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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Однією з найважливіших складових успішного розвитку 
України є ефективна система планування інноваційної діяльності. На сьогоднішній 
день склалися зовнішні і внутрішні стимули розвитку організаційно-технічних сис-
тем (ОТС): загострилася конкуренція, скорочується сировинна база, посилюється 
тиск нових технологій, розширюються масштаби діяльності ОТС. Для уникнення 
невиправданих витрат і забезпечення розвитку організаційно-технічних систем не-
обхідно створення комплексу наукових методів оцінки і підвищення можливості ре-
алізованості планів розвитку ОТС в напрямку виробництва інноваційної продукції.  

Технічні й ресурсні передумови для реалізації програм розвитку ОТС у на-
прямку інноваційного виробництва повинні бути визначені й критично оцінені на 
основі альтернативних варіантів рішень. Аналіз можливих альтернатив програм роз-
витку повинен бути проведений на передінвестиційній стадії, оскільки його вико-
нання на стадіях детального планування було б занадто дорогим і тривалим. Резуль-
татом є програма, попередні цілі и умови виконання якої визначені виходячи з мож-
ливих варіантів стратегії розвитку. 

Сьогодні основні цілі інноваційного розвитку – це не тільки максимізація об-
сягу продукції, що випускається або мінімізація витрат на споживані ресурси, техні-
чна ефективність або максимізація прибутку, але оптимальне поєднання всіх техніч-
них і економічних аспектів, яке повинно бути метою довгострокового планування.  

Існують методи і форми довгострокового планування, засновані на оптиміза-
ційному моделюванні, науково-технічному і економічному прогнозуванні, за допо-
могою яких можна визначити тенденції розвитку виробництва, спрямування і харак-
тер діяльності ОТС. Ці методи ефективні у відносно стабільних виробничих умовах 
для цілей нарощування потенціалу системи і насиченні ринку продукцією виробни-
цтва. 

Розробці методів цільового й стратегічного планування, системного аналізу 
присвячений ряд робіт таких видатних учених, як: Поспєлов Г. С., Глушков В. М., 
Месарович М., Райзберг Б. А., Мескон М. Х., Ансофф І., Литвак Б. та ін. Однак сьо-
годні з урахуванням ринкових умов, невизначеності ситуацій при формуванні й ви-
конанні програми, складної структури ОТС ці методи майже незастосовні або вима-
гають значної модифікації. 

Існують роботи із планування й управління виробництвом в умовах невизна-
ченості (Шелле Х., Коллинз Г., Гэрес Р., Лівшиц С. У., Вишняков Я. Д.). У роботах 
таких учених, як: Воропаєв В. І., Бурков В. Н., Шапіро В. Д., Орлов А. І. розгляда-
ється вирішення окремих завдань управління проектами й програмами, наприклад, 
проводиться аналіз мережних моделей планування, управління ресурсами, страху-
вання ризиків.  
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Однак немає єдиного підходу, що дозволяє створити досить адекватні моделі 
аналізу реалізованості програм розвитку ОТС, які враховували б повною мірою сис-
темні й функціональні аспекти структури й параметрів системи, набір різних крите-
ріїв ефективності, обмежень і умов виробництва техніко-технологічного й організа-
ційного характеру. Одним з основних недоліків у вирішенні завдань управління роз-
витком організаційно-технічних систем є відсутність єдиної методологічної бази, 
реалізованої засобами інформаційних технологій. У зв'язку з цим важливою науко-
вою проблемою є відсутність методологічних засобів і технологій передінвестицій-
ного аналізу планів інноваційного розвитку, що забезпечують високі вимоги до тер-
мінів і якості досліджень. Перераховані обставини зумовлюють актуальність теми 
дослідження.  

В результаті кількісного і якісного збільшення факторів виробництва, розши-
рення використання на практиці наукових досягнень, посилення конкурентної боро-
тьби в багатьох галузях виробництва зросла динамічність і невизначеність факторів 
бізнес-процесів. У таких умовах жорстко регламентовані системи керування не в 
змозі вирішувати завдання ефективного розвитку ОТС. 

У зв’язку з цим тема дисертації має важливе наукове та практичне значення, 
оскільки спрямована на вирішення актуальної науково-прикладної проблеми – оцін-
ка реалізованості програм розвитку організаційно-технічних систем на передінвес-
тиційному етапі шляхом розробки методології і відповідної інформаційної техноло-
гії для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей 
досліджуваної організаційно-технічної системи в умовах невизначеності.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Робота над дисертацією проводилась на кафедрі менеджменту Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інсти-
тут" в 2009–2016 рр., на кафедрі  прикладної математики та інформаційних техно-
логій Одеського національного політехнічного університету в 2014–2017 рр., та на 
кафедрі управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківського 
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова в  
2016–2017 рр. відповідно до планів Міністерства освіти і науки України, постанов 
директивних органів з держбюджетних тем: «Методологічне забезпечення підготов-
ки та управління комплексними проектами з розвитку підприємств машинобудівної 
та транспортної галузей» (ДР№ 0108U011072.); «Формування методологічного за-
безпечення оцінки життєздатності проектів і програм» (ДР№ 0110U007311); «Роз-
робка методології управління персоналом в контексті підтримки бізнес-моделі»  
(ДР№ 0110U007311); «Методи і моделі управління знанням для забезпечення життє-
здатності. Перевірка запропонованих методів і моделей» (ДР№ 0110U007311). 

Об'єкт дослідження – процеси бізнес-планування и прийняття рішень в  
управлінні програмами розвитку організаційно-технічних систем. 
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Предмет дослідження – моделі й методи інформаційної технології аналізу й 
оцінки реалізованості програм розвитку організаційно-технічних систем в умовах 
невизначеності. 

Мета і задачі дослідження.  
Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності рішень, що прийма-

ються на етапі передінвестиційного планування шляхом розробки теоретичних і 
прикладних основ інформаційної технології для оцінки реалізованості програм роз-
витку організаційно-технічних систем. Для досягнення поставленої мети було вирі-
шено наступні завдання: 

1) провести аналіз проблем у сфері планування інноваційного розвитку 
організаційно-технічних систем і огляд методів оцінювання реалізованості програм 
розвитку; 

2) розробити структуру методології оцінювання реалізованості програм 
розвитку організаційно-технічних систем на передінвестиційній етапі планування; 

3) розробити системну модель організаційно-технічної системи для 
відображення структурних і параметричних характеристик розвитку; 

4) розробити моделі оцінювання якості функціональних підсистем 
організаційно-технічної системи для опису процесів отримання показників 
реалізованості програм розвитку; 

5) розробити моделі формування плану розвитку виробничої підсистеми в 
умовах невизначеності внутрішніх і зовнішніх чинників; 

6) розробити структурну та параметричну моделі задачі прийняття рішень по 
вибору бізнес-процесів, що реалізуються в програмах розвитку організаційно-
технічної системи; 

7) удосконалити методи імітаційного моделювання для логістичного аналізу 
структур і потокових логістичних процесів з урахуванням характеристик елементів 
виробничої та логістичної підсистем; 

8) розробити інформаційну технологію підтримки прийняття рішень з 
проактивного управління програмами розвитку організаційно-технічних систем; 

9) провести апробацію результатів дослідження для виробничих підприємств 
України. 

Методи дослідження. При вирішенні науково-прикладної проблеми був ви-
користаний широкий спектр методів. Проведені дослідження ґрунтуються на фор-
мальній методології технічних наук, яка включає засоби аналізу, моделювання й оп-
тимізації. Зокрема, використовуються методи системного підходу для аналізу про-
цесів управління реалізацією програми розвитку й структуризації показників реалі-
зованості, моделей прогнозування для оцінки планованих обсягів виробництва, мо-
делей оптимізації для оцінки ресурсного забезпечення програми розвитку, імовірні-
сного підходу й нечітких моделей для опису параметрів виробництва в умовах неви-
значеності, теорії корисності й прийняття рішень при виборі реалізовних бізнес-
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процесів, методів імітаційного агентного моделювання для оцінки характеристик 
системи внутрішньої логістики.  

Вибір методів досліджень забезпечив достовірність отриманих результатів і 
висновків, що підтверджується збіжністю результатів експериментальних дослі-
джень, отриманих при програмній реалізації алгоритмів оцінювання реалізованості 
програми з теоретичними і практичними результатами, відображеними в публікаці-
ях, і обумовлений їх відповідністю до положень теорії управління складними орга-
нізаційно-технічними системами. 

