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1. Актуальшсть, мега та задач1 дослщження

В дисертацшнш робот1 Кравченка Володимира Миколайовича «Модел1
проблемно-ор1ентованого

управлшня

економ1чними

о б ’ ектами»

вир1шено

актуальну наукову проблему шдвищення загально'Г ефективност1 д 1яльност 1
економ 1чних о б ’ ектдв за рахунок виявлення 1 структурування управлшських 1
господарських проблем, що надае потр1бну шформацпо для вибору Д1евих
управлшських рппень.
М ш лив 1сть

1

невизначегпсть

дшового

оточення

тл1

на

жорсткоТ

конкурентно! боротьби спричиняе виникнення негативних подш в б1знеспроцесах, яю

перешкоджають реал1зацп

шдприемсгвами

взятих на себе

зоб о в ’язань перед споживачами щодо якосп та надшносК забезпечення Тх
пр0дукц1ею.

Р13НОМаН1ТН1СТЬ ПОДШ

1 ЗМ1НИ вимог

контрагешпв разом

з

о б м еж ет ст ю ресурс1в для здшснення пщприемством власних б13нес-процес1в
призводять

простоТв

до

або

надм1рно'Т

завантаженосзт

виробничих

1

лопстичних потужностей, вщмов В1Д виконання важливих замовлень, збоТв у
поставках, 1, як наслвдок, втрати ринкових позицш 1 зменшення грошових
надходжень.

Реагування

на

поточш

пщиденти

шдприемства В1Д заход1в з модершзацп

вщволжае

кер1вництво

систем управлшня 1 операцшноТ

д1яльност1, щ о веде до Ух пролонгацп. Значна затримка реаЛ1зацп цих заход1в,

зазвичай, обумовлюе Тх невцщовщшсть сучасним або перспективним вимогам.
Таю проблемы ситуацп пде бшыд попршуються через вщсутшсть розумшня
коршних причин 1 альтернативного бачення щодо Тх усунення.
Вих1д з проблемних ситуацш, запобшання порушенням або Тх наслщкам,
що попршують фшансово-економ1чш результати основних б1знес-процес1в на
шдприемствах,

е

об'ективним

стимулом

для

подальши н ^ з-у

сп

УЕТк

теоретико-методолопчних 1 прикладних засад щодо забезг е ^ е ш д ^ ш в ^ к о ^
ефективного пристосування тдприемств до мшливого дь юводр вот^ ч щ ня 3$,/^
КХпыбсть аркушв

2

усшшно! реашзацп проекпв розвитку.
Отже, необхщшсть розробки вщповщних специфщ д^яльност^
економ^чних об’еклв методологи та ш струментв управлшня б^знеспроцесами ^ господарськими вщносинами з защкавленими сторонами на
засадах проблемного та цшьового, ситуацшного ^ проектного п^дход^в зпдно з
головними принципами забезпечення конкурентоспроможност економ^чного
об’екта обумовлюють актуальшсть теми дисертаци Кравченка В.М.
При цьому загальною метою дослщження е розробка методологи
моделювання проблемно-ор^ентованого управлшня економ^чними об’ектами
як умови модершзаци систем управлшня ними через вплив на !х структуру та
б^знес-процеси задля шдвищення !х стш кост до порушень (вщмов),
результативност й ефективност д^яльност^.
2. Новизна та обгрунтовашсть наукових положень, висновкш ^
рекомендацш
До найбшьш суттевих результатв дисертацшного дослщження, яю в
сукупност виршують наукову проблему розробки методологи моделювання
проблемно-ор^ентованого управлшня економ^чними об’ектами, належать таю:
2.1.
Сутмстъ результату. Розроблено концепцию моделювання
процешв проблемно-цшьового управлшня економ^чними об’ектами (с. 42-56).
Наукова новизна результату визначаеться тим, що вш заснований на
мульти-методолопчнш практищ дослщжень, що включае теори вирш ення
проблем ^ прийняття рш ень в управлшш д^яльн^стю економ^чного об’екта,
системну динамшу та методолопю «м’яких» систем. При цьому методи
анал^зу ситуацш, модел^ динамши б^знес-процес^в, в тому ч и ^ потокових, ^
методи дослщження операцш комбшуються для комплексного подолання
проблем, запобшання негативних наслщюв ^ коригування цшей з шдвитттення
загально! ефективностй
О бгрунтованють досягнуто за рахунок узагальнення положень
системного анал^зу, р^знор^дних моделей ^ п^дход^в до управлшня
економ^чними об'ектами.
Повнота викладу в опублжованих працях:
1. Кравченко В. Н. Инструменты проблемно-целевого управления
бизнес-процессами: Монография / В. Н. Кравченко. - Днепропетровск:
Середняк Т. К., 2014. - 304 с.
2. Кравченко В. Н. Проблемно-ориентированный поход к управлению
потоками работ в многостадийных процессах на предприятии / В. Н.
Кравченко // Нове в економ^чн^й юбернетищ. - 2011. - Вип. 3: Проблемноор^ентоване управлшня економ^чними об’ектами. - С. 5-16.
3. Кравченко В. Н. Комбинирование моделей бизнес-процессов
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предприятия / В. Н. Кравченко // Науковий шформат й ний ж-л «Б1знес
1нформ». - Х.: 1НЖЕК, 2010. - №4 (1). - С. 50-53.
4. Кравченко В. Н. Подготовка решений в управлении экономическими
объектами: мульти-методологический поход / В. Н. Кравченко // Тези
доповщей. М1жнар. наук.-метод. конф. «Проблеми економ 1чно! юбернетики»,
15-17 жовтня 2013 р., м. Алушта. - Донецьк: Цифрова типограф1я, 2013. - С.
42-43.
5. Кравченко В. Н. Комбинирование методов моделирования и принятия
решений в управлении экономическими объектами / В. Н. Кравченко //
Рефлексивные процессы и управление в экономике: тезисы докладов III
Всеукраинской науч.-практ. конференции (Севастополь, 26-29 сентября 2012).
- Донецк, 2012. - С. 73-76.
6. Кравченко В. Н. Комбшоване 1мггацшно-оптим 1зацшне моделювання
процес1в на пщприемств 1 / В. Н. Кравченко // Тези доповщей. III М1жнар.
наук.-метод. конф. «Моделювання економши: проблеми, тенденцп, досвщ» (4
5 жовтня 2012 р., м. Льв 1в). - 2012. - С. 128-129.
7. Кравченко В. Н. Комплексный подход к моделированию бизнес
процессов предприятия / В. Н. Кравченко // Сучасш проблеми моделювання
сощально-економ1чних систем: Тези доповщей II М!жнар. наук.-практ. конф.
8-9 кв!тня 2010 р. - Х.: ФОП Александрова К. М.; ШЖЕК, 2010. - С. 56-59.
Зауваження до результату:

