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ВЩ ГУК
офщ щ ного опонен га на дисертацш ну роботу 

М андри Володимира Володимировича «Модел! 
модерш зацп систсми управлш ня фш анеово-госнодареькою  
Д1яльн1стю морського торговельного порту», нодану до 
спец1ал 1зовано! ради Д  44.877.02 у ВИЗ Укоопсш лки  
«П олтавський уш верситет економш и I горпвлЬ> на 

здобуття паукового ступени доктора економ«чних наук за 
спещ альш етю  08.00.11 -  математичш  метод и, моделт га 
ш формацш ш  технологи В е К О Н О М 1Ц 1

Вивчення дисерташУ, автореферату та опублжованих праць за темою 
дисертацшноУ роботи, дас шдстави для розгорнутоУ характеристики основних 
результат!в авторського дослУдження та визначення вщповщност! цУеУ роботи 
встановленим вимогам 1 критериям.

1. А ктуалы псгь теми дисергацн
Важливу роль у надшному й ефективному функцюнуванш  

национально! економУки краУни вУдУграе транспортио-лопстична
шфраструктура, зокрема, траиспортно-вантажна система морського 

транспорту, що забезпечус шдтримку експортночмпортних операцш. Разом з 
там, зм!ни сощально-економУчного становища га структурна перебудова  
нацюнальноУ економУки УкраУни створила нов1 виклики як морським 
перев1зникам, так 1 о крем им морським торговельним портам. До того ж 
забезпечення сзайкост! та ефективност! процсс’ш фшансово-господарськоУ  
ДДЯЛЬНОС'П морського торговального порту, кон ку рс нтос п ро м ОЖШ СТ Ь 1 
ПрибуТКОВ1СТЬ вщповщноУ еКОИОМ1ЧНОУ систсми протягом тривалого 
промУжку часу, все т е  залишаються до кйщя невизначеними. Це зумовлено  

р^зномаштшетю поглядУв, вузькою спрямовашстю та фрагментаршетю  
методолог! чних розробок щодо модершзащУ систем стратепчного й 

операщйного упраВлшня, а також вдосконалсння о крем их б!знес-процес1в в 
умовах ринкового середовища.

Таким чином, розробка нових метод о л о п  ч н и н1л~Д Н У Е-Т»
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б1знес-процес1в у межах фшансово-господарськж д 1яльност1 морського 
торговельного порту з викорисганням сучасних жструмештв моделювання 
цих процес1в, анал1зу даних про зовгпшне середовище з яким вж стикаеться, 
а також структурування внутр1шшх проблем, дае змогу шдвищиги 
оператившсть 1 якзсть управлшських р ш ен ь  з огляду загальну ефектившсть 
функцюнування вщповщноУ б 1знес-системи. Отже, тема дисертацй' 
Мандри В.В., що присвячена розв’язанню проблем моделювання процес1в 
модершзацй' системи управлжня фжансово-господарською д1ялыпстю 
морського торговельного порту, е актуальною.

2. Зв'язок роботи з науковими нрограмами, планами, темами
Актуальн1сть теми дослщження 1 доц 1льн 1сть його результат1в 

пщтверджено виконаыням дисертагййноТ роботи у в1дпов1дност1 до план1в 
науково-досл1дних робп' ВИЗ Укоопсп1лки «Полтавський ун 1версигет 
економжи 1 торпвл 1»:

1) «Формування шституцюнального середовигца сощально-економ1чних 
систем» (номер держресстрацп 011213007768, 2016-2017 рр.), в межах якоТ 
запропоновано концепц1ю моделювання процес1в модергйзацй' системи 
управл1ння ф1нансово-госнодарською д1яльн1стю МЗТ1 та визначено 
методолопчний П1ДХ1Д до моделювання процес1в безперервного управл1ння 
фшансово-господарською д1яльн1стю МТП;

2) «Модел1 1 механ1зми согйально-економлчного розвитку шдприемств 
при стратепчному управл1НН1» (номер держресстрацп 0113Ш02587, 2016-2017 
рр.), де запропоновано 1нструменти формал1зацй' критерпв моделювання 
процес1в стратепчно1Ю управл1ння морським торговельним портом га 
визначено методолопчний гпдхщ до оц1нки та моделювання ризиюв ф1нансово- 
господарськоУ д1яльност1 МТП;