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті виконання роботи 
розроблено науково-методологічні основи оцінювання реалізованості програм роз-
витку ОТС, в рамках чого отримано такі наукові результати: 

Вперше одержано: 
1) принципи і структура методології оцінки реалізованості програм розвитку 

організаційно-технічних систем, яка на відміну від існуючих заснована на функціо-
нально-структурному підході і категоріях кваліметрії, формалізації функціональних 
аспектів системи, багатокритеріальних моделях планування і вибору, і дозволяє 
отримувати локальні та інтегральні оцінки реалізованості програм розвитку на ос-
нові врахування поточного стану системи, що підвищує достовірність рішень в інве-
стиційному плануванні; 

2) системна модель організаційно-технічної системи, яка на відміну від існую-
чих формалізовано описує ієрархічну систему та взаємозв'язок параметрів її функці-
онування і розвитку з урахуванням ресурсного забезпечення та структурної коорди-
нації рішень, що дозволяє зробити ідентифікацію системи як об'єкта розвитку; 

3) кваліметричні моделі оцінювання якості функціональних підсистем, які на 
відміну від існуючих дають формалізоване представлення структури і процесів ви-
значення характеристик якості, і дозволяють формувати оцінки реалізованості фун-
кціонально-виробничих аспектів програм розвитку; 

4) структурно-параметричну модель задачі прийняття рішень по вибору біз-
нес-процесів, яка на відміну від існуючих відображає багатофазність виробничих 
процесів і реалізує принципи варіантного синтезу рішень, що дозволяє підвищити 
достовірність прийнятих рішень щодо параметрів виробничої підсистеми; 

Удосконалено: 
5) моделі формування плану розвитку виробничої підсистеми в умовах неви-

значеності шляхом визначення критеріїв оцінки показників виробництва в ймовірні-
сній і нечіткій формах, що підвищує рівень їх адекватності; 

Дістало подальший розвиток: 
6) багатокритеріальні моделі теорії прийняття рішень для оцінки та вибору бі-

знес-процесів в умовах невизначеності вихідних даних на передінвестиційному ета-
пі прийняття рішень, що підвищує ефективність процесів організаційного управлін-
ня програмою розвитку ОТС; 
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7) імітаційні агентні моделі для дослідження процесів логістичного управління 
та динамічних параметрів потокових процесів, що дає змогу оцінити реалізованість 
ресурсного забезпечення програми розвитку; 

8) інформаційні технології підтримки рішень для проактивного управління 
програмами розвитку організаційно-технічних систем в умовах невизначеності з 
урахуванням оцінки їх реалізованості на передінвестиційному етапі планування, що 
дає змогу приймати науково-обґрунтовані рішення з реалізованості програми розви-
тку ОТС. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в створенні на основі 
розроблених методів і моделей інформаційної технології підтримки прийняття рі-
шень щодо оцінки реалізованості планів розвитку організаційно-технічної системи. 

До основних практичних результатів дисертаційної роботи слід віднести роз-
робку структури, алгоритмів і модулів програмного забезпечення системи підтрим-
ки прийняття рішень щодо реалізації програми розвитку ОТС.  

Реалізація наукових результатів дозволяє: 
– запобігти втратам, пов'язаним з реалізацією некоректних бізнес-процесів (до 

38 % від загальної вартості програми); 
– скоротити витрати до 8 % шляхом прийняття раціональних рішень щодо  

бізнес-процесів програми;  
– скоротити тривалість процесів внутрішньої логістики – транспортування й 

обслуговування (у результаті реалізованість вимог часу програми збільшиться до 
3 %); 

– забезпечити підвищення узагальненого показника реалізованості програми 
до 17 %. 

Основні положення і результати дисертаційної роботи можна використовувати 
при розробці стратегічного плану розвитку організаційно-технічної системи, прий-
нятті рішень щодо інвестування та управлінських рішень, вибору параметрів проек-
ту випуску інноваційної продукції, а також оцінювання можливостей організаційно-
технічної системи, її потенціалу та ринкового становища відповідно до структури, 
функціональних можливостей і наявності ресурсного забезпечення. 

Практичне значення результатів дослідження підтверджується актами впрова-
дження розроблених моделей і методів на підприємствах і в організаціях: 

– Державному підприємстві «Південному державному проектно-
конструкторському та науково-дослідному інституті авіаційної промисловості 
(акт впровадження від 28.08.2017 р.); 

– Державному підприємстві «Харківський науково-дослідний інститут техно-
логії машинобудування» (акт впровадження від 24.07.2017 р.); 

– Державному підприємстві Науково-дослідний технологічний інститут при-
ладобудування (акт впровадження від 18.08.2017 р.); 

– В навчальному процесі Харківського національного університету міського 



6 
 
господарства імені О. М. Бекетова (акт впровадження від 12.09.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Всі основні наукові положення, результати, 
висновки та рекомендації, наведені в дисертаційній роботі, отримані автором 
самостійно. У основних наукових роботах, які опубліковані в співавторстві, внесок 
автора полягає в наступному: запропоновано структуру методології оцінки 
реалізованості проекту інноваційного розвитку [1], прецедент ний підхід при 
оцінюванні кадрового потенціалу [2], аналіз варіантів стратегій розвитку 
підприємства [3], розрахункові формули для визначення ряду характеристик 
виробничого процесу [4], математичні моделі багатофазних матеріальних потоків 
[5], модель формування стратегії розвитку організаційно-технічної системи [7], 
оцінки потенціалу соціально-економічних систем [8], характеристики якості 
функціональних аспектів організаційно-технічної системи [10], прикладна 
інформаційна технологія оцінювання реалізованості [11], методи 
багатокритеріального оцінювання при прийнятті рішень [13], показник 
документаційної забезпеченості, що визначає відповідність складу і змісту 
документації програми розвитку нормативним вимогам [14], імовірнісна модель 
виробничої логістики [15], формалізоване подання ланок розподілених логістичних 
систем в стаціонарному і перехідному режимах [16], показники якості транспортної 
логістики [17], запропоновано механізм розрахунку оптимального циклу 
«замовлення-поставка» [26], оцінка стійкості ланцюга поставок [27], аналіз 
коопераційних процесів [29], системологічній аналіз логістичних систем [30], 
структура ланцюга постачань [31], напрями удосконалення управління ланцюгами 
постачань [32], модель оцінювання часових витрат [33], запропоновано механізм 
колективного експертного оцінювання задля визначення ваги параметрів в моделі 
вибору бізнес-процесів [36].  

Роботи [6, 9, 12, 18–25, 28, 34, 35, 37, 38] написані без співавторства. 
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи 

доповідалися і обговорювалися на: 
Другій Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми розвитку 

транспортної логістики», м. Одеса, 13–17 вересня 2010 р. 
VІІІ та IX Міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні інформа-

ційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проекта-
ми», м Алушта, 20–26 вересня 2010 р., м. Харків, 12–18 вересня 2011 р. 

IX Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми підготовки про-
фесійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища», 
м. Київ, 27–28 жовтня 2011 р.  

IV Міжнародній науково-практичній конференції «Логістика промислових ре-
гіонів», м. Донецьк, 23–25 квітня 2012 р.  

IV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні порти – проблеми 
та рішення», м. Одеса, 26 квітня – 3 травня 2012 р. 
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IV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми розвитку транс-
портної логістики», м. Одеса, 2012 р.  

X, XIII та ХIV Міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні  
інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та 
проектами», м. Одеса. 10–16 вересня 2012 р., 14–18 вересня 2015 р., 8–14 вересня 
2016 р.  

Всеукраїнській науково-технічної конференції «Інтегровані комп’ютерні тех-
нології в машинобудуванні «ІКТМ–2014», «ІКТМ–2015», м. Харків,  
2014–2015 р.р.  

VI Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні напрями розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління», м. Полтава – Баку 
– Кіровоград – Харків, 21–22 квітня 2016 р. 

Міжнародній науково-практичній конференції «Математичне моделювання 
процесів в економіці та управлінні проектами та програмами (ММП 2016)»,  
м. Коблево, 13–16 вересня 2016 р. 

Публікації. За темою дисертації з викладенням її основних результатів опуб-
ліковано 38 праць, 23 статей у наукових журналах, що входять до переліку фахових, 
10 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз, 1 розділ монографії та 14 
матеріалів і тез конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 
вступу, шости розділів, висновків, списку використаних джерел та трьох додатків. 
Загальний обсяг роботи становить 369 сторінок, зокрема 320 сторінок основного те-
ксту, 7 рисунків та 4 таблиці на 11 окремих сторінках, 22 сторінки списку викорис-
таних джерел з 232 найменувань та 16 сторінок додатків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
Вступ дисертаційної роботи містить: обґрунтування актуальності теми і нау-

кових задач; інформацію про зв’язок з науковими програмами; мету та задачі дослі-
дження; характеристику наукової новизни та практичного значення одержаних ре-
зультатів, а також особистий внесок здобувача; дані про реалізацію, апробацію та 
публікацію результатів та їх впровадження. 

У першому розділі проведено аналіз проблем у сфері планування інновацій-
ного розвитку організаційно-технічних систем і огляд методів оцінювання реалізо-
ваності програм розвитку. 

Організаційно-технічна система – це цілісна сукупність взаємопов'язаних і 
взаємодіючих соціальних, технічних і економічних інститутів (суб'єктів) та відносин 
з приводу розподілу і споживання матеріальних і нематеріальних ресурсів, вироб-
ництва, розподілу, обміну та споживання товарів і послуг. З точки зору системного 
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підходу, сучасне промислове підприємство можна розглядати як організаційно-
технічну систему, важливим елементом якої є виробнича підсистема. 

Сучасні організаційно-технічні системи працюють в обстановці, коли струк-
тура зовнішнього середовища й відповідно внутрішні умови виробництва характе-
ризуються високим рівнем динамічності факторів, що впливають на основні еконо-
мічні й технологічні показники виробництва. Для ефективного функціонування ОТС 
необхідно вирішувати завдання, пов'язані з проблемою його сталого розвитку. Крім 
того для підтримки конкурентоспроможності організаційно-технічних систем роз-
робляються програми реалізації різних моделей стратегій розвитку. Це можуть бути 
стратегії збільшення частки підприємства на ринку, зміни номенклатури товарної 
продукції, модернізації засобів виробництва і т.д. Загальним для всіх програм розви-
тку є необхідність оцінювання їх реалізованості з урахуванням обсягів інвестицій і 
запланованих термінів. Це обумовлює завдання формування комплексних рішень, 
які повинні зачіпати не всю систему в цілому. 

