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Актуальшсть теми дослщження
Ринкове середовище для переважно '1 бшыност 1 економ1чних об’екпв
характеризуеться р1зномашттям детермшованих 1 випадкових вплив 1в на Тх
Д1яльн 1сть. Взаемод1я з елементами ринкового середовища е безпосередшм
обов'язком таких сфер д1яльност1, як маркетинг, лопстика, управлшня
ланцюгами поставок, збут 1 дистрибущя. Застарши мехашзми та шформацшноанал 1тичн 1 системи управлшня зазначеними сферами в багатьох випадках не
здатш забезпечити протщцю негативному впливу, що призводить до коливань у
результатах д1яльност1 та суттевого попршення ринкового становища.
Вдосконалення цих мехашзм1в та шформацшно-аналИичних систем в
економ1чних об’ектах економки Украши нерщко вщбуваеться або повшьно,
час В1Д часу, або на загальноприйнятих засадах без урахування специфки
власних б13нес-процес1в, можливостей пщвищення Гх цшностг Тому кшьюсть
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об’ектами може навкь зростати, що неминуче вимагае збшынення витрат на
подолання IX наслщюв. За умови обмеженост1 ресуршв частина ш цидеттв
залишаеться без вщповщних заход 1в щодо усунення 'Гх причин 1 наслщюв, що, в
свою чергу, спричиняе економ1чш та фшансов 1 втрати.
Виходячи з таких особливостей сучасного стану економ 1Чних об’екпв,
управлшщ прагнуть знайти бшын д1ев1 шляхи досягнення управлшсько '1
досконалосп з метою вщновлення та посилення дшовоТ активносп, змщнення
ринковоТ позици та шдвищення прибутковосп економ 1чного об’екта. При
цьому одним з важливих напрямюв е адаптащя б1знес-процес1в до вимог
дшового оточення через ретельний анал13 фактичного перебку цих процешв та
планового, що передбачае бачення управлшщв вщносно потр1бних змш.
Саме тому розробка методологи моделювання процешв проблемноор1ентованого управлшня економ1чними об’ектами, яка, з одного боку.
враховуе поди, ситуацп та проблеми в б1знес-процес;оР,^$,
?й
сучасш теоретико-практичш напрямки та засоби Ух удосконаленйя 7 « 1дги«!юг1 ня”«
» ъщ?/ие 2о^ у .
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Стушнь обгрунтованосл наукових положень, висновклв ^рекомендацш,
сформульованих у дисертацп.
Автор виважено тдш ш ов до формулювання та досягнення мети
дослщження, яка полягае у розробщ теоретико-методолопчних засад та
концептуальних положень
щодо моделювання процешв
проблемноор^ентованого управлшня економ^чними об’ектами. При цьому управлшсью дп
спрямоваш на загальну структуру цих об’еклв та б^знес-процеси, що
протжають в них, таким чином, щоб зменшити кшькють негативних подш ^ 1х
наслщки, я к попршують показники результативност й ефективноств Для
обгрунтування цих дш використовуються сценарп, отримаш на шдстав^
реал^защ^ запропонованих моделей, я к враховують причинно-насл^дков^
зв’язки м^ж под^ями та показниками.
Для досягнення мети дисертацшно! роботи дисертантом поставлено та
вирш ено науков^ завдання, я к в повнш м^р^ окреслюють предметну область
дослщження. Для вирш ення поставлених завдань та обгрунтування наукових
положень, основних результалв, висновюв ^ рекомендацш автор у своему
дослщженш спираеться на фундаментальш пращ заруб^жних ^ в^чизняних
вчених ^ фах^вц^в у сферах управлшня тдприемствами, оргашзащями та
ланцюгами поставок, 1х системами операцш ^ б^знес-процесами на п^дстав^
проблемно-ор^ентованого, цшьового та проектного п^дход^в.
Обгрунтовашсть та достов^рн^сть наукових положень ^ результалв
шдтверджуеться використанням статистичного матер^алу та управлшсько!
звггносл, застосуванням широкого спектру метод^в економ^чних дослщжень ^
економжо-математичного моделювання, апробащею на науково-практичних
конференщях ^ семшарах р^зних р^вн^в.