3) «Удосконалення механ1зм1в систем та стратег1й управл1ння розвитком 
пщприемств в умовах глобал1зац1Йних процес1в» (номер держреестрацй’ 
0115Ш04413, 2016-2017 рр.) автором визначено вплив чинниюв м1жнародноУ 
штегращУ на розвиток системи управл1ння фшансово-господарськоУ Д1яльност1 

морського торговельного порту та запропоновано динам1чну модель 
метасистеми стратепчного управл1ння ф1нансово-госнодарською д1яльн1стю 
МТП

Сукупн1сть теоретико-методолог1чних положень, моделей та результат1в, 
поданих у дисертацй’, дозволяе ствсрджуватй, що п виконання е важливою 
складовою частиною цих науково-досл1дницьких роб1т.
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3. Ступшь обгрунтованост! га достов!рност1 наукових положень, 
висновк1в 1 рекомендаций, сформульованих у дисергацп

В р о б с т  ч 1тко визначено о б ’ект, предмет, мету та завдання 
дослщження. Разом вони дозволяють точно окреслити науково-практичний 
напрям дисертацшноТ роботи. Перелж 1 зм1ст сформульованих завдань 
дослщження е структурно 1 лопчно узгодженими, достатшми для досягнення 
поставленоУ мети. Ылып того, простежуеться взаемозв’язок м1ж ними 
завданнями та !!ауковими результатами 1 висновками. Стугпнь 
обгрунтованооп викладених наукових положень, висновюв 1 рекомендацш 
пщтверджуеться використанням широкоТ джерельноУ бази за темою 
дисертацп, яка м1стить статистично-довщкову шформащю, науков1 видання 
та перюдику, публжацп в штернет-джерелах 1 спираеться на вггчизняш 
нормативно-правов1 документи. Для забезпечення релевантносп 
запропонованих розробок використано статистичш дан 1 державних 1 

м1жнародних установ, зокрема ДсржавноУ служби статистики У краУни, 
АдмшютращУ морських порт1в У краУни 1 Св1тового банку, ф1нансов1 й 
управлшсью зв1ти морських торговельних порДв У краУни, електронш 
шформащйн1 ресурси в мереж! 1нтернет.

Науков1 положения, висновки та рекомсндац!У, викладен1 в дисертац1У, 
базуються на глибокому теоретичному анал131 та систематизац!У наукових 
праць, в яких висв1тлюються питания щодо моделювання процес1в 
ЛОГ1СТИЧНОГО управл!ння транспортно-вантажними системами р1зних р 1вн 1в, 

стратепчного та операц!йного управлшня б1знес-процесами морського 
торговельного порту. Сформульована автором концепц!я моделювання 
процес!в модершзащ'У системи у!1равл1ння ф 1нансово-господарською 
Д1яльн1стю МТП грунтуеться на методах системного анал1зу та синтезу 
П1дход1в до моделювання поведшки гранспортно-вантажних систем, а також 
моделей управлшня б!знес-процссами в укрупнених ланцюгах постачань. 
1нш 1 теоретичн1 та прикладш розробки геж засв1дчують про широку 1 

глибоку об13нан1сть здобувача з науковими працями впчизняних 1 
заруб1жних вчених. Автор спирався на постулата та щеУ визнаних 
економ1чних шкш щодо Л01ТСТИЧН0Г0 управл1ння у транспортнш сфер1, 
методолопчн1 засади системного анал1зу, вир1шення економ1чних проблем 1 

прийняття управл1нських р1шень, !м!тац1йного та системно-динам1чного 
моделювання, а також функцюнального, процесного тип1в управл!ння 
економ1чними об’ектами. Значку увагу прид'шено анал!зу наукових праць, 
присвячених питаниям управлшня потоками ресурщв, ф 1нансового 
менеджменту, стратепчного управлшня, удосконалення б!знес-процес1в.
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Слщ додати, що обгрунтовашсть наукових результатов, положень, 
ВИСНОВК1В 1 рекомендацш, сформульованих у дисертащйнш роботц 
забезпечена коректним використанням автором сучасного шструментарто 
б 1знес-анал1зу й економжо-магематичного моделювання, а також 
вщповщного програмного забезпечення, зокрема: функцюнального,
системно-динам1чного га структурного моделювання.