Можна зробити висновок про необхідність розробки наукового підходу до 
процесів виконання програм розвитку ОТС, особливо на передінвестиційній фазі 
планування. 

На етапі передінвестиційного дослідження пропонується проведення оцінюван-
ня реалізованості програми, що дозволить оцінити доцільність планування подаль-
ших робіт з таких показників, як термін, вартість реалізації бізнес-процесів, реалізо-
ваність логістичних завдань, технологічна забезпеченість виробництва.  

Одним із завдань передінвестиційної фази є визначення альтернативних варіан-
тів реалізації програми й вибір найбільш кращого з них. Помилка у виборі варіанта на 
цьому етапі може мати вагомі негативні наслідки організаційного й економічного ха-
рактеру. Для дослідження й оцінки варіантів передінвестиційних планів є необхід-
ною розробка системних методів і моделей опису планованих процесів з метою про-
ведення на їхній основі порівняльних і імітаційних досліджень параметрів програми.  

Реалізованість цілей розвитку також залежить від можливостей ОТС і її готов-
ності до виробництва інноваційної продукції. При оцінці реалізованості й прийнятті 
управлінських рішень необхідно враховувати науково-технічний ризик. При цьому 
множинність факторів і різний ступінь їх впливу на процес прийняття рішень і їх 
наступний супровід створюють передумови для варіації шляхів досягнення цілей 
програми. Необхідно проаналізувати вплив альтернативних варіантів бізнес-
процесів на обсяги необхідних капіталовкладень, на виробничі витрати. 

Для опису видів можливих інноваційних рішень слід розглядати стратегії роз-
витку організаційно-технічної системи. Управління розвитком ОТС здійснюється 
шляхом узгодження зовнішніх і внутрішніх цілей на всіх ієрархічних рівнях систе-
ми. З урахуванням факторів ефективності бізнес-процесів  проводиться узгодження 
керуючих впливів. 
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Огляд існуючих методів аналізу програм і проектів розвитку ОТС, методів 
прийняття управлінських рішень дозволив виявити методи, які слід застосовувати 
для вирішення поставлених завдань дисертаційного дослідження. Так, застосування 
методів аналізу складних організаційно-технічних об'єктів (системний підхід, теорія 
складних систем, стратегічне прогнозування, теорія оптимізації, теорія якості, іміта-
ційне моделювання) необхідне для одержання оцінок реалізованості програми. Мето-
ди формалізації й моделювання складних систем ( теорія множин, теорія графів, ме-
режні моделі, моделі масового обслуговування) дозволять вирішувати завдання стру-
ктуризації, оцінки й аналізу параметрів функціонування підприємства. Застосування 
методів теорії прийняття рішень (теорія корисності, евристичні методи, ймовірносно-
статистичні методи, методи прогнозування, методи нечіткої логіки) є обґрунтованим 
для оцінки варіантів виконання програми на передінвестиційному етапі й прийняття 
рішень щодо управління розвитком. 

На основі проведеного аналізу сформульовано науково-прикладну проблему, 
мету роботи й визначено завдання для її досягнення.  

Основні результати цього розділу опубліковано в  [19, 29, 30]. 
У другому розділі сформульовано принципи та розроблено структуру мето-

дології оцінювання реалізованості програм розвитку організаційно-технічних сис-
тем на передінвестиційному етапі планування; розроблено системну модель ОТС;  
розроблено моделі оцінювання якості функціональних підсистем ОТС. 

Запропонована методологія заснована на наступних принципах: 
 системний підхід у поданні ОТС і її підсистем; 
 функціональний підхід при аналізі якості ОТС і синтезі показників реалізо-

ваності програми;  
 кваліметричний підхід для розрахунків як локальних, так і інтегральних 

оцінок якості; 
 формалізація й структуризація часткових показників реалізованості; 
 комплексність при оцінці реалізованості програми; 
 цілеорієнтованість і оптимізація в прийнятті рішень щодо розвитку ОТС. 
Пропоновані принципи визначають наукові підходи, що використовуються в 

методології і є основою для розробки моделей і методів оцінки реалізованості. 
При оцінці реалізованості програми розвитку проводиться аналіз як функціо-

нальних особливостей організаційно-технічної системи, так і структурних характе-
ристик виробництва. Формально-логічний опис і ієрархічне подання функцій ОТС 
дозволяє розробити відповідну структуру показників реалізованості. 

Визначимо узагальнене системне подання структури й основних параметрів 
організаційно-технічної системи. Комплексна системна модель ОТС включає теоре-
тико-множинне ієрархічне подання, моделі діяльності й ресурсного забезпечення 
цілеорієнтованої системи на різних рівнях подання й модель погодженого управлін-
ня підсистемами у вигляді класичної задачі координації в динамічних системах.  
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Організаційно-технічну систему будемо розглядати як множину елементів 

  1iG n , i ,m  , на яких реалізовано множину відносин   1jR r , j ,k  . Тоді його 

структура у вигляді абстрактної системи визначається декартовим добутком: 

 P G R  . 

Кожний варіант структури має набір властивостей   1lZ z ,l ,n  . Таким чи-

ном, 

 Z F( P ) F G,R ,   
(1) 

де F – функція визначення властивостей системи. 

Тоді розширене подання абстрактної системи:  Pr G R ,Z . 
 

Бізнес-процеси засновані на трансформації ресурсів: 
 

V F( E ) max,   (2)

де E  – ресурси, які має ОТС; 
F  – функція перетворення ресурсів. 
Для формального подання організаційно-технічної системи визначимо її як 

складну систему у вигляді: 
 

 S ( ,L ) , (3) 

 
де   – множина елементів вищого рівня (підсистем), на якому реалізується 

множина бінарних відносин L    . 
Елементи множини   представимо у вигляді підмножин 1-го рівня системи: 

 1 1 1
1 2 K, ,...,    . На множині   можливі багатомісні (n-арні) відносини ти-

пу n

n

L ...      , де 3n ,K .  Відносини на множині   є відносинами 1-го  

рівня: 1 1

2

K
n

n

L L


  . 

Множини першого рівня складаються з елементів підмножин 2-го рівня: 

 1 1 1 1 1

1 2 2 2
1 2 ii i i i m, ,...,    , де 1 1i ,K .   
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Бінарні й багатомісні відносини мають вигляд: 

1 1 1 1

2 2 2 2n
i s i s i s i s

n

L ...     


, де
1

2 1n ,m ,S ,ms i  , 
1 1

2 2

2

sm
n

i s i s
n

L L


  . (4) 

 

Між елементами різних множин другого рівня існують 2
nL  – n - місцеві відно-

сини: 2 2
1

2

m

n
n

L L


  , де 1 2 Km m m ... m    . 

Процес ієрархічної декомпозиції організаційно-технічної системи можна про-
довжувати, розширюючи їх і деталізуючи більш глибокими конкретними рівнями. 
Запропонована модель характеризується повнотою як функціональною, так і струк-
турною. 

Після структурного подання необхідно сформувати параметричні моделі про-
цесів розвитку ОТС. Параметричне подання системної моделі визначимо на трьох 
рівнях (метасистемний, концептуальний, операційний). 

На метасистемному рівні формується відображення виду: 
 

 E i
rQ F I   

 E i
R F C                                                   (5) 

 E i *
pI K S M    

 
0

E i*
pR M R  , 

 
де rQ  – множина цілей програми розвитку;  

F  – множина факторів зовнішнього оточення; 
I  – множина комунікацій із зовнішнім оточенням;  

 E i  – відображення;  

R  – множина ресурсів; 
C  – множина показників конкурування в деякому оточенні;  
K  – множина критеріїв;  
S  – множина варіантів поведінки суб'єктів зовнішнього оточення;  

*
pM  – метастратегія поведінки;  

0R  – множина ресурсів на функціонування в поточному плановому проміжку 

(включаючи підмножину ресурсів на розвиток). 
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На концептуальному рівні сформуємо відображення виду: 

 
0

E i*
pM R C S F     

     E i
F I S T                                                 (6) 

 E i
Z T K  , 

де F  – множина стратегій для реалізації програми;  
Z  – множина заходів програми;  
T  – множина техніко-економічних показників бізнес-процесів. 
Операційний рівень подання формує відображення, які дають можливість: 
– створити перелік інновацій N : 
 

 
0

E i
N F Q J N    ,                                        (7) 

 
де 0N  – початкова множина інноваційних властивостей нової продукції;  

J  – множина способів виробництва; 
– визначити множину інноваційних рішень rP , які викликаються сукупніс-

тю N , а саме  

rN P ( N ) ;                                                     (8) 

 
– оцінити множину hC  змін властивостей виробництва й витрати ресурсів, ви-

користовуючи відображення типу: 
 

r hP ( N ) J C ( J )                                                (9) 
 

– оцінити зміни в потенційних можливостях (V),  а також рівень даних змін: 
 

1
hC V V   , 

1K V K   .                                                  (10) 
 

Таким чином, формалізовано представлені параметри, які слід ураховувати 
при оцінці реалізованості програми і їх взаємозв'язок.   