Методолопчну
основу
дисертацшного
дослщження
становлять
загальнонауков^ та спещальш методи, зокрема: мульти-методолопчна практика
дослщжень, теоретико-методолопчш засади щодо управлшня економ^чними
об'ектами, системний шдхщ, формал^зац^я процесу вирш ення управлшських
проблем, концептуальне, логжо-лшгвютичне ^ структурне моделювання б^знеспроцешв, система ключових показниюв ^ методи оцшки ефективност
д^яльност^, концептуальш положення з синхрошзацп потоюв ресуршв ^ робгг,
мереж^ Петр^ системно-динам^чне та дискретно-под^еве моделювання, а також
дослщження операцш в д^яльност^ економ^чних об’еклв.
Отже, науков^ положення, основш результати та висновки, наведеш в
дисертацй, мають достатнш стушнь обгрунтованосл та в^рог^дност^.

Достов^ршсть ^новизна наукових положень, висновкчв ^рекомендацш,
сформульованих у дисертацп.
Достов^ршсть результалв грунтуеться на розробщ та впровадженш
концептуальних положень ^ моделей проблемно-ор^ентованого управлшня
економ^чними об’ектами. 1м передуе емшричний ^ статистичний анал^з
економ^чного стану виробничих ^ торговельних шдприемств металургп,
машинобудування й штттих ви д т економ^чно! д^яльносл т д впливом мшливого
дшового оточення, а також дослщження теоретичних ^ практичних аспеклв
управлшня б^знес-процесами на цих шдприемствах на стратепчному та
оперативному р^внях (с. 33 - 84). Кр^м того, дисертацшна робота мютить
критичний огляд юнуючих шструменлв прийняття управлшських рш ень на
основ^ проблемно-ор^ентованого ^ цшьового т дход 1в, серед яких, в першу
чергу, виокремлюються дослщження операцш, методолопя «м’яких» систем,
динам^чне моделювання системних вщмов, нотацп моделювання б^знеспроцешв, системна динамша й шпп методи ^м^тац^йного моделювання, тощо
(с. 87 - 105). Значну увагу дисертантом придшено сутносл проблемноор^ентованого шдходу до управлшня економ^чними об’ектами, !х розвитком ^
функцюнуванням (с. 107 - 129).
На основ^ обгрунтовано пщ браного методолопчного апарату автором
вперше розроблено концепцию моделювання процешв проблемно-цшьового
управлшня економ^чними об’ектами, засновану на теор^ях прийняття рш ень ^
системно! динамши та методологи «м’яких» систем, яка комбшуе методи
анашзу ситуацш, модел^ динамши потокових процешв ^ методи дослщження
операцш (с. 130 - 148). Разом з розробленою концепщею моделювання
позитивним здобутком е запропоноваш модел^ Г агр ам и ) реал^зац^1 циклу
управлшня, де важливе мшце посщае етап цшепокладання (с.149 - 163).
П д в итттений штерес тут також викликае врахування рефлексивних аспеклв,
притаманних управлшському циклу.
Заслуговують схвалення авторський шдхщ ^ методи контролю та ощнки
ефективносл д^яльност^ економ^чного об’екта (с. 166 - 176), штерпретацп
аналличних результалв та шщдавання цшепокладання (с. 177 - 194), а також
агрегованого планування основних б^знес-процес^в, зокрема, багатостадшних
процешв з обробки робочих об’еклв, до яких вщносяться замовлення, ^ е н т и ,
транспортш засоби, вантаж^ й ^нш^ сутносл, що вимагають здшснення
технолопчних операцш (с. 195 - 209). При цьому основну увагу придшяеться
анал^зу «вузьких мшць» ^ коригуванню пропускно! здатносл систем операцш.
Комбшування
концептуальних
^ лопко-лшгвштичних
моделей,
ор^ентованих граф^в ^ причинно-наслщкового анал^зу, структурних та
^м^тац^йних моделей е вщмшною рисою запропонованого дисертантом
методолопчного шдходу до структурування проблемних ситуацш в управлшш
багатостадшними потоковими процесами у виробничо-збутових ^ лопстичних

системах (с. 210 - 226). Теоретична та практична цшнють цього шдходу
полягае в узгодженш результат1в спостереження та анашзу подш в процесах з
управлшськими рш еннями щодо змш структури та параметр1в цих процес1в.