Достов1рн1сть наведених результатов дослщження доведена завдяки 
теоретичному, емгпричному та стагистичному анал1зу впливу чинниюв 
зовшшнього середовища на пронеси управлшня фшансово-господарською 
д1яльн1стю МТП, а гакож шетрументов лопстичного управлшня (сгор. 38 -  
109). Пщтверджена Ух апробагйею на всеукра'Унських 1 м 1жнародних науково- 
практичних конференщях, кафедр1 економпшоУ теорй' та прикладноУ 
економжи, публжащями найважливппих складових 1 положень дисертацй' в 
наукових виданнях. Ыльш того, достов1ршсть положень пщтверджуеться 
участю в науково-дослщних роботах ВИЗ Укоопсшлки «Полтавський 
ушверситет економжи 1 торпвлЬ>, а також публжащею матер1ал1в 
дослщження у вщкритому друщ.

Зазначеш характеристики дисертацй’ дають шдстави для позитивного 
висновку про достатгпсть обсягу 1 глибини дослщження задля огримання 
наукових результатов, висновкпз 1 рекомендацш, а також про Ух 
обгрунтовашсть 1 ДОСТОВ1рНОСТЬ.

4. Повнота викладення наукових результатов дисертацп в 
опубл1кованих працях

За результатами дослщження опублжовано 33 наукових пращ 
загальним обсягом 29,76 друк. арк., з яких автору належать 26,77 друк. арк., а 
саме: 1 одноособна монограф1я (14,40 друк. арк.), 1 роздол у колективной 
монографоУ; 21 стаття у наукових фахових виданнях (13 них 9 -  у виданнях 
УкраУни, що включеш до можооародних наукометричних баз, та у наукових 
перюдичних виданнях шоземних держав); 10 публжащ й у шших виданнях.

Отже, опублжовано працо в повнш м1р1 вщображають змют 
теоретично!', прикладноУ та практично! складових проведеного автором 
дослщження. Клльюсть 1 обсяг друкованих праць вщповщае вимогам щодо 
публжацой основного змосту дисертацй’ на здобуття наукового ступеня 
доктора економ1чних наук.
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5. Наукова новизна, теоретична цшшсть 1 практична значунпсть  
дисертацн

У дисертацшнш робот! поставлено та виркнено актуальну науково- 
практичну проблему розробки методологи модершзацп системи управлшня 
фшансово-господарською д1яльшстю морського торговельного порту, що 
передбачае впровадження комплексу моделей стратепчного та оперативного 
регулювання його б1знес-процес1в для гпдвищення ефективносп ус1х вид1в 
д1яльност1 морського торговельного порту та транспортно-вантажноУ системи 
краУни у цшому.

Дисертацшна робота мюгить елементи науковоУ новизни 1 

орипнальний П1ДХ1Д до реал1зац1У мети дослщження на основ1 застосування 
математичних метод1в та шформацшних технологш в економщт Серед 
отриманих результатов, що мають елементи науковоУ новизни 1 становлять 
наукову та практичну цшшсть необх1дно, насамперед, видшити наступит

Використовуючи теоретичний синтез методолопчного базису щодо 
ЛОГ1СТИЧНОГО управл1ння транспортио-вантажними системами на морському 
транспорт! вперше розроблена концепция моделювання процесгв модершзащУ 
системи управл1ння ф1нансово-господарською Д1яльн1стю морського 
торговельного порту, яка заснована на синтез! методолог1чних п 1дход1в до 
лопстичного управл1ння потоками ресурс1в на шдприемствах сфери 
транспорту, та на вщмшу в1д 1снуючих п1дход 1в, комб1нуе стратепчш  модел1 

метасистеми управлоння ф 1нансово-господарськоУ д 1яльност1 та операцшн1 

модел1 безперервного управлшня ключовими б)знес-процесами морського 
торговельного порту, що сприяе пщвищенню його загальноУ ефективност1 та 
транспортно-вантажноУ системи краУни у цшому за рахунок розширення 
обсяпв продажу, м ш 1М1зац11 вграт дефщитних ресурс1в та скорочення часу на 
транспортне оброблення вантаж1в (стор. 143 154). Ц1нн1сть запропоноваыоУ
концепцй’ полягае у можливост! п застосування для формування комплексу 
економ1ко-математичних моделей стратепчного та операцшного управл1ння 
д1яльн1стю морського торговельного порту, що враховують як специфжу 
транспортно-вантажноУ д1яльност1, так 1 особливост1 ф1нансових 1 

лог1Стичних процес1в.
В розроблен1й системно-динам1чн1й модел! метасистеми стратепчного 