1) в загальнш схем 1 на рис. 2.3 ч1тко не зазначено, де застосовуються
оптим1зацшш методи, я к дозволяють визначити вимоги до б1знес-процес1в у
вщ повщ ност до обраних критерий ефективностц
2) слщ також бшьш ширше розкрити, як саме вщбуваеться пор1вняння
результат1в проблемно-ор1ентовано! 1мггацшно! модел 1 з формал1зованим
образом ситуацп, я к шструменти для цього мають бути використаш.
2.2.
Сутшсть результату. Розроблено системно-динам 1чну модель
адаптивного ланцюга поставок економ 1чного об’екту (с. 341-358).
Наукова новизна характеризуемся наступними вщмшними рисами:
поеднанням в модел 1 постшно! та вар1абельно! складових ланцюга поставок;
закутвлею локальними розподшьчими центрами продукт ! у виробника або у
регюнальних розподшьчих центр1в; прямих 1 опосередкованих продаж 1в
продукцй по вщношенню до виробника 1 рег1ональних розподшьчих центр1в;
реал1защею кожною ланкою ланцюга поставок динам 1чного портфелю
замовлень вщ головних 1 шших споживач 1в; а також спшьних схем виконання
цих замовлень за рахунок обмшу продукщею м 1ж розподшьчими центрами.
Разом з цим в модел 1 наведено блок фшансування виробничого процесу за
рахунок власних 1 залучених кошт 1в, що д1е в якост 1 обмеження обсяпв
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виготовлення продукцй.
О бгрунтоватсть. Модель розроблено з огляду на подолання проблемних
ситуацш ^ уникнення прояв^в дезоргашзацй в д^яльност^ ланок ланцюга
поставок, здатних попртттити !х ф^нансов^ й економ^чш результати та
перешкоджати досягненню конкурентних переваг кожно! з них ^ ланцюга
поставок в цшому. Застосування розроблено! модел^ дае вщповщь на те, яким
чином можна вир^вняти, прискорити або сповшьнити процеси вщповщно до
коливань попиту вздовж встановлених розподшьчо-збутових канашв, ^ як
масштабувати пропускну здатшсть усього ланцюга поставок за умови
найменших лопстичних витрат ^ втрат внаслщок нестач^ продукцй.
Повнота викладу в опублжованих працях:
1. Кгауейепко V. 8ирр1у С й ат КезШепее Тйгоидй Орегайоп8 апй Р тапсе
М ападетеп! / ^ту^^о 2йег1Й8уп, Vо1ойутуг Кгауейепко // 8 с1епййс Ьейегз о?
А с а й е т т 8ос1е!у о? М1сйа1 Ва1ийап8ку. - 2016. - Vо1. 4, Ко. 1. - рр. 193-197.
2. Кравченко В. М. М асш табоватсть систем операцш ^ стшюсть
ланцюга поставок як шлях до вирш ення проблем у д^яльност^ шдприемств /
В. М. Кравченко // Економша ^ оргашзащя управлшня. - 2016. - Вип. №4 (24).
- С. 209-220.
3. Кгаусйепко V. Орегайпд 8 уз!еш 8са1аЫ1йу Ва 8ей Оп 8ирр1у С й а т
М ападетеп! / V. Кгаусйепко // Е сопотю 8, 8с1епсе, ейисайоп: т^едгайоп апй
8упегду: Ма!епа18 о? 1п!. 8с1епй?1с апй Ргасйса1 Соп?. (Вгай81ауа, 18-21 1апиагу
2016). - Vо1. 1. - К.: Сепйе о? ейисайопа1 И1ега!иге, 2016. - рр. 84-85.
4. Кгаусйепко V. 8ирр1у с й а т йе81дп апй 81ти1айоп / V. Кгаусйепко //
Сборник доклади Юбилейна международна научна конференция «Развитието
на Българската икономика - 25 години. Между очакванията и реалностите»,
20-21 ноември 2015 г., Свищов (България); Стопанска Академия «Д.А.
Ценов», 2015. - С. 428-431.
5. Кравченко В. М. Системно-динам^чна модель адаптивного ланцюга
постачань / В. М. Кравченко // Тези доповщей II М^жнародно1 науковометодично! конференцй «Проблеми економ^чно1 юбернетики 2014», 2-3
жовтня, м. Полтава. - Донецьк: Цифрова типограф^я, 2014. - С. 60-62
6. Кравченко В. Н. Имитационное моделирование потоковых процессов
в системах производства и сбыта металлоизделий / В. Н. Кравченко,
А. Ю. Лысенко // М^жнародний науковий журнал «Економ^чна юбернетика». 2012. - № 1-3 (73-75). - С. 20-33.
7. Кравченко В. Н. Моделирование структуры и динамики цепи
поставок / В. Н. Кравченко // Экономика. Управление. Право (РИНЦ). - М.:
ИНГН, 2012. - №2 (26). - Ч. 1. - С. 16-18.
8. Управление дистрибуцией / Ю.Г. Лысенко, В.Н. Кравченко и др.; под
ред. Ю.Г. Лысенко. - Донецк: Юго-Восток, 2010. - 240 с.
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9. Кравченко В.Н. Модели конфигурации цепи поставок промышленного
предприятия / В.Н. Кравченко, А.Е. Селиверстов // Культура народов
Причерноморья. - Симферополь, 2010. - №194. - С. 87-95.
10. Кравченко
В.Н.
Организация
сбытовой
цепи
поставок
металлургического предприятия / В.Н. Кравченко, А.Е. Селиверстов // Модели
управления в рыночной экономике. - Донецк: ДонНУ, 2009. - Вып. 12. - С.
103-115.
Зауваження до результату:

1)
в робот не вщображено змшт модулю « Б етап й 2» та способу
визначення динамши обсятв замовлень вщ кшцевих споживач^в у локальш
розпод^льч^ центри.
2.3.
Сутшсть результату. Розроблено комплекс моделей управлшня
основними б^знес-процесами на п^дприемств^ ^ в штегрованих б^знесструктурах, що функцюнують в нестацюнарному середовишд (с. 229-242;
с. 312-330).
Наукову новизну складають структурно-динам^чн^ та дискретно-под^ев^
модел^ процешв постачання, виробництва, збуту ^ дистрибуцй, що
забезпечують синхрошзащю цих процешв через виб^ркове або комбшоване
застосування б^знес-п^дход^в ^ метод^в управлшня потоками ресуршв ^ робот;
мережева, дискретно-под^ева й оптим^зац^йна модел^ реал^зац^! динам^чного
портфелю замовлень, я к визначають часовий горизонт його формування та
розподшяють у чаш обсяги реал^зац^! замовлень на продукцию р^зних
технолопчних стадш, що дозволяе зменшити виробнич^ та лопстичш витрати,
а також виявити резерви часу ^ ресуршв.
Обгрунтованють. Комплекс моделей побудований на основ^ методологи
стратепчного вир^внювання, лопстичного шдходу та конпепш! динам^чного
портфелю замовлень за допомогою нотацш БРМЫ, ЦМЬ ^ АК18, метод^в
дискретно-под^евого моделювання, в тому ч и ^ мереж Петрр та оптим^зац^!.
Повнота викладу в опублжованих працях:
1. Кравченко В. Н. Моделирование динамического портфеля заказов в
системе управления эффективностью предприятия / В. Н. Кравченко,
Ю. Г. Лысенко // Современные подходы к моделированию сложных
социально-экономических систем: Монография / Под ред. В. С. Пономаренко,
Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. - Х.: ФЛП Александрова К. М.; ИД
«ИНЖЭК», 2011. - 280 с. - С. 216-228.
2. Кравченко В. Н. Моделирование синхронизации ресурсных потоков в
логистической системе предприятия / В. Н. Кравченко, Ю. И. Езовских //
Модел^ управлшня в ринковш економщи зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 16 - С.
75-85.
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3. Кравченко В. Н. Механизм управления взаимодействием предприятия
с поставщиками / В. Н. Кравченко, А. Земляная // Нове в економ1чнш
юбернетицй зб. наук. ст. - 2013. - №4: Шструменти регулювання в д 1яльност 1
шдприемств. - С. 20-27.
4. Кравченко В. М. Моделювання потокових процешв для шдвищення
результативност д 1яльност 1 тдприемства / В. М. Кравченко // Моделювання
регюнально! економши: зб. наук. пр. - Шано-Франювськ: Плай, 2012. №1 (19). - С. 51-59.
5. Кравченко В. Н.
Дискретно-событийная модель динамического
портфеля заказов на предприятии / В. Н. Кравченко // Вшник Запор1зького
нацюнального ушверситету: зб. наук. пр.; сер 1я «Економ1чш науки». - 2011. №3 (11). - С. 89-95.
6. Кравченко В. Н. Имитационное моделирование в управлении
оборотными средствами предприятия / В. Н. Кравченко // Нове в економ1чнш
юбернетицй зб. наук. ст. - 2009. - №2. - С. 59-67.
7. Кравченко
В. Н.
Дескриптивные
модели в
технологии
организационного управления системой дистрибуции предприятия /
В. Н. Кравченко, В. П. Егоров // Економ1чна юбернетика. - 2007. - № 3-4 (45
46). - С. 81-91.
Зауваження до результату:

1) у формул 1 (5.22), за якою здшснюеться накопичення портфелю
замовлень, розм 1р поточного портфелю не може перевищувати його верхне
порогове значення.
2) для модулю “1шйа1е Ргоёисйоп” (с. 319) потр1бно було б вказати, чи е
величина штервалу часу м 1ж заявками на виготовлення товару випадковою,
тод 1 зазначити закон розподшу, або детермшованою, тод 1 розкрити, як вш
може змшюватись.
2.4.
Сутнжть результату. Удосконалено модель управлшського циклу
щодо шдвищення ефективност 1 б1знес-процес1в (с. 147-163).
Наукова
новизна
полягае у взаемодоповнюваност1 проблемноор1ентованого, ц 1льового, ситуац 1йного та когштивного п 1дход 1в 1 включенн 1
стад 1й сприйняття проблем, структурування проблемного поля 1 визначення
ц 1лей д 1яльност 1 економ 1чного об’екту. Це дозволяе прискорити реагування на
змши у дшовому оточенн 1 та знизити втрати внасл 1док виникнення
проблемних ситуацш.
Обгрунтоваи 1сть. Схему управлшського циклу в динам щ формал 1зовано
за допомогою нотацй ПМЬ-Ле 11У11у та з врахуванням положень проблемноор1ентованого 1 ц 1льового п 1дход 1в, 1снуючих теоретично узагальнених цикл 1в
управл 1ння 1 вирйттення проблем. Рефлексивн! аспекти управл 1нського циклу
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знайшли вщображення в його еЕРС-модел^ (зпдно з методолопею АК18).
Теоретичним внеском в зазначений науковий результат е побудована автором
д^аграма клашв ^ об'еклв цшепокладання в управлшш економ^чними об'ектами
(зпдно з методолопею ЦМЬ).
Повнота викладу в опублжованих працях:
1. Кравченко В. Н. Прикладные аспекты формализации управленческих
проблем в экономике / В. Н. Кравченко // Рефлексивные процессы и
управление в экономике: тезисы докл. IV Межд. науч.-практ. конф. (Партенит,
14-17 октября). - Донецк, 2013. - С. 49-52.
2. Кравченко В. Н. Индикативный анализ проблем в развитии
экономических систем / В. Н. Кравченко // Матер^али доповщей М1жнар.
наук.-практ. конф. «Економ^чн^ проблеми стшкого розвитку», присвячено! 20 р^ччю науково! д^яльност^ факультету економжи та менеджменту СумДУ (3-5
квггня 2012 р.). - 2012. - Т. 2. - С. 96-97.
3. Кравченко В. Н. Целеполагание в системе управления развитием
предприятия / В. Н. Кравченко, И. В. Филипишин // Стратегия и механизмы
регулирования промышленного развития: сб. науч. тр. - Донецк, 2010. - Вып.1
- С. 101-117.
Зауважень до результату немае.

2.5.
Сутнжть результату. Удосконалено метод контролю й оцшки
ефективност д^яльност^ економ^чного об’екта, стратегш ^ проеклв ^з
забезпечення його економ^чно! стш косл та подолання проблемних ситуацш
(с. 166-176; с. 184-187).
Наукова новизна пов’язана з тим, що метод дозволяе отримувати
однозначну штерпретацда значень показниюв за вщокремленими напрямками
управлшня та штегральну оцшку ефективност економ^чного об’екта т с л я
обробки експертних суджень за допомогою нечггкою логжи. Це надае
можливост для виявлення коршних причин низько! результативност й
ефективност економ^чного об’екта та визначення необхщних цшей ^ завдань з
удосконалення б^знес-процес^в.
Обгрунтоваи 1сть наукового результату шдтверджуеться теоретичним
узагальненням жнуючих п^дход^в ^ метод^в оцшювання показниюв
результативности ефективностд надшностд продуктивност б^знес-процес^в.
Повнота викладу в опублжованих працях:
1. Кгаусйепко V. Тйе ргоЬ1ет-опеп1ей рег?огтапсе тап ад етеп ! ?ог
8и81шпаЬ1е йеуе1ортеп! о? ап есопотж 8у8!ет / V. Кгаусйепко //
Международното списание за устойчиво развитие. - Варна: Евро-Експерт
ЕООД. - 2012. - Брой 3. - С. 77-80.
2. Кравченко
В. Н.
Технология
экономической
диагностики
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деятельности предприятия / В. Н. Кравченко // Управление стратегическим
развитием жизнеспособных экономических систем: модели, механизмы и
инструменты: - Т.2. - Донецк: 2012. - С. 81-99.
3. Методология моделирования жизнеспособных систем в экономике:
Монография
/
[Ю. Г.
Лысенко,
В. Н. Тимохин,
Р. А. Руденский,
В. Н. Кравченко и др.] - Донецк: Юго-Восток, 2009. - 350 с.
4. Кравченко В. М. Масштабованють систем операцш ^ стшюсть
ланцюга поставок як шлях до вирш ення проблем у д^яльност^ шдприемств /
В. М. Кравченко // Економша ^ оргашзащя управлшня. - 2016. - Вип. №4 (24).
- С. 209-220.
5. Кравченко В. Н. Диагностика и оценка эффективности основной
деятельности предприятия / В. Н. Кравченко, А. Ю. Лысенко // Наук.-практ. жл «Економша промисловосл». - 2010. - №4 (52). - С. 145-152.
6. Кравченко В. Н. Ситуационный подход к оценке эффективности
предприятия / В.Н. Кравченко // Нове в економ^чн^й юбернетищ: зб. наук. ст. Донецьк: ДонНУ, 2009. - №4. - С. 36-47.
7. Кравченко В. Н. Причинно-следственный анализ деятельности
предприятия / В. Н. Кравченко // Зб. наук. праць Донецького держ. ун-ту
управлшня / Розвиток фшансових метод^в державного управлшня нащональною
економшою. - Донецьк: ДонДУУ, 2009. - т. Х. - С. 260-266.
8. Кравченко В. Н. Индикативный анализ проблем в развитии
экономических систем / В. Н. Кравченко // Матер^али доповщей М1жнар.
наук.-практ. конф. «Економ^чн^ проблеми стшкого розвитку», присвячено! 20 р^ччю науково! д^яльност^ факультету економши та менеджменту СумДУ (3-5
квггня 2012 р.). - 2012. - Т. 2. - С. 96-97.
Зауваження до результату:

1) З точки зору практично! реал1зацп методу контролю 1 оцшки
еф ективност д 1яльност 1 економ 1чного об’екта доцшьно було б навести
приклади або д 1аграму зв ’язюв м 1ж ключовими показниками, для яких
характеры сл аб к та т с ш типи зв’язюв, як зазначено на с. 187.
2.6.
Сутшсть результату. Удосконалено структурну модель мехашзму
^ерарх^чного планування д^яльност^ економ^чного об’екта (с. 275-282).
Наукова новизна полягае у формал^зацй впорядковано! послщовност
завдань з обслуговування заявок та !х партш. Завдання, вщ несет до
агрегованого ^ оперативно-календарного р^вн^в планування б^знес-процес^в,
узгоджуються на п^дстав^ системно-динам^чних моделей, метод^в теорп
розклад^в ^ дискретно-под^евого моделювання. Це сприяе виршенню проблем
неприпустимо! результативност б^знес-процес^в.
О бгрунтованють. Представлена наукова розробка основуеться на

9

методологи 1ерарх 1чного планування виробництва, концепци проектного
управлшня 1 стратепчного вир 1внювання, в результат! чого було визначено
вщносини м1ж категор 1ями оперативно-календарного планування, управлшня
процесами та проектами, а також надано характеристику оператор 1в для
управлшських завдань.
Повнота викладу в опублшованих працях:
1. Кравченко В. М. Структурна модель мехашзму 1ерарх 1чного
планування д 1яльност 1 оргашзацй / В. М. Кравченко // Вюник Тернопшьського
нацюнального економ 1чного ушверситету: наук. ж-л. - 2012. - Вип. 3. - С.
110-117.
2. Кравченко В. Н. Проблемно-ориентированный поход к управлению
потоками работ в многостадийных процессах на предприятии / В. Н.
Кравченко // Нове в економ1чнш юбернетищ. - 2011. - Вип. 3. - С. 5-16
3. Кравченко В. Механизм многокритериальной оценки и выбора
поставщиков и оптимизации закупок продукции / В. Кравченко, Д. Теленкова
// Есоиошю аий 1а^ рагаШдш 0? шойеги 8ое1е1у. - 2016. - №2. - рр. 63-68.
4. Кравченко В. М. Особливост реал1заци шструменпв бюджетування
фшансово! системи шдприемства / Д. М. Жерлщин, В. М. Кравченко // Вюник
Одеського нацюнального ушверситету: сер 1я «Економша». - 2015. - Т. 20.
Вип. 3. - С. 83-87.
Зауважень до результату немае.

2.7.
Сутнжть результату. Удосконалено комплекс моделей 1 метод 1в
оперативного планування багатостадшних процешв (с. 260-274).
Наукова новизна полягае в анал 1з 1 виконання заявок кр1зь
багатостадшний процес зпдно з розкладом завдяки 1м 1таци дискретно-под 1ево 1
моделр в якш застосовуються альтернативш схеми використання ресуршв, що
надае можливють тдвищ ити надшшсть 1 економ 1чну ефективнють д 1яльност 1
економ 1чного об’екта.
О бгрунтовашсть. Комплекс моделей 1 метод 1в сформовано у
в 1дпов 1дност 1 до принцишв 1 положень гнучкого виробництва з позицп
виявлення, формал1зацй та вирш ення розподшених у ч а с проблемних
ситуацш. До складу цього комплексу увшшли структурно-динам 1чна модель
процесу обробки робочих об’еклв в нотацй БРМЫ, модел 1 складання
розклад 1в 1 дискретно-под 1ева модель потокового процесу.
Повнота викладу в опублшованих працях:
1. Кравченко В. Н. Проблемно-ориентированный поход к управлению
потоками работ в многостадийных процессах на предприятии / В. Н.
Кравченко // Нове в економ1чнш юбернетищ. - 2011. - Вип. 3. - С. 5-16.
2. Кравченко В. Н. Инструменты проблемно-целевого управления
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бизнес-процессами: Монография / В. Н. Кравченко. - Днепропетровск:
Середняк Т. К., 2014. - 304 с.
3. Имитационное моделирование экономических систем: прикладные
аспекты / Ю. Г. Лысенко, В. Н. Кравченко, Д. В. Беленко. - Донецк: Ноулидж,
2013. - 359 с.
4. Кравченко В. М. Структурна модель мехашзму ^ерарх^чного
планування д^яльност^ оргашзацй / В. М. Кравченко // Вшник Тернопшьського
нацюнального економ^чного ушверситету: наук. ж-л. - 2012. - Вип. 3. - С.
110-117.
5. Кравченко В. Н. Управление потоком работ в производственных и
логистических системах / В. Н. Кравченко // Материалы I Междунар. науч.практ. конф. «В мире научных открытий» (30 сентября 2011 р.): Сб. науч. тр. М.: Изд-во «Спутник+», 2011.
6. Кравченко В. Н. Комбшоване 1ммта.шйно-оптим!защ'йне моделювання
процешв на п^дприемств^ / В. Н. Кравченко // Тези доповщей. III М1жнар.
наук.-метод. конф. «Моделювання економжи: проблеми, тендешш, досвщ» (4
5 жовтня 2012 р., м. Льв^в). - 2012. - С. 128-129.
Зауваження до результату:

1) не визначено, я к заходи передбачеш шд час виникнення тако!
проблемно! ситуацй, як надлишков! обсяги ресуршв.
2.8.
Сутшсть результату. Удосконалено динам^чну модель оновлення
продукт ! економ^чного об’екта (с. 289-294).
Наукова новизна полягае у вщображенш процесу оновлення товарно!
номенклатури у вигляд! послщовност проеклв, що перетинаються у часе
Динамжа переход^в споживач^в вщ розряду потенцшних до розряду
фактичних дозволяе обгрунтувати моменти початку розробки нового товару,
запуску його у продаж ^ припинення реал^зац^! поточного товару.
О бгрунтованють. Модель грунтуеться на принципах методологи
управлшня проектами, концепцш життевого циклу ^ безперервност б^знесу,
головним з яких е систематичне шдвищення якост готово! продукцй та
впровадження технолопчних новацш в процеси виробництва та реал^зац^!
продукцй, виходячи з !! життевого циклу. Критер^ем оцшювання ефективност
модел^ е отримання максимального доходу у довгостроковш перспективе
Повнота викладу в опублжованих працях:
1. Кравченко В. Н. Модель обновления производственного выпуска
предприятия / В. Н. Кравченко // Вшник Схщноукра!нського нацюнального
ушверситету ^мен^ Володимира Даля. - 2010. - №8 (150). - С. 127-132
2. Кравченко В. Н. Методы формирования источников финансирования
процесса продвижения инновационной продукции на рынок / В. Н. Кравченко,
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Т. И. Кравченко // Финансы, учет, банки: сб. науч. тр. - 2009. - Вып. 1 (15). С. 86-96.
3.
Кравченко В. Н. Имитационная модель диффузии инновационной
продукции промышленного назначения / В. Н. Кравченко, Т. И. Приходько //
Нове в економ^чн^й юбернетищ: зб. науч. ст. - 2006. - №4. - С. 52-64.
Зауваження до результату:

1) автором не придшено увагу способам визначення коеф щ енлв д ^ 8 у
формулах (4.34) ^ (4.37), вщповщно, вщ яких залежить штенсившсть переход^в
споживач^в м^ж !х станами.
2.9.
Сутнжть результату. Запропоновано процедури шщдавання
цшепокладання за результатами анал^зу ситуацш у д^яльност^ економ^чного
об’екта та пов’язаш з ними методи агрегованого планування багатостадшних
потокових процешв (с. 188-194).
Науковою
новизною
процедур
шщдавання цшепокладання
е
сформована сукупшсть вщхилень у прямих ^ непрямих показниках д^яльност^
економ^чного об’екта з врахуванням цшей, потреб ^ очжувань внутрштш'х ^
зовнштн'х зацжавлених стор^н. Вщмшшстю метод^в агрегованого планування
багатостадшних потокових процешв е формування журналу подш ^ вщхилень
у показниках д^яльност^, на п^дстав^ яких синтезуються причинно-насл^дков^
д^аграми, що враховуеться в агрегованому плануванш. Особливу увагу
придшяеться пошуку вузьких мшць, я к зумовлюють пропускну здатшсть
робочого мшця (процесу), та плануванню заход^в щодо !х усунення.
Обгрунтованють. Науковий результат спрямований на забезпечення
збалансованост оперативного ^ агрегованого р^вн^в планування з метою
покращення результативност й ефективносл потокових процешв.
Повнота викладу в опублжованих працях:
1. Кравченко В. Н. Имитационное моделирование в управлении
оборотными средствами предприятия / В. Н. Кравченко // Нове в економ^чн^й
юбернетищ: зб. наук. ст. - 2009. - №2. - С. 59-67.
2. Кравченко В. М. Моделювання потокових процешв для шдвищення
результативност д^яльност^ тдприемства / В. М. Кравченко // Моделювання
регюнально! економжи: зб. наук. пр. - 1вано-Франшвськ: Плай, 2012. №1 (19). - С. 51-59.
3. Кравченко В. Н. Проблемно-ориентированный поход к управлению
потоками работ в многостадийных процессах на предприятии / В. Н.
Кравченко // Нове в економ^чн^й юбернетищ. - 2011. - Вип. 3: Проблемноор^ентоване управлшня економ^чними об’ектами. - С. 5-16.
4. Кравченко В. Н. Диагностика и оценка эффективности основной
деятельности предприятия / В. Н. Кравченко, А. Ю. Лысенко // Наук.-практ. ж-
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л «Економша промисловосл». - 2010. - №4 (52). - С. 145-152.
5.
Кравченко В. Н. Ситуационный подход к оценке эффективности
предприятия / В.Н. Кравченко // Нове в економ1чнш юбернетицй зб. наук. ст. Донецьк: ДонНУ, 2009. - №4. - С. 36-47.
Зауважень до результату немае.