В робот значну увагу придшено формал1зацй управлшня основними
б1знес-процесами на шдприемств! (с. 229 - 244) 1 в штегрованих б1знесструктурах, конфшурацп ланцюпв поставок (с. 245 - 259), для яко! застосовано
загальноприйнят нотацй б1знес-моделювання, мереж 1 Петр 1 , методи
групування елементв. Отриманий формашзований опис е методолопчним
базисом оперативного планування б1знес-процес1в, в якому застосовуються
модел 1 складання розклад 1в та дискретно-под 1ев1 модел 1 багатостадшного
процесу обробки робочих об’еклв, що реал1зують р1зн1 дисциплши черг
(с. 260 - 274). Використання зазначених моделей дозволяе проанашзувати
надшшсть 1 результатившсть основних б1знес-процес1в 1 визначити необхщний
розм1р витрат на в1дпов1дн1сть вимогам, а також втрати, я к понесе економ 1чний
об’ект внаслщок порушення ц1е1' в1дпов1дност1.
П1д час розробки механ1зму 1ерарх 1чного планування д 1яльност 1
економ1чного об’екту (с. 275 - 281) враховано визначеш вщносини м 1ж
категор1ями оперативно-календарного планування, управлшня процесами 1
проектного управлшня, сформовано пбридний метод шдтримки та прийняття
рш ень в умовах проблемних ситуацш (с. 282 - 288), удосконалено динам 1чну
модель оновлення продукцй економ 1чного об’екта (с. 289 - 294).
В дисертацп запропоновано системно-динам1чш модел 1 процесу
управлшня потоками та запасами готово! продукцй (с. 297 - 312), модел 1
управлшня б1знес-процесами на основ 1 динам 1чного портфелю замовлень
(с. 327 - 340), системно-динам1чну модель адаптивного ланцюга поставок
економ1чного об’екту (с. 341 - 358). Варто зазначити, що щ модел 1 дозволяють
проанал1зувати на агрегованому 1 оперативному р1внях д1ев1сть управлшських
стратегш, в яких визначеш параметри матер1альних, шформацшних 1
фшансових потоюв, в 1 за межами оргашзацшно-функцюнально! структури
економ1чного об’екту. В системно-динам1чш модел 1 адаптивного ланцюга
поставок шдтримуеться реал1зац1я його учасниками динам 1чного портфелю
замовлень, здшснення прямих 1 опосередкованих продаж 1в, та обмшу
продукщею м 1ж ланками розподшьчо-збутово! мережи
Отже, на захист автором представлено наступн^ науков^ результати:
розроблено концепщю моделювання процес 1в проблемно-цшьового
управлшня економ1чними об’ектами, засновану на теор1ях прийняття рш ень 1
системно! динамши та методологи «м’яких» систем, яка комбшуе методи
анал1зу ситуацш, модел 1 динам 1ки потокових процес1в 1 методи дослщження
операцш для комплексного подолання проблем, запобшання !х наслщюв 1
коригування цшей д1яльност 1 економ1чних об'еклв, що сприяе тдвищ енню !х
загально! ефективност в умовах складност, мшливосл та невизначеностц

розроблено системно-динам^чну модель адаптивного ланцюга поставок
економ^чного об’екту (промислового шдприемства), що складаеться з постшно!