управл1ння фшансово-господарською д1яльн1стю морського торговельного 
порту (стор. 206 -  229) представлен! автором концептуальш засади 
стратепчного управлшня базуються на результатам формал1защУ процес1в 
розробки стратепчних карт (стор. 158-180) та методах ризик-менеджменту 
(стор. 180-206). Ця 1м 1тац 1йна модель дозволяе обгрунтувати стратегтчн1 
р1шення щодо структурних зм1н у асортименг! основних послуг морського
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торговельного, так 1 розподшу додагкових лопстичних послуг. Отримаш 
аналгтичш результати В1Д реалгзащУ систсмно-динам1чноУ модел1 метасистеми 
стратепчного управлшня фшансово-господарською д1яльшстю ДП 
«Маргупольський морський торговельний порт» (стор. 329-372) чгтко 
окреслююгь ринкову нппу МТП га визначаюгь можливост1 з гпдвищення 
ефективност1 вгдповгдних ланцю пв постачань.

Наукову 1 практичну цшнгсть мае розроблений та обгрунтований 
автором комплекс моделей безперервного управлшня фшансово- 
господарською дгяльгпстю морського торговельного порту (стор. 232-245), 
побудоваш на основ1 методологй' безперервного управлшня бгзнес- 
процесами та системно-динам1чного моделювання магероальних, ф1нансових 
та шформацшних потоков транспортно-вантажноТ сисгеми. До складу цього 
комплексу ввшшли: модель управлшня вигратами транспортно-вантажноУ 
системи морського торговельного порту (стор. 245-255), модель фшансовоУ 
лопстики морського торговельного порту (стор. 255-264) та модель 
лопстичноУ взаемодгУ виробничо-збутовоУ системи з морським торговельним 
портом (стор. 264-276) Комплекс моделей безперервного управлшня 
фшансово-господарською Д1яльшстю МТП призначений для синхрон1зац1У 
основних б1знес-пропес1в через вибгркове застосування шдход1в 1 метод1в 
управл1ння потоками ресурав, а також для зменшення виробничих 1 

лог1Стичних ви грат, виявлення резерв1в часу 1 вграт ресурспз.
Сл1д зазначити також наукову новизну, що мютиться у запропонован1й 

арх1тектур1 шформащйно-аналпичноУ системи гпдтримки прийняття р1шень 
щодо управлшня фшансово-господарською дгяльшстю морського 
торговельного порту (стор. 280-314), що визначаеться декомпозищею 
метасистеми стратеггчного управл1ння морським торговельним портом та 
специфжою реал1защУ його ключових б1знес-пронес1в.

Серед 1нших огриманих результат1в, що мають елементи науковоУ 
новизни 1 становлять наукову та практичну цшшсть необх1дно видшити 
орган1защйну модель гпдготовки та гпдвищення квалгфжащУ персоналу в 
умовах модершзащУ системи уггравлшня фшансово-господарською 
Д1яльн1стю морського торговельного порту (стор. 314-329), що заснована на 
методах управлшня корпоративним угпверситетом га визначае вимоги та 
напрямки розвитку компетенцш окрсмих категор1й сгпвроб1тник1в

Врахування спениф1ки вказаноУ архптжтури га вимог оргагпзацшноУ 
модел1 управлшня корпоративним угпверситетом МТП дозволяе 
оптимгзувати витрати на впроваджепня нових 1нструмент1в автоматизацгУ, 
знизити внутрггпнгй ошр процесам модерп1загйУ та п1двищити вартгсть його 
нематергальних активгв.
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Наукова цшшсть результапв дослщ ження полягае у подальшому 
розвитку теоретико-методолопчних засад та практичних ш струменпв  
модершзацп системи управлшня фш ансово-господарською Д1яльн1сгю  
морського торговельного порту, т о  передбачае впровадження комплексу 
моделей стратепчного та оперативного регулювання його б 13нес-процес1в 
для пщвищення ефективност! ус1х вид!в д1яльност1 МТП та транспортно- 
вантажних систем р]зних р1вн!в.