Методологія оцінки реалізованості програми розвитку заснована на ряді науко-
вих принципів і включає сукупність специфічних моделей, методів прийняття рішень 
і технологій одержання оцінок реалізованості за різними аспектами функціонування 
ОТС (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Загальна схема методології оцінювання реалізованості 
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Основні завдання оцінювання реалізованості програми припускають аналіз ві-
дповідних трьох підсистем організаційно-технічної системи. За допомогою методів 
оптимізації, багатокритеріального вибору, аналітичних методів і методів моделю-
вання здійснюється прогноз, обчислення й аналіз характеристик ОТС, які порівню-
ються з вимогами програми. 

Аналіз і оцінка програми розвитку здійснюється за частковими і комплексни-
ми показниками з наступним формуванням узагальненої оцінки. Моделі оцінювання 
підсистем організаційно-технічної системи використовуються для одержання оцінок 
реалізованості вимог програми за окремими аспектами функціонування. З урахуван-
ням як організаційної, так і функціональної структури ОТС можна отримати узага-
льнений показник реалізованості програми. 

Визначена структура часткових і узагальнених оцінок реалізованості програ-
ми, запропонований механізм їх агрегації для одержання інтегральної оцінки. Розра-
хунок оцінок реалізованості вимог програми розвитку здійснюється в системі підт-
римки прийняття рішень.  Часткові моделі й методи оцінювання реалізовані програ-
мними модулями системи підтримки прийняття рішень, і дозволяють оцінити зна-
чення основних показників реалізованості програми. 

На основі аналізу характеристик функціонування підсистем організаційно-
технічної системи проводиться оцінка можливості виконання вимог програми (об'є-
мних, часових, вартісних), відповідно до яких ухвалюється рішення про модерніза-
цію окремих підсистем ОТС. У випадку, коли потрібна масштабна модернізація зі 
значними інвестиціями, може бути ухвалене рішення про принципову нереалізова-
ність програми.   

Основні аксіоми й теореми теорії кваліметрії дозволили обґрунтувати вибір 
рівня формалізації об'єкта, вибір шкал виміру, способи одержання узагальнених 
оцінок реалізованості на основі часткових показників, обрати методи оцінювання 
різнорідних об'єктів, ураховувати характеристики процесу. Структура узагальненої 
кваліметричної моделі дозволяє визначити систему оцінки якості ОТС (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Структура узагальненої кваліметричної моделі 
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Оцінка якості представляється як чотирьохкомпонентна модель – система оці-
нки:  

S = {Sb, Ob, B, Al},     (11) 
 

де Sb – суб'єкт,  Ob – об'єкт,  B – база й  Al – алгоритм оцінки.  
Об'єкт оцінювання може бути представлено одним або декількома предметами 

або процесами, якість яких оцінюється: 
 

Ob R R , , , , , .           (12) 

 
де R – простір якостей зі структурою відносин у ньомуR ,  

Г – сукупність властивостей зі структурою ,  

M – простір мір якості зі структурою M .   
Алгоритм оцінювання визначає оператори, логіку й методи оцінювання, мно-

жину оцінок реалізованості: Al = , L, K, O  . 
Для процедури аналізу й оцінки підприємства розроблено три системи оціню-

вання у вигляді часткових кваліметричних моделей за різними функціональними 
аспектами (виробничому, організаційному логістичному).  

1. Оцінка номенклатури й обсягів виробництва продукції. 
Система оцінки: 
 

S1 = {Ob1{r,γ}, Sb1, B(plan, stat), Al, L, K(opt, stat, krit), O(M)}.   (13) 
 
Модель оцінювання:  
 

od1 = { Ob1{r, γ }  Al(sc):K(exp, stat, opt)  L:B(plan)  
O(M):(int)  O(Se):(sc)}.      (14) 

 
2. Оцінка бізнес-процесів. 
Система оцінки:  
 

S2 = {Ob1{r, γ }, Sb(exp), B(stat, work), Al, L, K(tax, krit), O(M)}. (15) 
 
Модель оцінювання: 
 

od2 = { Ob1{r, γ}  Al(sc):B(stat)  B(work):K(tax)  
Sb(exp):K(krit)  O(M):(int)  O(M’):(sc)}.   (16) 

 
3. Оцінка внутрішньої логістики. 
Система оцінки:  

S3 = {Ob1{r, γ }, B(plan), Al, L, K, O(M)}.    (17) 
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Модель оцінювання:  
 

od3 = { Ob1{r, γ }  AlB(Work)  B(ent):K(stat)  L:B  
O(M):(int)  O(M’):(sc)}.     (18) 

 
Кваліметричні моделі дозволяють формувати оцінки реалізованості функціо-

нально-виробничих аспектів програми розвитку ОТС. 
Основні результати цього розділу опубліковано в  [1–3, 7–10, 21, 35, 37]. 
У третьому розділі розроблено математичні модели програми розвитку орга-

нізаційно-технічної системи в умовах невизначеності з урахуванням критеріїв оцін-
ки характеристик виробництва в імовірнісній і нечіткій формах. 

Для одержання прогнозних оцінок факторів виробництва в умовах невизначе-
ності використовується стохастична поліноміально-авторегресійна модель. Застосу-
вання методу адаптивного оцінювання й прогнозування динаміки факторів вироб-
ництва на основі зазначеної моделі забезпечує підвищену точність прогнозування за 
рахунок взаємної компенсації оцінок компонент моделі. У результаті підвищується 
вірогідність рішень на передінвестиційному етапі планування виробництва.  

Задачу оцінки планів виробництва за умови невизначеності параметрів, з ура-
хуванням рівня забезпеченості ресурсами, прибутків від реалізації продукції, втрат 
від дефіциту зведемо до задачі математичного програмування на основі оптиміза-
ційних моделей. Для її розв'язання може використовуватися як точний, так і набли-
жений алгоритм. Параметризація задачі забезпечує можливість побудови обчислю-
вальної процедури рішення, адаптивної до мінливих характеристик виробництва. 

Розглянемо ситуацію, коли невизначеність виробничих параметрів задана у 
вигляді середніх значень деякої функції розподілу.  

Визначимо змінні задачі. Нехай: 

ir  – кількість ресурсу i -го типу, що витрачається на виготовлення одиниці  

j -го продукту, 1i ,m ; 1j ,n ; 

jx  – запланована (така, що тестується) для виробництва кількість одиниць  

j -го продукту, 1j ,n ;  

iQ  – наявний ресурс i -го типу;  

j( )   – щільність розподілу випадкової величини обсягу виробництва проду-

кції j -го виду (у відповідності з попитом);  

j j( )   – функція належності нечіткої величини можливого обсягу виробниц-

тва продукції j -го виду;  

jG  – середній прибуток від реалізації одиниці продукції j -го виду, 

j j jG c  ;  

j  – середній дохід від реалізації одиниці продукції j -го виду;  

jc  – середні витрати на виготовлення одиниці продукції j -го виду;  
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j  – середні витрати на зберігання одиниці продукції j -го виду на складі під-

приємства. 
Розглянемо ситуацію, коли ні щільності розподілу випадкових величин мож-

ливого обсягу виробництва, ні їх функції приналежності невідомі, але заданий набір 

функцій j jf ( x ) , що визначають середній рівень поставки продукції при її виробни-

цтві в кількості jx , 1,j n . Тоді j j j j jg ( x ) G f ( x )  – середній прибуток від вироб-

ництва продукції j-го виду в кількості jx . При цьому сумарний середній прибуток 

від плану виробництва 1 2 nX ( x ,x ...x )  буде дорівнювати  
 

1

n

j j
j

G( X ) G f ( x )


 .     (19) 

 
Середній власний прибуток від виробництва продукції j-го виду в кількості  

jx : 

j j j j jg ( x ) G f ( x ) .     (20) 

 
Сумарний  середній  прибуток від плану  виробництва  1 2 nX ( x ,x ...x ) : 

1

n

j j
j

G( X ) G f ( x )


 .     (21) 

 
Обмеження витрат ресурсів:  
 

1

1 0 1
n

ij j i j
j

r x Q ,i ,m,x , j ,n


    .    (22) 

 
З урахуванням щільностей розподілу j( )   очікуваного обсягу випуску про-

дукції j  середній прибуток від реалізації j -го виду продукції, виробленої в кілько-

сті jx , визначається співвідношенням: 

 

0

j

j

x

j j j j j j j j j j
x

R ( x ) G ( )d ( )d      
 

  
 
  
  .   (23) 

 
Якщо врахувати середні витрати на виготовлення й зберігання j -го виду про-

дукції у вигляді суми j j jH c  , тоді середні втрати 
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0


    

j

j

x

j j j j j j j j j j j j j j
x

F ( x ) H ( x ) ( )d G ( x ) ( )d .               (24) 

 
Середній чистий прибуток від виробництва й реалізації j -го виду продукції 

визначається в такий спосіб:  
 

j j j j j jL ( x ) R ( x ) F ( x )  .     (25) 

 
Для всієї номенклатури продукції відповідний вираз має вигляд:   
 

1

n

j j j j
j

L( X ) ( R ( x ) F ( x ))


   .      (26) 

 
Таким чином, сформульована задача оптимізації плану виробництва із цільо-

вою функцією максимізації прибутку, коли заданий її припустимий рівень. Оцінка 
ймовірності того, що очікуваний прибуток буде в потрібних межах, відповідає пока-
знику реалізованості виробництва запланованого обсягу продукції. 