та вар^абельно1 складових, яка враховуе результати групування ^ ранжування
споживач^в, дозволяе обгрунтувати структурш змши в розподшьчо-збутових
каналах ^ параметри управлшня потоками робочих об’еклв ^ ресуршв з метою
шдтримки « н а с^ зн о го » процесу виконання замовлень для вирш ення проблем
т д в ишення масштабованосл та рентабельносл в умовах коливань попиту та
негативних подш у ланках ланцюга постачань;
розроблено комплекс моделей управлшня основними б^знес-процесами
на п^дприемств^ ^ в штегрованих б^знес-структурах, що функцюнують в
нестацюнарному середовишд, що побудоваш на основ^ методологи
стратепчного вир^внювання, лопстичного шдходу та динам^чного портфелю
замовлень. До комплексу ввштттли: 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^зацп динам^чного портфелю
замовлень, я к визначають часовий горизонт його формування та розподшяють
у чаш обсяги реал^зацй замовлень на продукцию р^зних технолопчних стадш,
що дозволяе зменшити виробнич^ та лопстичш витрати, а також виявити
резерви часу ^ ресуршв;
удосконалено модель управлшського циклу щодо тдвищ ення
ефективносл
б^знес-процес^в
за
методолопчним
принципом
взаемодоповнюваносл проблемно-ор^ентованого, цшьового, ситуацшного та
когшгивного п^дход^в, особливштю застосування якого е включення стадш
сприйняття проблем, структурування проблемного поля ^ визначення цшей
д^яльност^ економ^чного об’екту, що дозволяе прискорити реагування на змши
у дшовому оточенш та знизити втрати;
удосконалено метод контролю й оцшки ефективносл д^яльност^
економ^чного об’екта, стратегш ^ проеклв ^з забезпечення його економ^чно1
стш косл та подолання проблемних ситуацш, вщмшою рисою якого е
штерпретащя значень показниюв за вщокремленими напрямками управлшня та
визначення штегрально! оцшки на основ^ обробки експертних суджень за
допомогою нечлкою лопки, що сприяе шдвищенню ефективносл д^яльност^
економ^чного об’екту;
удосконалено структурну модель мехашзму ^ерарх^чного планування
д^яльност^ економ^чного об’екта в нотацй ВРМN, побудовану шляхом
виокремлення й узгодження р^вн^в агрегованого планування б^знес-процес^в з
використанням проектно! форми виконання стрателчних завдань, рш ення яких
анал^зуються у системно-динам^чних моделях, ^ оперативно-календарного
планування, у якому застосовуються методи теорй розклад^в ^ дискретно-

под^евого моделювання, що надае можливосл для вирш ення проблем
тдвишення результативности
удосконалено комплекс моделей ^ метод^в оперативного планування
багатостадшних процешв, пов’язаних з обробкою заявок ^ з ь технолопчний
ланцюжок, на п^дстав^ принцитв ^ положень гнучкого виробництва, який, на
вшмшу вщ юнуючих моделей, поеднуе модел^ складання розкладу з дискретнопод^евою моделлю обробки безперервного потоку робочих об’еклв або !х
партш при альтернативних схемах використання ресуршв, що надае можливють
шдвищити надшшсть ^ економ^чну ефектившсть д^яльност^ економ^чного
об’екта;
удосконалено динам^чну модель оновлення продукт! економ^чного
об’екта, яка, пор^вняно з штттими шструментами, передбачае вщображення
цього б^знес-процесу у вигляд! послщовносл проеклв, що перетинаються у
часр ^з врахуванням життевих ц и ^ в продукцй та дозволяе обгрунтувати
моменти початку розробки нового товару, запуску його у продаж ^ припинення
реал^зац^! поточного товару задля отримання максимального доходу
шдприемства у довгостроковш перспективу
набули подальшого розвитку процедури ш щ ш вання цшепокладання за
результатами анал^зу ситуацш у д^яльност^ економ^чного об’екта та пов’язаш з
ними методи агрегованого планування багатостадшних потокових процешв,
ор^ентованих на усунення вщхилень вщ потр^бно! штенсивносл цих процешв ^
очшуваних защкавленими сторонами результалв, що дозволяе запобшти
накопиченню фшансових ^ ринкових втрат та скоротити !х обсяги;
набув подальшого розвитку методолопчний шдхщ до структурування
проблемних ситуацш в управлшш багатостадшними потоковими процесами у
виробничо-збутових ^ лопстичних системах ^з розгалуженою техшкотехнолопчною структурою, який грунтуеться на взаемопов’язаному комплекс
концептуальних ^ структурних, оптим^зац^йних та ^м^тац^йних моделей, що
сприяе забезпеченню високого р^вня результативносл й ефективносл основно!
д^яльност^ економ^чного об’екта;
набула подальшого розвитку задача багатокритер^ального прийняття
рш ень за рахунок формування пбридного методу шдтримки та прийняття
рш ень в управлшш економ^чними об’ектами в умовах проблемних ситуацш,
що характеризую тся високим р^внем невизначеносл, за допомогою
комбшування метод^в обробки експертних суджень ^Е М А ТЕ^, АНР, нечпких
множин ^ нечггко! лопки;
набули подальшого розвитку системно-динам^чн^ модел^ процесу
управлшня потоками та запасами готово! продукт'!, що дозволяють
здшснювати сценарний анал^з вщповщних стратегш в умовах невизначеносл та
коливання попиту, особливютю яких е визначення додаткових постачань з
позицп найменших витрат внаслщок заборгованосл перед споживачами, а

також обрати релевантну ринковш ситуацп стратегш, що надае можлившть для
т д в ищення рентабельност лопстичних 1 збутових процеюв.