Розроблеш автором концепщя моделювання процес1в модершзацп 
системи управлшня фшансово-господарською Д1яльшстю морського 
торговельного порту, системно-динам1чну модель метасистеми стратепчного 
управлшня фшансово-господарською д1яльшстю морського торговельного 
порту, архпектура 1нформац1Йно-анал1тичноТ системи П1дтримки прийняття 
р1шень щодо управлшня фшансово-господарською Д1ялыйстю морського 
торговельного порту та оргашзацшна модель п1дготовки та пщвищення 
квал1ф1кацп персоналу в умовах модершзацп системи управлшня ф1нансово- 
господарською Д1яльн1стю морсько1’о торговельного порту впроваджено у 
д1яльшсть ДП «Мар1упольський морський торговельний порт» (м. 
Мар1уполь), ДП «Адм 1Н1страц1я морських порззв УкраТни» (м. КиТв), 
Навчально-науковому 1нститут1 шновацшних технолог1Й управл1ння Вищого 
навчального закладу Укоопсп1лки «Полтавський ун1верситет економжи 1 

торпвл1» (м. Полтава). 1Д1 впровадження подтвердили практичну значущ!сть 
наукових результат!в.

Окрем 1 теоретичн! положения та практична розробки, представлен! у 
дисертац!'1, викорисговуються для методичного забезпечення навчального 
процесу кафедри економ!чноТ теорп га прикладноТ економ1Ки ВНЗ 
Укоопсгплки «Полтавський ун 1верситет сконом 1ки 1 торг1вл1» гид час 
розробки науково-методичного забезпечення га викладанш курс1в 
«Макроеконом1ка», «М 1кроеконом1ка».

Отже, наукова новизна та теоретична й практична значу гщеть 
отриманих у дисертацшшй робот! рсзультат1в, сформульованих висновк1в 1 

наданих рекомендагбй полягае в розробщ та реал!зац!Т концепц !'1 

моделювання процес!в модерн!зац!Т системи управл1ння ф!нансово- 
господарською д!яльшстю МТП на основ! синтезу методолопчних пщходдв 
до лог1стичного управлшня потоками ресурс1в п1дприемства сфери 
транспорту та сучасних метод1в системно-динам!чного моделювання.

6. Вщповщшсть дисергацп вегановленим вимогам
Дисертагпя складаегься 31 вступу, п’яти роздцдпв, висновк1в, списку 

використаних джерел 1 додатктв, М1стить 61 рисунок 1 15 таблиць, викладена
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на 360 сторшках основного тексту. Список використаних джерел нал1чуе 300 
найменувань. Роботу викладено в пауковому стшп, а п змют 
характеризуеться чггкою логичною послщовшстю.

Зм1ст автореферату повшстю вщповщае зм1сту дисертацй' та стисло 
висвплюе основш положения 1 результата дослщ ження, забезпечуе 
щентичшсть висновк]в 1 пропозищй. Автореферат надае можлив1Сть зробити  
оцшку науково-практичноУ значимое!! цих результапв 1 встановити недолжи.

Отже, оформления дисертацй' й автореферату здшенено вщповщно до 
Порядку присудження наукових ступешв. Дисертащя та автореферат 
вщповщають вимогам, що пред’являються до докгорських дисертацш за 
спещальшстю 08.00.11 -  математичш методи, модел1 та шформацшш 
технологи в економ 11ц.

7. Дискусш ш  положения за зауваження щодо диссртацп
Позитивно ОЦ1ШОЮЧИ р'щень методологлчыих положень, 

обгрунтован1сть наукових розробок, висновк1в та пропозицш, необхщно 
вщзначити дискус1йний характер окремих положень та висловити наступш 
зауваження.

1. У п. 1.1 роботи автором проведено порпшяльний анал1з ключових 
показниюв розвитку транспортно-вантажно! системи У краУни та д1яльност1 
окремих морських торговельних норзчв, проте 61л ь ш 1с т ь  статистичних 
показник1в обмежеш 2016 роком, а у и. 2.2 навпъ 2015 роком (стор. 129, 136). 
3 урахуванням того, що дисертацй' представлено до захисту у 2018 рощ 
доцшьним було онови ги вказану шформацйо.

2. При дослщженш 1нновац1Йних )нформацшних технолог1й в 
управлшш ф1нансово-господарською д1яльн1стю морського торговельного 
порту (стор. 93-109) доцшьним було б навести Ух авгорську класифжащю за 
функщями МТП як транспортно-вантажноУ системи та транспортно- 
ЛОГ1СТИЧНОГО центру.

3. У межах концепцй' моделювання процес1в модерн1зацй' системи 
управл1ння фшансово-господарською дцялыпетю морського торговельного 
порту (стор. 143-154) слщ уточнити доцшьн1сть та сутшсть принцигпв 
«наскр1зност1» 1 шформащйноУ прозорост1 гпдсистеми стратег1чного 
управл1ння ФГД МТП.