2.10. Сутнжть результату. Набув подальшого розвитку методололчний
шдхщ до структурування проблемних ситуацш в управлшш багатостадшними
потоковими процесами у виробничо-збутових 1 лопстичних системах 1з
розгалуженою техшко-технолопчною структурою (с. 212-226).
Наукова новизна полягае у встановленш зв’язку м1ж низхщним 1
висхщним шдходами до управлшня багатостадшними потоковими процесами,
що поеднуе концептуальш модел 1 прийняття рш ень, лопко-лшгвютичш
модел 1 дослщження подш, ор1ентоваш графи операцш, мереж 1 Петр 1 процесв 1
причинно-насл 1дков 1 зв’язки м1ж 1х показниками.
Обгрунтовашсть. Методололчний шдхщ базуеться на методололях
«м’яких» систем, лолко-лшгвютичного моделювання, дослщження операцш 1
1мгтацшного моделювання. Такий шдхщ сприяе забезпеченню високого р 1вня
результативносл й ефективносл основно! д1яльносл економ 1чного об’екта.
Повнота викладу в опублшованих працях:
1. КгаусЬепко V. Ш шд ргосе88 апа1у818 аий шойеШпд ш ап 1п1едга1ей
ргоЫеш 8оЫпд арргоасй 1о Ьи8ше88 рег?огтапсе 1шргоуешеп 1 / V. Кгаусйепко //
1п1егпа11опа1 1оигпа1 о? Лйуапсе8 ш Мападешеп! апй Есопош1с8. - 2013. - Vо1. 2,
18. 5. - рр. 49-62.
2. Имитационное моделирование экономических систем: прикладные
аспекты / Ю. Г. Лысенко, В. Н. Кравченко, Д. В. Беленко. - Донецк: Ноулидж,
2013. - 359 с.
3. Кравченко В. Н. Инструменты структуризации управленческих
проблем / В. Н. Кравченко // Анализ, моделирование, управление, развитие
экономических систем: сб. науч. тр. VII Международной школы-симпозиума
АМУР-2013, Севастополь, 12-21 сентября 2013. - Симферополь: ТНУ им. В.
И. Вернадского, 2013. - С. 226-228.
Зауваження до результату:

1)
мережа Петр 1 для модел 1 процесу обробки робочих об’еклв (рис. 3.12)
мютить два вузла, в яких здшснюеться виб1р подальших дш (подш), проте
умови вибору для них не сформульоваш.
2.11. Сутнжть результату. Набула подальшого розвитку задача
багатокритер1ального прийняття рш ень за рахунок формування лбридного
методу шдтримки та прийняття рш ень в управлшш економ 1чними об’ектами в
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умовах проблемних ситуацш (с. 282-288).
Наукова новизна полягае у формашзацп методу тдтрим ки та прийняття
рш ень в якост робочого процесу за допомогою нотацп БРМЫ, який в певнш
послщовносл застосовуе методи обробки експертних суджень для формування
д^аграм «причини-наслщки», правил «якщо, то» ^ анал^зу ситуацш. Таким
чином тдвищ уеться однозначшсть штерпретацп ситуацп, що е запорукою
адекватност рш ень, що приймаються.
Обгрунтованють. Застосування методу БЕМ АТЕБ дозволяе встановити,
я к з^ змшних (показниюв д^яльност^) е причинами, а я к - наслщками.
Визначення ваг змшних здшснюеться за допомогою методу анашзу ^ерарх^й
(АНР). Для оцшки параметр^в пропонуеться неч^ка модель набору вщ браних
показниюв, що характеризують управлшську проблему.
Повнота викладу в опублжованих працях:
1. Кравченко В. М. Пбридний метод тдтрим ки та прийняття
управлшських рш ень на основ^ обробки експертних суджень ^ нечётко! логжи
/ В. М. Кравченко // Формування ринково! економжи в Украшё зб. наук. пр. Льв;в, 2012. - Вип. 27. - С. 165-168.
2. Кравченко В. Н. Повышение точности управления цепями поставок и
логистикой / В. Н. Кравченко // Методы антикризисного управления по
слабым сигналам: Монография / Ю. Г. Лысенко, Р. А. Руденский,
Л. И. Егорова и др. - Донецк: Юго-Восток, 2009, 195 с. - С. 166-173.
3. Кравченко В. Н. Инструменты проблемно-целевого управления
бизнес-процессами: Монография / В. Н. Кравченко. - Днепропетровск:
Середняк Т. К., 2014. - 304 с.
Зауважень до результату не мае.

