, наукова новизна та теоретична й практична значунцсть 

отриманих у дисертацшнш робот1 результата, сформульованих висновюв 1 

наданих рекомендаций полягае в розробщ концепцп моделювання та моделей 

процес1в управлшня дкльшстто економ1чними об’ектами на основ1 

комбшування теоретичних положень проблемно-ор1ентованого та цшьового

ШДХОД1В.

6. Вщ повщш сть дисертацп встановленим вимогам

Дисертащя складаеться 31 вступу, п’яти роздппв, висновюв, списку 

використаних джерел 1 додатк!в, М1стить 69 рисунюв 1 22 таблищ, викладена 

на 375 сторшках основного тексту. Список використаних джерел нал1чуе 310 

найменувань. Роботу викладено в науковому стшп, а п зм1ст 

характеризуеться чггкою лопчною послщовшстю.

Зм1ст автореферату повшстю вщповщае зм1сту дисертацп та стисло 

висв1тлюе основш положения 1 результата дослщження, забезпечуе 

щентичшсть висновюв 1 пропозиц!й. Автореферат надае можлив1сть зробити 

оцшку науково-практично!' значимост1 цих результата 1 встановити недолжи.

Отже, оформления дисертацп й автореферату здшснено вщповщно до 

Порядку присудження наукових ступешв 1 присвоения вченого звания 

старшого наукового ствробггника. Дисертащя та автореферат вщповщають 

вимогам, що пред’являються до докторських дисертацш за спещальшстю

08.00.11 -  математичш методи, модел1 та шформацшш технологи в 

економпц.
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7. Дискусш ш  положения та зауваження щ одо дисертаци

Позитивно оцшюючи р1вень методолопчних положень, 

обгрунтовашсть наукових розробок, висновюв та пропозицш, необхщно 

вщзначити дискусшний характер окремих положень та висловити наступш 

зауваження:

1. Потребують пояснения, чому для розробки стратеги розвитку 

економ1чного об’екту пропонуеться обирати один або два з трьох напрямюв 

забезпечення його конкурентоспроможностц про що свщчать формули (2.6) -  

(2.7) на с. 112, п. 2.2.

2. Поза увагою залишилось сшввщношення визначень адаптивност1 

економ1чного об’екту, як пщприемства, так 1 ланцюга поставок (с. 129, 166, 

251), з визначеннями, наведеними в стандартны $С(Ж-модел1.

3. Доцшьно було б конкретизувати напрямки, принципи або завдання 

в модул1 цшепокладання залежно вщ затвердженого списку вщхилень, що 

виявляються (п. 3.2), тод1 як автор обмежився лише умовами його виклику.

4. В модел1 багатостадшного процесу з обробки робочих об’екпв 

(П8М.Р1 на с. 197 п. 3.3) т ел я  надходження робочого об’екта реал1зуються 

три шляхи його подалыного проходження (умова вибору «виключне або»), 

один з яких — це перехщ у чергу (^1. П1д час 1М1тацп Ц1е1 модел1 такий виб1р 

сценарпв може бути заданий через випадковий розподш або вручну. Проте 

знаходження в черз1 може бути реал1зовано автоматично залежно вщ 

завантаженост1 найближчого м1сця обробки (стадн). Кр1м того, перетворення 

модел1 в мережу Петр1 для подалыного анал1зу журналу под1й може 

супроводжуватись створенням зайвого мюця накопичення робочих об’екпв 

(фхшок).

5. В модел1 управл1ння розпод1лом продукцй' з вщетеженням 

постачальником запас1в в торговельн1й мереж1 та розм1щення у Н1Й продукцн 

(модель БМ.2 на с. 2 3 6 -2 3 9 , п. 4.1) варто було б зазначити початкову та 

кшцеву поди, а також довести цю модель або надати и аналог, що вщтворюе 

ЦИКЛ1ЧНИЙ, тобто за типом «епсНо-епб», робочий процес.
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6. Параметри управлшня потоками 1 запасами продукцй, що е 

екзогенними в системно-динам1чних моделях (п. 5.1), позбавлеш опису 

метод1в IX визначення в контекст1 проблемно-ор1ентованого пщходу або 

оптим1зацп основних б1знес-процес1в.

7. Автором передбачено окреме використання дискретно-под1евих 

моделей виробничо-збутово‘1 д1яльност1 (п. 5.2) для отримання набору 

сценарий за р1зними стратег!ями управлшня для очкувано'У ситуаци, що, 

насамперед характеризуеться мшливою динамкою потреб у продукцй з боку 

споживач1в. Це може призводити до додаткового витрачання менеджерами 

свого часу, що у ход1 балансування потоюв може стати «критичною» 

затримкою, здатною негативно вплинути на Д1яльшсть економ1чного об’екта. 

Тому постае питания швидкого вибору стратеги, наприклад, на основ1 

оц1нок, отриманих завдяки методам теорп черг 1 управл1ння запасами, а поАм 

и б1льш детального анал1зу за результатами 1М1тацп.

Проте висловлеш зауваження та пропозицп не зменшують науков1 

здобутки автора та не впливають на загальну позитивну оцшку виконаного 

дослщження.

8. Загальн1 висновки I оц1нка дисертацй

Дисертац1я за свогм зм1стом, основними науковими положениями, 

висновками та практичними рекомендащями е завершеною науковою 

працею. За структурою, обсягом та оформлениям дисертацшна робота 

в1дпов1дае вставленим вимогам до докторських дисертацш.

Тема дисертацн повн1стю вщповщае паспорту спец1альност1 08.00.11 -  

математичш методи, модел1 та 1нформац1Йн1 технологи в економщг Виклад 

матер1алу дисертацшноУ роботи подаеться обгрунтовано, а и розд1ли е 

взаемопов’язаними м1ж собою, мета досл1дження досягнута, а поставлен! 

завдання е вир1шеними. За змютом 1 яюстю теоретико-методолопчних 

розробок робота вщповщае р1вню дисертац1й на здобуття наукового ступеня
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доктора економ1чних наук.

Основш положения дисертацшноТ роботи достатньо повно викладеш у 

наукових працях. Сформульоваш в робот1 науков1 положения викладено в 

автореферат! у вщповщност! 31 змютом дисертацп. Кшькють, обсяг 1 змют 

друкованих праць надають авторов! право публ1чного захисту дисертацп.

Отже, представлена до захисту дисертацшна робота «Модел1 

проблемно-ор!ентованого управлшня економ1чними об’ектами» за своТм 

змютом вщповщае пп. 9, 10, 12, 14 «Порядку присудження наукових 

ступешв», а и автор -  Кравченко Володимир Миколайович -  заслуговуе на 

присудження наукового ступеня доктора економтчних наук за спещальшстю

08.00.11 -  математичш методи, модел1 та шформацшш технологи в 

економпц.
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