4. За зм1стом процесноУ модел1 розробки страгепчних карт морського 
торговельного порту (стор. 163-168) потребус на додатков1 пояснения 
сутн!сть та специфжа реал1зацй' захо/цв, що псрсдбачсн1 у блоках «Розробка 
стратег1чного бачення» (рис. 3.2), «Розробка стратепчних карт нижчого 
р1вня» (рис. 3.3), «Формування бюджету стратепчних заход1в» (рис. 3.4), з
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приводу того, що В1ДПОВ1Д1 методи або модел 1 не н ав едет  у подалыпих 
розробках га рекомендащях автора.

5. При синтез! моделей та методов оцгнки ризикгв фшансово- 
господарськоУ Д1яльностг морського торговельного порту (стор. 180-206 ) 
доцгльним було системагизувати Ух у виглядг системи п!дтримки прийняття 
ргшень щ одо вибору необхщ них та дощ льних ш струмент1в управлшня 
ризиком конкретного морського торговельного порту або транспортно- 
ЛОГГСТИЧНОГО центру.

6. При викладанш зм'гсту концептуального пщходу щодо 
моделювання процесгв безперервного управлгння ф1нансово-господарською 
дгяльнгстю морського торговельного порту (п.4.1 та рис. 4.1) не визначено 
шструменти узгодження шформащУ за р1зними джерелами та нотащями (Н), а 
також не розглянуго особливостг управлгння б1знсс-процесами (В) за р1зними 
центрами вгдповщальностг.

7. За зм1стом ф1нансовоУ лопсгики морського торговельного порту 
(стор. 258-261) сл1д поясните сутшсть та порядок розрахунку змпшоУ 
Сгеайп§ Уа1ие ЕипсИоп, що визпачасгься автором як виробнича функц1я 
МТП. Зокрема, яю саме б1знес-процеси враховуються в1дпов1дною 
«виробничою функгпсю» та як це узгоджуються з попереднгми пропозищями 
щодо моделюванггя дипам1ки ви граг грапспортно-вантажноУ системи МТП.

8. У межах запропонованоУ оргашзащйноУ моделг п1дготовки та 
шдвищення квал1ф1кагиУ персоналу морського торговельного порту на основг 
методолопг функгйонування корпоративного ушверситету (стор. 315-328) 
СЛ1Д було б уточните компетенщУ персоналу ф 1нансовоУ га економ1чноУ 
служб, що безпосередньо залучсн1 до процесгв модерн1зацй' системи 
управлшня фшансово-господарською ддялыпстю МТП

Проте вказаш зауваження га пропозигцУ суттево не зменшують науков1 
здобутки автора та не вггливають на загальну гюзитивну огйнку виконаного 
досл1дження.

8. Загальн! висновки 1 оцгнка дисертацй'
Дисертащя за своУм зм 1стом, основними науковими положениями, 

висновками та практичними рекомендагцями е завершеною науковою  
працею. За структурою, обсягом та оформлениям дисертащйна робота 
В1Дпов1дае вставленим вимогам до докторських дисергагцй.

Тема дисертацгУ повн1стю в1дпов1дае спещальност1 08.00.11 
математичн1 методи, моделг та 1нформацгйн1 технологгУ в економгц1. Виклад 
матер1алу дисертащйноУ робоги подаеться обгрунтовано, а п роздгли е 
взаемопов’язаними мгж собою, мета дослщження досягнуга, а поставлен!
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завдання е вирпненими. За змютом 1 яюстю теоретико-методолопчних 
розробок робота в 1Дповщ ае р1вшо дисергацш на здобу гтя паукового  ступеня 
доктора економ1чних наук.

Науков1 результати дисертацшноУ роботи достагньо повно викладеш у 
вщкритому друць Сформульоваш в робот! науков! положения викладено в 
автореферат! у в1дпов1дност1 31 змютом дисертацй'. К1льк1сть, обсяг 1 зм1ст 
друкованих праць надаюгь авторов! право публ!чного захисту дисертацп.

Отже, представлена до захисту дисертацшна робота «Модел! 
модерн1зац11 системи управл1ння ф1нансово-господарською Д1ялы!1стю 
морського торговельного порту» за своТм зм1стом в!дпов1дае пп. 9, 10, 12, 13 
«Порядку присудження наукових ступешв», а п автор -  Мандра Володимир 
Володимирович -  заслуговуе на присудження йому наукового ступеня 
доктора економ1чних наук за спещальшстю 08.00.1 1 математичн1 мегоди, 
модел! та 1нформац1йн1 технологи в скономнн.
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