2.12.
Сутнгсть результату. Запропоновано системно-динам^чн^ модел^
процесу управлшня потоками та запасами готово! продукт ! (с. 298-311).
Наукову новизну складае забезпечення можливост швидкого
оцшювання ефективност змш у параметрах тдтрим ки потоюв ^ утримання
запашв готово! продукт'!, я к вщносяться до агрегованого р^вня управлшня. З
позицп р ш т ч н о с т заготвельного та збутового процешв задаються планов^
поставки, тод^ як з позицп надшного задоволення споживчого попиту
анашзуються умови позапланових поставок продукт'!. Це сприяе зменшенню
витрат внаслщок виникнення проблеми заборгованост перед споживачами.
Ще важливою особливютю е накопичення портфелю замовлень вщ
споживач^в, виходячи з потреби щодо вирш ення проблеми високих
лопстичних витрат, в першу чергу, на збержання продукт'!.
О бгрунтованють. При розробщ зазначених моделей були враховаш
ключов^ принципи лопстики та маркетингу, я к використовують в сучаснш
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практищ в^чизняш та заруб^жн^ компанй, а також методолопчш положення
управлшня запасами ^ системно! динамжи. Модел^ дозволяють спрогнозувати
вщповщшсть загоАвельного ^ збутового процешв складнш динамщ
споживчих замовлень, оцшити р^вень задоволеност попиту, оборотшсть
запашв, рентабельшсть лопстично! д^яльност^ та продаж^в.
Повнота викладу в опублжованих працях:
1. Кравченко В. Н. Модели процессов управления запасами готовой
продукции на предприятии / В. Н. Кравченко // Економжа ^ оргашзащя
управлшня: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 1 (7). - С. 10-21.
2. Кравченко В. Н. Управление потоком работ в производственных и
логистических системах / В. Н. Кравченко // Материалы I Междунар. науч. практ. конф. «В мире научных открытий» (30 сентября 2011 р.): Сб. науч. тр. М.: Изд-во «Спутник+», 2011. - С. 204-206.
3. Кравченко В. Н. Дескриптивные и имитационные модели в
управлении распределительно-сбытовой системой предприятия / В. Н.
Кравченко // Проблеми
економ^чно!
юбернетики:
Матер^али XV
Всеукра!нсько! наук.-метод. конф. 4-8 травня 2010 р. - Луганськ - ввпатор^я,
2010. - С. 213-214.
4. Кравченко В. М. Задач^ управлшня ресурсними потоками на
п^дприемств^ / В. М. Кравченко, Р. I. Шурма // Б^знес 1нформ. - 2013. - №6. С. 302-307.
Зауваження до результату:

1) додаткового пояснення потребуе формула (5.3), а саме, чому
коефщ ент в змшюеться вщ -1 до 1, зумовлюючи значення коефщ енту ^ вщ 0
до 2, що теж потребуе пояснень.
2) в опи с системно-динам^чних моделей слщ вказати, я к саме повинш
використовуватись оптим^зац^йн^ модел^ для обчислення обсяпв замовлень на
поповнення продукцп та ^нтервал^в м^ж ними.
3) для реал^зац^! системно-динам^чних моделей може бути побудована
мета-модель, в якш би види продукцй групувались залежно вщ близьких по
значенню параметр^в управлшня.
3. Теоретична та практична значимтть наукових р е зу л ь т а т
Використаш в робот пращ в^чизняних ^ закордонних вчених ^ фах^вц^в
з управлшня економ^чними об’ектами, б^знес-процесами та системами
операцш, концептуального, структурного, каузального, ошгашзацшного й
^м^тац^йного моделювання, шформащ йних технологш, а також нормативноправов^ документи, анал^ичш звгги шформацшних агентств ^ шдприемств
доводять обгрунтовашсть наукових положень дисертацп.
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Теоретична значимють результатв дисертацшно! роботи обумовлена
новизною запропонованих концептуальних положень, моделей та шструменлв
проблемно-ор^ентованого управлшня економ^чним об’ектами, а також
можливштю !х застосування у подальших наукових дослщженнях ^ практичнш
д^яльност^ шдприемств у сферах виробництва ^ торпвлк Отримаш результати
дозволяють т двищити ефектившсть д^яльност^ економ^чного об’екта.
4. Вщповвдшсть дисертацй' встановленим вимогам
Змшт дисертацй вщповщае поставленим завданням наукового
дослщження та складаеться з^ вступу, п ’яти роздш в, висновку, списку
використано! лггератури з 310 найменувань ^ додатюв. Роботу викладено на
417 сторшках машинописного тексту, що мштить 69 рисунюв ^ 22 таблицу
Обсяг, структура та оформлення дисертацй вщповщають вимогам МОН
Укра!ни щодо докторських дисертацш. Дисертащя е завершеною науковоквал^ф^кац^йною працею, в якш отримано нов^ науково обгрунтоваш
результати, що в сукупност вирш ую ть поставлену проблему з розробки
методологи моделювання процешв проблемно-ор^ентованого управлшня
економ^чними об’ектами.
5. Анал^з публжацш та повноти воображения результатв
у автореферат
Наведеш в дисертацй результати досить повно викладено у 68 наукових
роботах, я к вщображають отримаш результати дослщження. Загальний обсяг
робгг складае 139,5 друк. арк., з них безпосередньо дисертанту належить 44,2
друк. арк. Результати дисертацй одержали позитивш вщгуки на м^жнародних ^
всеукра!нських науково-практичних конференщях, школах-симпоз^умах,
семшарах. Автореферат дисертацй написано чггко, послщовно з вдало
пщ браним шюстративним матер^алом. Вш у повнш м^р^ вщображае змшт та
головш здобутки дисертацшного дослщження.
6. Висновки
Дисертацшне дослщження Кравченка В.М. виконано на високому
науковому р^вн^. Основш результати дослщження апробовано у вщкритому
обговоренш на конференщях, прюритетшсть результалв пщтверджено
публшащями у вщкритому друку. Стиль та мова викладення наукових
положень дисертацй та публшацш автора послщовш, спостершаеться лопчний
зв’язок м^ж завданнями дослщження.
Анал^з дисертацй дозволив позитивно оцшити актуальшсть теми
дослщження, стушнь обгрунтованост результатв, я к складають наукову
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