Викладеш в дисертацшнш р о бо т науков 1 результати мають достатнш
стушнь достов 1р н о ст та новизни й у сукупност являють собою вирш ення
актуально! науково! проблеми, що е важливим для нацюнально! економши
Укра!ни 1 суттевим внеском в розвиток економ 1чно! науки.
Теоретичне та практичне значення дослщження.
Дослщження висвгглюе теоретичш, прикладш та практичш аспекти,
притаманш науковш роботи. У дисертацй використано складний науковий
шструментарш, зроблено узагальнення, висловлено власш оцшки, що свщчить
про всеб1чне дослщження автором науково! проблеми.
До результатв, що мають цшшсть з теоретично! точки зору, насамперед,
варто вщнести таю розробки, як:
концепт' я моделювання процеюв проблемно-цшьового управлшня
економ 1чними об’ектами;
модель управлшського циклу щодо тдвищ ення ефективност б1знеспроцеюв;
динам 1чна модель оновлення продукцй економ 1чного об’екта;
процедури ш щ ш вання цшепокладання за результатами анал 1зу ситуацш
у д 1яльност економ 1чного об’екта;
методолопчний шдхщ до структурування проблемних ситуацш в
управлшш багатостадшними потоковими процесами.
Ц
теоретичш розробки розвивають 1снуюч 1 науков 1 погляди,
концептуальш шдходи та прикладний шструментарш щодо покращення
результатв д 1яльност економ 1чних об’ектв.
Практичне значення дисертацшно! роботи полягае в розробщ моделей
внутрштшх 1 зовинпшх б1знес-процес 1в в контекст вирш ення проблем
надм 1рних витрат на вщ повщ тсть результатв цих процеюв вимогам
защкавлених сторш, а також низького р 1вня ефективност основно! д 1яльност
економ 1чного
об’екта,
його
фшансово-економ1чно!
стш кост
та
конкурентоспроможност. Запропонована сукупшсть моделей характеризуеться
значною ушверсальшстю, що надае шдстави для !х застосовування на р1зних
шдприемствах промисловост Укра!ни. Низка пропозицш, що мютяться в
дисертацшнш робот, використано при вирш енш питань вщносно модершзацй
систем управлшня на лопстичному, промислових 1 торговельному
шдприемствах, а саме: ДП «Мар 1упольський морський торговельний порт» (акт
б.н. в1д 15.04.2014 р.), ПАТ «СвНло Шахтаря» (акт б.н. вщ 20.12.2013 р.), ПрАТ
«Донецьксталь» - металургшний завод» (акт б.н. вщ 12.12.2013 р.), ПАТ
«Норд» (акт № 394 вщ 13.02.2013 р.), ТОВ «Укра!нська прничо-металургшна
компашя» (акт б.н. вщ 05.03.2008 р.).

Повнота викладу наукових положень, висновшв ^рекомендацш в
опублжованих працях
За результатами дослщження опублжовано 68 наукових праць загальним
обсягом 139,5 друк. арк., з яких автору належать 44,2 друк. арк., а саме: 1
одноошбна монограф^я (17,67 друк. арк.), 2 монографй у сш вавторсгв та 4
роздши у колективних монограф^ях; 37 статей у наукових фахових виданнях
^з них 9 - у виданнях Укра!ни, що включеш до м^жнародних наукометричних
баз, ^ виданнях шоземних держав); 24 пращ в ш тттих виданнях та матер^алах
всеукра!нських ^ м^жнародних науково-практичних конференцш.
Науков^ публжацй в повнш м^р^ розкривають проблеми дисертацшно1'
роботи, мютять нов^ ще1', гшотези, аргументоваш пропозицй. Обсяг друкованих
праць та 1х кшьюсть вщповщае вимогам щодо публшацш основного змюту
дисертацш на здобуття наукового ступеня доктора економ^чних наук.
Ввдповщшсть автореферату змкту дисертацп.
Автореферат досить повно охоплюе змют дисертацп та 11 висновки. У
автореферат в повнш м^р^ розкрито основш результати, отримаш у процес
дослщжень, стушнь новизни розробок, висновки та рекомендацш
Ввдповщшсть дисертацп встановленим вимогам
Дисертацшна робота Кравченка В.М. е завершеною квал^ф^кац^йною
науковою роботою, складаеться з^ вступу, п ’яти роздш в, висновюв, списку
використаних джерел, додатюв. Подана до захисту дисертащя написана
науковим стилем, матер^ал викладено у лопчнш послщовносл, висновки е
науково обгрунтованими та тдтверджуються результатами моделювання.