Для опису реальних процесів в умовах неповноти інформації ефективне вико-
ристання нечітких моделей. У зв'язку із цим розглядається модель оптимізаційної 
задачі планування виробництва для нечітких даних про параметри виробництва. Ро-
зв'язок задачі заснований на розрахунках функції приналежності нечіткого значення 
прибутку при виробництві продукції. Розв'язок можливий за такими альтернативними 
критеріями: 

а) максимізація очікуваного нечіткого значення прибутку;  
б) максимізація нижньої границі нечіткого значення прибутку із заданим рівнем 

функції приналежності.  
В обох випадках задача зводиться до чіткої задачі математичного програмуван-

ня.  
Розглянемо модель оптимізаційної задачі планування зайнятості обладнання. 

Сформулюємо модель задачі з урахуванням багатофункціональності обладнання, 
витрат на виробництво й вимог до плану виробництва.  

Нехай для виготовлення продукції відповідно до плану B = (b1, b2,...,bn ) вико-
ристовується обладнання m типів.  

Позначимо: 
 cij – витрати на виробництво одиниці j-го виду продукції на встаткуванні i-го 

типу,  
dij – витрата ресурсу при виробництві одиниці j-го виду продукції на облад-

нанні i-го типу,  
xij – запланована кількість j-го виду продукції, виробленого на обладнанні i-го 

типу.  
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Цільова функція, що відображає сумарні витрати, має вигляд:  
 

1 1

m n

ij ij
i j

L( x ) c x min
 

  .    (27) 

 
Набір {xij} повинен задовольняти обмеженням: 
 

1

1
m

ij j
i

x b , j ,n


  ; 

1

1
n

ij ij i
j

d x a ,i ,m


  ;      (28) 

xij ≥ 0, 1i ,m ,  1j ,n   
 

Урахуємо різну продуктивність типів обладнання при виконанні окремих опе-
рацій для різних видів продукції. Будемо розглядати m типів обладнання ( 1i ,m ) та 
p видів продукції ( 1k , p ). 

Позначимо: 
 Jk – множина операцій, які необхідно виконати при виготовленні продукції  

k-го виду;  

1 1 1

0
k

ijk
,i ,m, j J ,k , p

x
,інакше

   
 


 - булева змінна, що визначає виконання j -ї опе-

рації на i -му типі обладнання при виготовленні продукції k -го виду; 
 ηijk – продуктивність виконання j -ї операції на i -му обладнанні при виготов-

ленні продукції k -го виду, обумовлена числом виконаних операцій протягом зада-
ного часового інтервалу T0.  

Сумарна продуктивність обладнання, що виконує  j -у операцію для продукції  
k -го виду:  

1

m

jk ijk ijk
i

B x 


 .      (29) 

 
Продуктивність виготовлення продукції k -го виду при реалізації плану  

 x = {xijk}:   

 
1k k

m

k jk ijk ijk
j J j J i

B min B min x 
  

     
  
 .    (30) 
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План {xijk} максимізує сумарний обсяг випуску протягом T0   
 

1 1k

p m

ijk ijk
j Jk i

L( X ) min x 
 

    
  

      (31) 

за обмежень
  

1 1

1 1
knp

ijk
k j

x ,i ,m
 

  , 

1

1 1 1
m

ijk k
i

x , j ,n ,k , p


   .    (32) 

 
Зазначена задача планування виробництва зводиться до цілочисельної розпо-

дільної задачі лінійного програмування високої розмірності. Її розв'язок можливий у 
вигляді транспортної задачі лінійного програмування, менш чутливої до розмірності 
задачі.  

На основі запропонованих моделей проводиться оцінка запланованої номенк-
латури й обсягів продукції у виробничій підсистемі ОТС, тобто одержуємо оцінки 
реалізованості вимог програми з погляду можливості виробництва запланованих об-
сягів продукції з обмеженням на ресурсне забезпечення. Крім того, з'являється мож-
ливість урахувати конкретні умови виробництва у вигляді складу й характеристик 
обладнання.  

Основні результати цього розділу опубліковано в [18, 20, 22, 33]. 
У четвертому розділі вирішуються завдання розробки структурно-

параметрической модели задачі прийняття рішень щодо вибору бізнес-процесів (БП) 
логістичного циклу (ЛЦ) ОТС і багатокритеріальних моделей для оцінки БП в умо-
вах невизначеності вихідних даних на передінвестиційному етапі прийняття рішень.  

Системна модель бізнес-процесів ЛЦ ОТС дає узагальнене уявлення про суку-
пність інформаційних, функціональних і структурних параметрів БП ОТС.  

Зважаючи на те, що метою програми є розвиток ОТС для виробництва іннова-
ційної продукції, для її реалізації виникає завдання вибору відповідних БП із мно-
жини типових, на основних фазах ЛЦ ОТС (поставка, виробництво, збут). Структу-
рно-параметрична модель визначає формалізоване подання структури й параметрів 
задачі прийняття рішень щодо вибору БП, що забезпечують реалізованість вимог 
програми відповідно до техніко-економічних параметрів ЛЦ.  

На рисунку 3 представлено структуру моделі.  
Прийняті наступні позначення:  
ВР – множина рішень для забезпечення модернізації БП, 
Zn  – загальне завдання вибору БП, 
Zij ,i  {1, 2, 3} – окремі задачі вибору елементів БП (для фаз логістичного  

циклу), 
Мv, Мm , Мu – множини параметрів пошуку,  
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Рисунок 3 – Ієрархічна структура моделі задачі прийняття рішень  

з модернізації БП 
 

, , , , , , , ,v m uv m u v m uD D D W W W P P P  – множини інформаційних сигналів про рішен-
ня локальних задач, 

Γv ,Γm ,Γu, Lv ,Lm ,Lu – множини координуючих сигналів,  
X = {x} – вихідна множина варіантів БП;  
x* – кращий варіант БП,  
Ret , Set – показники реалізованості рішень (відповідно в кількісній шкалі або в 

семантичній). 
Функція ефективності вирішення задачі вибору БП представляється як відо-

браження декартового добутку  R ×X  у множині оцінок:  F: X × R → V. Функція гра-
ничного значення показника ефективності  Q: R → V  визначає метрику оцінки ефек-
тивності рішення. 

Результатом вирішення загальної задачі вибору БП є такий варіант 
x*  X'  X , при якому  F(x*, r) U  Q(r) (X' – множина припустимих варіантів рі-
шень). Тобто x* є розв'язком задачі  Zn , якщо при r  R  оцінка ефективності  
F(x*, r)  перебуває у відношенні  U  до граничної для цього  r  величині  Q(r). 

Задача  Zn  визначається набором параметрів  (X', R, F, Q).  
Формалізовано локальні задачі вибору для окремих фаз ЛЦ. Позначимо задачу 

вибору БП для фази постачання через vZ ,  задачу вибору БП для фази підтримки 
виробництва через mZ ,  задачу вибору БП для фази збуту через uZ . Зазначені за-
вдання визначаються наборами відповідних параметрів: (Xv, Rv, Fv, Qv),  (Xm, Rm, Fm, 
Qm) , (Xu, Ru, Fu, Qu).  

Визначені також окремі (локальні) задачі оцінювання характеристик БП:        
Zij ( i  {1, 2, 3},  j  N1   N2   N3 ), які охарактеризовані параметрами              
(Xij, Rij, Fij, Qij) .  

Формалізовано основні принципи вибору БП і оцінювання їх реалізованості: 
принцип головного критерію, ієрархічності структури, координуємості, сумісності, 
модифікованості. 
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Запропонована модель має властивості повноти й адекватності за рахунок опи-
су задач вибору з урахуванням параметрів БП на двох рівнях деталізації й на трьох 
фазах ЛЦ. На основі даної моделі також вирішене питання про склад часткових кри-
теріїв для кожного варіанта БП, що необхідно надалі для оцінювання реалізованості 
варіантів і ухвалення рішення про вибір кращого. 

Теоретичною основою формування багатокритеріальних скалярних оцінок є 
теорія корисності, яка передбачає існування кількісної оцінки переваги рішень.  
Ухвалення рішення про вибір кращого варіанта здійснюється за допомогою моделі 
оцінювання, яка передбачає побудову скалярних оцінок на основі багатокритеріаль-
ного оцінювання варіантів і оптимізації багатокритеріальної функції корисності аль-
тернатив: 

 
( ) [ ( ) , [ ( )]]i i ix Z a m K x   ,  1i ,n ,                (33) 

 
де  ( )iZ a   – інформація про відносну важливість часткових критеріїв; , 1,ia i n  

– безрозмірні коефіцієнти, 
1

1
n

i
i

a


 , [0,1]ia   , [ ( )]im K x  – функція корисності виду: 

( )
[ ( )] ,

i
i iНХ

i i
iНЛ iНХ

K x K
m K x

K K


 

   
 (34) 

 
де ,iНЛ iНХK K  – відповідно найкраще й найгірше значення критерію, яке він 

приймає на області припустимих розв'язків x X ; i  – що визначає вид залежності: 
при 0< i <1 – опукла догори; при i =1 – лінійна; при i >1 – опукла донизу.  

Вибір здійснюється відповідно до принципу оптимальності: 
 

 
1
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n

i i i
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   ,   1,i n ,   
1

1
n

i
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 .                    (35) 

 
Розглядаються різні ситуації визначення експертами значень вагових коефі-

цієнтів критеріїв з урахуванням специфіки досліджуваного об'єкта й характеру ін-
формації на передінвестиційному етапі. Для випадку, коли немає даних про коефі-

цієнти, приймається 
1

ia
n

 , 1,i n , і модель узагальненої корисності 

 

1

1
( ) [ ( )]

n

i i
i

x m K x
n




    
  
 ,   1,i n .    (36) 

 
Якщо для деяких критеріїв вагові коефіцієнти відомі, а для інших – ні, ефекти-

вний розв'язок визначається за принципом:  
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     (37) 

 
де r и q – відповідно потужності множини критеріїв з відомими й невідомими 

ваговими коефіцієнтами. 
У випадку, коли коефіцієнти задані у вигляді інтервалів  min max,i ia a , викону-

ється дворівнева процедура вибору компромісного розв'язку. Вирішуємо n задач оп-
тимізації виду: 

max
1

argmax [ ( )] [ ( )]
n

i i i j j j
x X j

x a m K x a m K x
 

 
   
  

                  (38) 

max
1

1
n

j i
j

a a


  ,  min max[ , ]j j ja a a , j i , 1,j n ,  1,i n . 

 
Потім за значеннями ix   1,i n  обчислюємо: max ( )iНЛ i i

i
K K x   ;  

min ( )iНХ i j
j

K K x   , 1,i n , 1,j n , j i .      

Способи формування функції корисності розглядаються також в умовах неви-
значеності інформації про значення критеріїв вибору.  

Задача прийняття рішень в умовах стохастичної невизначеності полягає в син-
тезі моделі обчислення функції корисності 
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 ,     (39) 

 

де н
ja  – детерміновані безрозмірні значення вагових коефіцієнтів; ( )jk x  – без-

розмірні випадкові величини. Прийняті наступні допущення: 
1) розглядаються нормальний і рівномірний закони розподілу; 
2) випадкові величини ( ), 1,jk x j m  некорельовані; 

3) [cj, bj] – інтервал можливих значень ( ), 1,jk x j m  відомий.  
Узагальнена стохастична корисність розв'язків характеризується такими пара-

метрами:  
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Якщо оцінка переваги розв'язків розподілена за нормальним законом, щіль-
ність розподілу функції корисності розраховується за формулою:  
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У випадку нечіткого завдання значень критеріїв використовується бінечітка 

функція належності. Трикутне нечітке число  x  з параметрами (a, b, c) визначимо 
наступною функцією належності:  
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    (42) 

 
Будемо вважати, що параметр a функції належності µx(x) – трикутне нечітке 

число з функцією належності µa(a), має вигляд 
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.    (43) 

 
Тоді функція належності нечіткого числа  u = (x – a) / (c – a), визначає ступінь 

приналежності бінечіткого числа  x  до інтервалу можливих значень   X = [a1, b] за 
нечіткості  параметра  a. 

Застосування ймовірнісної, нечіткої й бінечіткої форм опису невизначеності 
підвищує адекватність багатокритеріальних моделей вибору, тому що дає універса-
льний апарат обліку різних видів невизначеності вихідних даних при описі вимог до 
бізнес-процесів на передінвестиційному етапі планування.  

Основні результати цього розділу опубліковано в  [6, 12, 13, 23, 24, 28, 34, 36, 
38]. 
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В п’ятому розділі вирішується завдання розробки ймовірнісних та імітацій-
них моделей опису динамічних параметрів процесів внутрішньої логістики ОТС для 
оцінки логістичних процесів програми розвитку.  

Основним об'єктом логістичного аналізу виробничих процесів є матеріальний 
потік. Коли визначена структура логістичних операцій (ЛО) і їх послідовність, з'яв-
ляється можливість вирішити задачу закріплення модулів обробки для подальшого 
аналізу часових характеристик матеріальних потоків. Метод розрахунку кількості 
варіантів можливих закріплень ЛО за модулями з урахуванням їх параметрів і топо-
логії внутрішньої транспортної мережі передбачає такі етапи: 

1) визначення типів модулів; 
2) визначення умов (обмежень) закріплення ЛО за модулями; 
3) порівняння числа ЛО з кількістю модулів; 
4) опис комбінаторно-групових властивостей модулів; 
5) розрахунок кількості варіантів закріплень. 
Розглядаються варіанти: 
А) Модулі ЛО функціонально універсальні. 
З використанням формул теорії перерахування, визначимо кількість варіантів 

закріплень: 
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де │Hx│ – порядок групи Hx.,  
( ;..., ,...)

h

h

y h j
j

Z H j C – цикловий індекс групи підстановок Hy , включає мно-

жину сум по можливій кількості елементів jh; 

hj
C – кількість груп (модулів), що включають jh елементів типу h. 

Б) Модулі ЛО функціонально різнорідні: 
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де , 1,i jn i l  – кількість модулів кожного типу, 

jl  – кількість операцій, що виконуються на i-му типі модулів. 

Топологія внутрішніх зв'язків визначає пропускну здатність системи, яка 
впливає на часові параметри виробничого циклу. Вибір тієї або іншої топології вну-
трішніх зв'язків визначається характером виробничого процесу. Тобто число опера-
цій обробки, кількість і склад обладнання, а також топологія транспортної системи 
впливає на можливі варіанти структур логістичних операцій.  

Формування набору можливих варіантів структур логістичного ланцюга (ЛЛ) і 
модулів обробки забезпечує повноту дослідження, а урахування обмежень на послі-
довність виконання операцій скорочує кількість можливих варіантів до множини 
допустимих. 
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Пропонується ймовірнісна модель аналізу параметрів логістичного ланцюга на 
основі моделі перетворення випадкових величин, що відображає час виконання ок-
ремих етапів і дозволяє знаходити закони розподілу часу реалізації всього логістич-
ного ланцюга на основі законів розподілу часу виконання окремих його частин. 

Нехай логістичний ланцюг С складається з декількох послідовно з'єднаних 

ланок, iC , iC C , 1,i n , n  – кількість ланок в ЛЛ. Для проведення аналізу ЛЛ 

необхідні інтервали часу виконання фази - iC  – [ min max,i ix x ], закони розподілу часу у 
вигляді дослідних даних. У разі наявності статистики для фаз можна шляхом 
послідовної обробки даних отримати функцію і щільність розподілу, для окремих 

фаз і потім для ЛЛ в цілому 
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Для нормально розподілених випадкових величин використовуємо 
нормальний закон суми з математичним очікуванням ym  і дисперсією yd : 
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Якщо прийняти рівномірний закон для ix , то  

min min
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 .                   (47) 

Усередині інтервалу min max[ , ]Y Y  можна використовувати трикутну форму для 
щільності та функції розподілу часу логістичного циклу. Для симетричного трикут-
ного розподілу математичне очікування  

max min[ ]
2

Y Y
M y


 .                        (48) 

Якщо закони розподілу окремих фаз логістичного циклу мають вигляд розпо-
ділу, тоді  

min min max max,
n n

i i
m m

y x a y x b     ,              (49) 

для якого можна знайти ,xm  mod, med, ( ), ( )F x f x . 
Для імітаційного моделювання матеріальних потоків логістичної системи ОТС  

використовується агентне моделювання, за допомогою якого можна отримати пара-
метри для оцінки реалізованості об'ємних і часових вимог програми.  

Розглянемо завдання моделювання процесів першої фази логістичного ланцю-
га – мережі поставок. При формуванні імітаційної агентної моделі необхідно вихо-
дити з виділення елементів з індивідуальною поведінкою. Слід розглянути логістич-
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ні процеси ресурсопроходження від постачальників до посередників, які реалізують 
продукцію кінцевому споживачеві. 

На рисунку 4 представлений процес взаємодії агентів при виконанні ними ло-
гістичних операцій на модулях системи постачання із зазначенням карти станів аге-
нтів в ланцюжку постачання. 
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Рисунок 4 – Взаємодія агентів в ланцюзі постачань 

 
На рисунку відображена взаємодія наступних агентів: 
RA – склади матеріалів і комплектуючих у постачальників, здійснюють кон-

центрацію продукції (ресурсів ОТС); 
TA – спеціалізовані автотранспортні засоби, виконують фізичний розподіл; 
DA – організації дистриб'юторської мережі, надають посередницькі послуги з 

розповсюдження продукції; 
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CA – замовник (в даному випадку ОТС), здійснює розподіл продукції на склад 
кінцевого споживача; 

TMA – агент координації перевезень, здійснює координацію і планування 
процесів транспортування продукції. 

Кожному агентові в моделі призначається свій перелік показників-індикаторів, 
моніторинг яких може вказувати на наближення або настання небажаних ситуацій. 

Для формалізованого уявлення агентів в системі моделювання визначимо мо-
дель агента як 

ABM = {E, A},                                      (50) 

де E – множина об'єктів, що становлять оточення агента: 

E = {Tm, Var, Ds,Msg},                                    (51) 

де Tm – множина таймерів;  
Var – множина змінних; 
 Ds – множина таблиць для збереження статистичних даних про роботу моделі 

і синхронізації; 
Msg – множина повідомлень для взаємодії агентів з середовищем і один з од-

ним.  
A – множина агентів – активних об'єктів: 

A = {Sch, Par, Var, Fn},                           (52) 

де Sch – непуста множина стейтчартів;  

Sch = {Bc, St, Trn},                                (53) 

де Bc – непуста множина вказівників начального стану;  
St – непуста множина станів;  
Trn – множина переходів; 
Par – множина параметрів агента;  
Fn – множина функцій агента. 
На основі розробленої моделі можливе вирішення різних аналітичних і плано-

во-прогнозних завдань: аналіз основних планово-економічних показників логістич-
них процесів ОТС, прогноз стану системи при різних варіантах закупівлі ресурсів з 
формуванням портфеля замовлень, графіка використання ресурсів, графіка управ-
ління запасами. 