Автореферат дисертацп вщбивае уш положення, що захищаються.
Науков^ результати проведених дослщжень були опублшоваш у фахових
виданнях ^ пройшли апробащю на наукових конференщях р^зних р^вн^в.
Отже, дисертацшна робота та автореферат вщповщають вимогам, що
пред’являються до докторських дисертацш за спещальнютю 08.00.11 математичш методи, модел^ та шформацшш технологи в економщй
Дискусшш положення та зауваження щодо змшту дисертацшно '1 роботи.
Не применшуючи загальних позитивних якостей уше1' роботи, необхщно
звернути увагу на наступш дискусшш положення та зауваження:
1. Концепцй
моделювання процешв
проблемно-цшьового управлшня
економ^чними об’ектами (Р. 2) бракуе бшьш ширшого висвгглення мшця та
рол^ в нш певних шформацшно-аналггичних систем, що реал^зують сучасш
шструменти штелектуального анал^зу великих даних та вибудовування
б^знес-процес^в.

2. Здшснюючи теоретичний анашз управлшсько! категорй «проблема»,
автором зазначаються т а к поняття, як «активна система», «сощальний
об’ект» та «соц^ально-економ^чний об’ект» (с. 73, 74, 77), але в текст немае
пояснення, як щ поняття зютавляються з поняттям економ^чного об’екту, та
чи впливае це на розумшня природи терм ш в «проблема», «проблемна
ситуащя», «шциденти» тощо.
3. Показники б^знес-процес^в, стратегш ^ проеклв економ^чного об’екта та
вщхилення за цими показниками, що застосовуються для контролю ^
оцшювання ефективносл його д^яльност^, постановки управлшських питань
щодо виявлення вузлових проблем (п. 3.1), слщ упорядкувати в межах
моделей «причини-наслщки», оскшьки таким чином формуеться бшьш
узагальнена та чггка шформащя про економ^чний стан ^ проблеми в
д^яльност^ економ^чного об’екта.
4. В схем^ управлшського циклу на рис. 2.7 «формування команди» слщ
вважати функщею оргашзацшного забезпечення цього циклу, при цьому
рш ення про !! формування може бути створене не тшьки до, але й шсля
анал^зу ситуацй або шших е т а т в управлшського циклу. Тому в наведенш
схем^ послщовносл дш зазначена функщя е надлишково!, та !! слщ вщнести
до схем оргашзацшного забезпечення.
5. З^ схеми управлшського циклу на рис. 2.7 видно, що на оператившсть його
реал^зац^! мають вплив тривалосл еташв ^ часов^ затримки м^ж ними, проте
неоднозначне трактування викликае питання !х впливу, коли виршуеться
низка проблем, я к перетинаються у ч а с та за сво!м масштабом належать до
р^зних р^вн^в управлшня.
6. До результалв анал^зу причинно-наслщкових зв’язюв, що здшснюеться для
структурування проблем в управлшш основними б^знес-процесами (рис.
3.13), мають надходити не тшьки ф^нансов^ параметри, як то витрати на
здшснення певних заход^в, але й л параметри управлшня, завдяки яким
коригуються змшш у б^знес-процесах.
7. В оп и с модел^ управлшня дистрибущею продукцй з позамовним типом
роботи (модель БМ .1-РК на с. 235) залишилось не визначеним, я к та яким
чином враховуються ресурси процесу виконання замовлень ^ витрати на !х
використання.
8. Варто було б бшьш детально охарактеризувати розрахунки очшуваних втрат
пщ час реал^зац^! б^знес-процесу на п^дстав^ вщповщно! дискретно-под^ево!
модел^ (с. 265 - 267).
9. В динам^чн^й модел^ оновлення продукцй, що виготовляеться та реал^зуеться
на ринку економ^чним об’ектом, потребуе уточнення алгоритм визначення
коефщ ента ефективносл д (с. 292).
10.Для бшьш практично! значущосл системно-динам^чних моделей процесу
управлшня потоками та запасами готово! продукцй (п. 5.1) варто було б