 Основні результати цього розділу опубліковано в [4, 5, 15–17, 25–27]. 
В шостому розділі  вирішуються прикладні завдання роботи: розроблено ін-

формаційну технологію підтримки рішень (ІТПР) для проактивного управління про-
грамами розвитку організаційно-технічних систем в умовах невизначеності з ураху-
ванням оцінки їх реалізованості. 
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За допомогою даної технології можна оцінювати реалізованість програми роз-
витку ОТС із урахуванням моделювання й прогнозування як зовнішніх, так і внут-
рішніх факторів.  

Інформаційна технологія включає три функціональні підсистеми: 
1. «Планування» – підсистема призначена для прогнозування й оцінювання 

параметрів багатономенклатурного виробництва, на їхній основі розраховуються 
локальні оцінки реалізованості вимог програми за обсягами виробництва й ресурс-
ним характеристикам. Використовуються наступні технології: 

а) програмний модуль, розроблений у середовищі Delphi 5, який вирішує за-
вдання прогнозування вихідного тимчасового ряду з висновком цифрових і графічних 
даних, 

б) стандартні засоби програмного пакета Statistica 6.0, модуль «Аналіз часових 
рядів», який дозволяє здійснювати прогноз вихідного ряду на основі моделі змінної 
середньої.   

2. «Процеси» – підсистема призначена для вибору й оцінки кращих варіантів 
БП. Використовуються наступні технології: 

а) програмний модуль вибору припустимих БП і їх багатокритеріального порі-
вняння, який дозволяє визначити альтернативні варіанти БП для виробництва зазна-
ченого виду продукції, вибрати критерії для комплексного оцінювання ефективності 
варіантів, розрахувати оцінки переваги БП;  

б) програмний модуль багатокритеріальної оцінки варіантів рішень з ураху-
ванням невизначеності вихідних даних, який дозволяє проводити експертну оцінку 
й упорядкувати варіанти БП за узагальненим значенням функції корисності в умо-
вах детермінованого й імовірнісного типів вихідних даних.  

3. «Логістика» – підсистема призначена для моделювання процесів внутріш-
ньої логістики виробництва з урахуванням технічного забезпечення, дозволяє одер-
жувати локальні оцінки реалізованості об'ємних і часових характеристик виробниц-
тва. Використовуються наступні технології: 

а) програмний модуль розрахунків динамічних характеристик потокових про-
цесів у програмному середовищі Microsoft Visual Studio; 

б) імітаційне агентне моделювання в середовищі Anylogic з метою аналізу 
логістики постачань.  

У кожній з підсистем на основі моделей і методів, розроблених у дисертацій-
ній роботі, проводиться аналіз відповідних аспектів ОТС, і розраховуються оцінки 
реалізованості вимог програми розвитку: 

1) реалізованість запланованого обсягу виробництва окремого виду продук-
ції xW , сумарного обсягу виробництва 1NW ,  ресурсного забезпечення LW ; 

2) реалізованість бізнес-процесів WTH; 
3) реалізованість обсягу виробництва 2NW  й часових характеристик 1TW  з ура-

хуванням внутрішньої логістики. 
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Вхідна інформація для ІТПР містить відомості про показники діяльності й ви-
робничі параметри ОТС, вимоги програми й характеристики зовнішнього середо-
вища.  

Технології роботи кожної з функціональних підсистем передбачають викорис-
тання як стандартного програмного забезпечення, так і розроблених оригінальних 
програмних модулів. 

Так, наприклад, у підсистемі «Планування» здійснюється розрахунок оптима-
льних параметрів виробництва й проводиться оцінка реалізованості заданих у про-
грамі вимог з обсягу виробництва, матеріально-технічного забезпечення й обмежень 
прямих матеріальних витрат. Локальні оцінки реалізованості отримують шляхом 
порівняння розрахованих значень параметрів виробництва з відповідними характе-
ристиками програми: 

а) оцінка реалізованості обсягів виробництва окремого виду продукції з ура-
хуванням запланованих ресурсів): 
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 – недолік обсягу виробництва i-го виду продукції, тут 

xp  необхідний обсяг виробництва нової продукції, xi – оцінка можливого обсягу ви-
робництва (за оптимізаційною моделлю);  

б) оцінка реалізованості сумарного обсягу виробництва: 
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 – недолік обсягу виробництва, тут Bp – необхідний 

обсяг виробництва, Bo – оцінка можливого обсягу виробництва; 
в) оцінка реалізованості ресурсного забезпечення: 
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де 
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 – недолік обсягу ресурсів, тут Lp – заплановані витра-

ти на матеріально-технічне забезпечення, Lo – оцінка необхідних витрат ресурсів 
виробництва у вартісному уявленні (за оптимізаційною моделлю). 

Особі, що приймає рішення щодо можливості інвестицій у програму розвитку, 
може бути корисна інтегральна оцінка реалізованості, яка заснована на локальних 
оцінках за кожною функціональною підсистемою ОТС. Методика одержання інтег-
ральної оцінки реалізованості програми забезпечує формування оцінок трьох рівнів 
для прийняття рішень щодо виконання програми розвитку.  

При апробації і впровадженні ІТПР у вигляді програмних модулів на науково-
виробничих підприємствах м. Харкова отримано економічний ефект 10,6 % від зага-
льної вартості програми розвитку.  

Основні результати цього розділу опубліковано в [11, 14, 31, 32]. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації поставлено й вирішено актуальна науково-прикладна проблема 
оцінки реалізованості програм розвитку організаційно-технічних систем на передін-
вестиційному етапі шляхом розробки методології і відповідної інформаційної тех-
нології для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моде-
лей досліджуваної організаційно-технічної системи в умовах невизначеності.  

Це дало змогу отримати такі нові наукові й практичні результати:   
1.  Проведено аналіз проблем у сфері планування інноваційного розвитку ор-

ганізаційно-технічних систем і огляд методів оцінювання реалізованості програм 
розвитку.  

2.  Розроблено принципи і структуру методології оцінки реалізованості про-
грам розвитку організаційно-технічних систем, яка на відміну від існуючих заснова-
на на функціонально-структурному підході і категоріях кваліметрії, формалізації 
функціональних аспектів системи, багатокритеріальних моделях планування і вибо-
ру, і дозволяє отримувати локальні та інтегральні оцінки реалізованості програм ро-
звитку на основі врахування поточного стану системи, що підвищує достовірність 
рішень в інвестиційному плануванні в умовах невизначеності шляхом використання 
системних науково-обґрунтованих показників реалізованості. Таким чином, створе-
ні нові науково-методологічні основи системної оцінки реалізованості програм роз-
витку організаційно-технічних систем на етапі передінвестиційного планування.  

3.  Розроблена системна модель організаційно-технічної системи, яка на відмі-
ну від існуючих формалізовано описує ієрархічну систему та взаємозв'язок парамет-
рів її функціонування і розвитку з урахуванням ресурсного забезпечення та структу-
рної координації рішень, що дозволяє зробити ідентифікацію системи як об'єкта ро-
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звитку. Розроблена модель належить до класу структурно-параметричних, її перева-
га стосовно існуючих моделей характеризується функціональною й структурною 
повнотою, адекватністю й потужністю, що підвищує обґрунтованість рішень щодо 
розвитку ОТС за рахунок більш повного обліку факторів виробництва й системати-
зації взаємозв'язків показників функціонування й параметрів управління. Теоретич-
на значимість моделі полягає в системній формалізації показників діяльності  підп-
риємства на передінвестиційному етапі планування. 

4. Розроблено кваліметричні моделі оцінювання якості функціональних підси-
стем ОТС, які на відміну від існуючих дають формалізоване уявлення структури і 
процесів визначення характеристик якості, і дозволяють формувати оцінки реалізо-
ваності функціонально-виробничих аспектів програм розвитку. 

5.  Удосконалено моделі формування плану розвитку виробничої підсистеми в 
умовах невизначеності шляхом визначення критеріїв оцінки показників виробницт-
ва в ймовірнісній і нечіткій формах, що підвищує рівень їх адекватності. З викорис-
танням запропонованих моделей підвищується вірогідність оцінок показників виро-
бництва шляхом обліку не тільки детермінованих даних, але й інформації, що воло-
діє значною невизначеністю на передінвестиційному етапі. З'являється можливість 
зменшити втрати, пов'язані з реалізацією помилкових планів виробництва (до 38 % 
від загальної вартості програми) і підвищити реалізованість вимог програми розвит-
ку (збільшити реалізованість запланованого прибутку до 12,5 %). 

6.  Розроблено структурно-параметричну модель задачі прийняття рішень по 
вибору бізнес-процесів, яка на відміну від існуючих відображає багатофазність ви-
робничих процесів і реалізує принципи варіантного синтезу рішень, що дозволяє 
підвищити достовірність прийнятих рішень щодо параметрів виробничої підсисте-
ми. Теоретична значимість моделі полягає у формалізованому поданні задач прий-
няття рішень щодо формування бізнес-процесів програми розвитку ОТС. Застосу-
вання даної моделі дозволяє підвищити вірогідність прийнятих рішень щодо реалі-
зованості бізнес-процесів програми.   

7. Отримали подальший розвиток багатокритеріальні моделі теорії прийняття 
рішень для оцінки та вибору бізнес-процесів в умовах невизначеності вихідних да-
них на передінвестиційній етапі прийняття рішень. У результаті шляхом прийняття 
раціональних рішень щодо керування бізнес-процесами програми скорочуються ви-
трати за рахунок зменшення трудомісткості БП від 2 % до 8 %.   

8.  Отримали подальший розвиток імітаційні агентні моделі для дослідження 
процесів логістичного управління та динамічних параметрів потокових процесів. На 
основі запропонованої моделі забезпечується можливість аналізу об'ємних і часових 
характеристик логістичних процесів на передінвестиційному етапі планування й 
одержання оцінок реалізованості відповідних вимог програми. Використання отри-
маних оцінок у прийнятті рішень дозволяє зменшити втрати, пов'язані з несвоєчас-
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ним постачанням ресурсів для виробництва. Забезпечення вимог програми по пла-
нованому обсягу виробництва запобігає втрати прибутку до 8 %. 

9.  Отримали подальший розвиток інформаційні технології підтримки рішень 
для проактивного управління програмами розвитку організаційно-технічних систем 
в умовах невизначеності з урахуванням оцінки їх реалізованості на передінвестицій-
ному етапі планування. Сформовано структуру й інформаційно-програмне забезпе-
чення системи підтримки прийняття рішень (СППР) з реалізації програми розвитку. 
Розроблено узагальнені алгоритми роботи кожної з функціональних підсистем 
СППР, у яких передбачено використання як стандартного програмного забезпечен-
ня, так і розроблених оригінальних програмних модулів. За допомогою СППР мож-
на оцінювати реалізованість програми з урахуванням моделювання й прогнозування 
факторів, що впливають на показники розвитку ОТС. 

10.  Проведена апробація результатів дослідження на науково-виробничих 
підприємствах м. Харкова.  
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АНОТАЦІЯ 

 
Лисенко Д. Е. Методологічні основи оцінки реалізованості та  

інформаційна технологія проактивного управління розвитком організаційно-
технічних систем. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціа-
льністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова, Міністерство освіти і науки України, 
Харків, 2018. 

У дисертаційній роботі поставлено й вирішено актуальну науково-прикладну 
проблему оцінки реалізованості програм розвитку організаційно-технічних систем 
(ОТС) на передінвестиційному етапі шляхом розробки методології і відповідної ін-
формаційної технології для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функ-
ціональних моделей досліджуваної ОТС в умовах невизначеності. 

Сформульовано принципи та розроблено структуру методології оцінювання 
реалізованості програм розвитку ОТС на передінвестиційному етапі планування. Ро-
зроблена структура узагальненої кваліметричної моделі та часткові моделі. Розроб-
лено математичні моделі програми розвитку ОТС в умовах невизначеності. Розроб-
лені структурно-параметричної моделі задачі прийняття рішень щодо вибору бізнес-
процесів (БП) логістичного циклу ОТС і багатокритеріальних моделей для оцінки 
БП в умовах невизначеності. Вирішено завдання розробки імітаційної агентної мо-
делі опису динамічних параметрів логістичних процесів ОТС для оцінки об'ємних та 
часових характеристик програм розвитку. Розроблено інформаційну технологію під-
тримки рішень (ІТПР) для проактивного управління програмами розвитку ОТС в 
умовах невизначеності з урахуванням оцінки їх реалізованості. 

Ключові слова: оцінка реалізованості, програма розвитку, організаційно-
технічна система, математичні моделі, бізнес-процеси, логістичний цикл. 

 

АННОТАЦИЯ 

 
Лысенко Д. Э. Методологические основы оценки реализуемости и  

информационная технология проактивного управления развитием  
организационно-технических систем. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по спе-
циальности 05.13.06 – информационные технологии. – Харьковский национальный 
университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, Министерство образования 
и науки Украины, Харьков, 2018. 

В диссертационной работе поставлено и решено актуальную научно-
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прикладную проблему оценки реализуемости программ развития организационно-
технических систем на прединвестиционном этапе путем разработки методологии и 
соответствующей информационной технологии для анализа и синтеза структурных, 
информационных и функциональных моделей исследуемой организационно-
технической системы (ОТС) в условиях неопределенности. 

На этапе прединвестиционного планирования предлагается проведение оценки 
реализуемости программы, что позволит оценить целесообразность дальнейших ра-
бот по таким показателям, как срок, стоимость реализации бизнес-процессов, реали-
зуемость логистических задач, технологическая обеспеченность производства. 
Управление развитием ОТС осуществляется путем согласования внешних и внут-
ренних целей на всех иерархических уровнях системы. С учетом факторов эффек-
тивности бизнес-процессов проводится согласование управляющих воздействий. 

Сформулированы принципы и разработана структура методологии оценки ре-
ализуемости программ развития организационно-технических систем на прединве-
стиционной этапе планирования. Методология оценки реализуемости программы 
основана на ряде научных принципов и включает совокупность специфических мо-
делей, методов принятия решений и технологий получения оценок реализуемости 
по различным аспектам функционирования ОТС. Предлагаемые принципы опреде-
ляют используемые в методологии научные подходы и является основой для разра-
ботки моделей и методов оценки реализуемости. При оценке реализуемости про-
граммы проводится анализ как функциональных особенностей организационно-
технической системы, так и структурных характеристик производства. Анализ и 
оценка программы осуществляется по частным и комплексным показателям с по-
следующим формированием обобщенной оценки.  

Разработана структура обобщенной квалиметричнои модели, которая позволя-
ет определить систему оценки качества ОТС. Частные квалиметрические модели 
позволяют формировать оценки реализуемости функционально-производственных 
аспектов программы развития ОТС. 

Разработаны математические модели программы развития организационно-
технической системы в условиях неопределенности с учетом критериев оценки ха-
рактеристик производства в вероятностной и нечеткой форме. Для получения про-
гнозных оценок факторов производства в условиях неопределенности используется 
стохастическая полиномиально-авторегрессионная модель. Задачу оценки планов 
производства в условиях неопределенности параметров, с учетом уровня обеспечен-
ности ресурсами, прибыли от реализации продукции, потери от дефицита сведено к 
задаче математического программирования на основе оптимизационных моделей. 
Сформулирована задача оптимизации плана производства с целевой функцией мак-
симизации прибыли, когда заданный ее допустимый уровень. 

Рассматривается модель оптимизационной задачи планирования производства 
для нечетких данных о параметрах производства. Решение задачи основано на рас-
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четах функции принадлежности нечеткого значения прибыли при производстве 
продукции. На основе предложенных моделей проводится оценка запланированной 
номенклатуры и объемов продукции в производственной подсистеме ОТС. 

В работе решаются задачи разработки структурно-параметрической модели 
задачи принятия решений по выбору бизнес-процессов (БП) логистического цикла 
(ЛЦ) ОТС и многокритериальных моделей для оценки БП в условиях неопределен-
ности исходных данных на прединвестиционной этапе принятия решений. Модель 
определяет формализованное представление структуры и параметров задачи приня-
тия решений по выбору БП, обеспечивающие реализуемость требований программы 
в соответствии с технико-экономическими параметрами ЛЦ. Принятие решения о 
выборе лучшего варианта осуществляется с помощью модели оценки, которая пред-
полагает построение скалярных оценок на основе многокритериального оценивания 
вариантов и оптимизации многокритериальной функции полезности альтернатив. 

Решена задача разработки имитационной агентной модели описания динами-
ческих параметров логистических процессов ОТС для оценки объемных и времен-
ных характеристик программ развития. Основным объектом логистического анализа 
производственных процессов является материальный поток. Разработанные модели 
используются для принятия рациональных решений по модернизации логистиче-
ской подсистемы ОТС. 

В работе решено прикладную задачу работы - разработана информационная 
технология поддержки решений (ИТПР) для проактивного управления программами 
развития организационно-технических систем в условиях неопределенности с уче-
том оценки их реализуемости. С помощью данной технологии можно оценивать ре-
ализуемость программы ОТС с учетом моделирования и прогнозирования как 
внешних, так и внутренних факторов. Информационная технология включает три 
функциональные подсистемы, которые предусматривают использование как стан-
дартного программного обеспечения, так и разработанных оригинальных программ-
ных модулей. 

Ключевые слова: оценка реализуемости, программа развития, организацион-
но-техническая система, математические модели, бизнес-процессы, логистический 
цикл 
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In the dissertation work the actual scientific and applied problem of estimation of 
implementation of programs of development of organizational and technical systems 
(OTS) at the pre-investment stage by the development of a methodology and correspond-
ing information technology for the analysis and synthesis of structural, informational and 
functional models of the investigated OTS under uncertainty conditions is solved and 
solved. 

The principles are formulated and the structure of the methodology for evaluating 
the implementation of the programs of OTS development at the pre-investment planning 
stage is developed. The mathematical models of the OTS development program under un-
certainty conditions are developed. The structural-parametric model of decision making 
task on the choice of business processes (BP) of the logistics cycle of the OTS and multi-
criteria models for the estimation of BP in conditions of uncertainty have been developed. 
The task of developing the simulation agent model for describing the dynamic parameters 
of logistic processes of the OTS for the estimation of the bulk and time characteristics of 
development programs was solved. Information technology of decision support (ITDS) for 
proactive management of OTS development programs in conditions of uncertainty is de-
veloped. 

Keywords: estimation of realizability, development program, organizational and 
technical system, mathematical models, business processes, logistic cycle. 
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