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Актуальшсть теми дослщження
Сучасне ринкове середовище
та значний р1вень конкуренцп як
нащонально!' економши Украши, так 1 окремих суб’екпв господарювання
визначаеться р1зномашттям детермшованих 1 випадкових вплив1в на 1Х
фшансово-господарську д1яльшсть. Активна взаемод1я з суб’ектами
зовшшнього середовища е безпосередшм обов'язком таких сфер д 1яльност 1, як
транспорт 1 зв’язок. ОсоблИВ1 ЗМ1НИ В ОСТаНШ роки стосуються Д1ЯЛЬНОСТ1
шдприемств
морського
транспорту,
зокрема,
вНчизняних морських
торговельних порт1в (МТП). 3 одного боку, суб’екти нацюнально'У економши
Украши вщчувають чергов1 змши у структур! ВВП та експортночмпортних
операцш, з шшого - морсью торговельш порти шдпадають шд вплив
додаткових ринкових, сощальних та полНичних ризиюв. В таких умовах
застарши методи та шформацшно-аналНичш системи управлшня зазначеними
шдприемствами в багатьох випадках не здатш забезпечити протид1ю
негативному впливу, гцо призводить до коливань у результатах д 1яльност 1,
суттевого попршення ринкового становища та, навИь, критичного скорочення
ринковоУ н!ш! й обсяпв основно'У д 1яльност 1. До того ж, модершзащя ПрОЦеС1В
управлшня на основ! сучасних моделей та шформацшних технолопй
шдготовки прийняття рш ень в УкраУш вщбуваеться або повшьно, або на
загальноприйнятих засадах без урахування специф1ки власних бгзнес-процешв,
можливостей пщвищення Ух цшностг Тому кшьюсть негативних шцидент 1в шд
час вдосконалення системи управлшня ф1нансово-господарською д1яльн1стю
морського торговельного порту може нав1ть зростати, що неминуче вимагае
збшынення витрат на подолання Ух наслщюв.
Виходячи з вищенаведених особливостей сучасного стану морських
торговельних порт1в Украши, особи, що приймають р1шення прагнуть знайти
бшын д 1ев 1 шляхи досягнення управлшськоУ досконалост! з метою пщвищення
ефективност! основно!' д 1яльност 1, розширення спек$$)3 ЙСО01!у(ш1шдатр^
конкретних переваг в умовах складного зовншшьогб^ер^овинЖ ^йрщ щ ьо му
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одним з важливих напрямюв е формал 1зацп ключових функцш управлшня
фшансово-господарською д1яльшстю та ключових бУзнес-процешв морського
торговельного порту з урахуванням вимог сучасного сощально-економ 1чного
простору, що передбачае модершзащю вщповщних систем менеджменту. Саме
тому розробка методологи моделювання процеНв модершзацн системи
управлшня фшансово-господарською д1яльшстю морського торговельного
порту, яка, з одного боку, враховуе поди, ситуацн та проблеми в ключових
б13нес-процесах, а, з шшого боку, сучасш теоретико-практичш напрямки
математичного та 1М1тацшного моделювання, шформацшних технолопй в
економщц е актуальною науково-практичною проблемою.
Стушнь обгрунтованостт наукових положень, висновклв 1 рекомендацш,
сформульованих у дисертацн.
Автор виважено шдшшов до формулювання та досягнення мети
дослщження, яка полягае у розробщ методологи моделювання процешв
модершзацн системи управлшня фшансово-господарською Д1яльнютю
морського торговельного порту через шструменти стратепчного та
оперативного регулювання вщповщних б1знес-процес1в для пщвищення
ст1йкост1 до коливань зовшшнього економ1чного середовища та ефективност 1
вс1х вид1в д1яльност1 морського торговельного порту. При цьому упраВЛ1НСЬК1
дп спрямован 1 на загальну структуру морського торговельного порту та окрем 1
б1знес-процеси. Для обгрунтування цих Д1Й використовуються сценарп, що
були отриман 1 на пщстав 1 реал1зацн запропонованих моделей, яю враховують
причинно-насл1дков1 зв’язки м1ж под 1ями та показниками.
Для досягнення мети дисертац 1Йно'1 роботи дисертантом поставлено та
вирш ено науков 1 завдання, як1 в повнш м1р1 окреслюють предметну область
дослщження. Для вир 1шення поставлених завдань та обгрунтування наукових
положень, основних результате, висновюв 1 рекомендац 1Й автор у своему
дослщженш спираеться на фундаментальш прац 1 заруб1жних 1 вИчизняних
вчених 1 фах1вц1в у сферах управлшня пщприемствами морського транспорту
та морськими торговельними портами, ланцюгами поставок, Ух системами
операцш 1 б1знес-процесами на пщстав 1 сучасних моделей та метод1в
економ1ко-математичного моделювання та шформацшних технолопй в
економпц.
Обгрунтован1сть та достов 1рнють наукових положень 1 результапв
п1дтверджуеться
використанням
статистичного
матер1алу,
даних
управлшського облУку, застосуванням широкого спектру метод1в економ1чних
дослщжень
1
економшо-математичного
моделювання,
1М1тац1Йного
моделювання та сучасних шформацшних технолопй в економщц апробащею
на науково-практичних конференц1ях 1 семшарах р1зних р1вн1в.
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Методолопчну
основу
дисертацшного
дослщження
становлять
загальнонауков 1 та спещальш методи, зокрема: статистичш та економетричш;
абстрагування, д1алектичноУ лопки; наукового абстрагування, системного
пщходу та формал 1зацп процес1в вир 1шення проблем; системного анал 1зу та
синтезу п 1дход 1в до моделювання поведшки транспортно-вантажних систем;
модел 1 управлшня б 1знес-процесами; методи стратепчного моделювання та
побудови збалансованоУ системи показниюв; процесного моделювання та
нотащУ ГОЕРО; модел 1 ризик-менеджменту; 1м 1тацшного моделювання та
системно!' динамши; модел 1 шформацшних систем та формал 1зацп процеав
пщтримки прийняття управлшських р 1шень; управл 1ння корпоративним
ушверситетом та моделювання процес 1в розвитку компетенцш сп 1вроб 1тник 1в.
Отже, науков1 положения, основш результата та висновки,гцо наведен! в
дисертацн, мають достатн 1й ступ 1нь обгрунтованосп та в 1ропдност 1 .

Достов 1р н 1Сть 1 новизна науко вих полож ень, висно вк1в 1 рекомендацш ,
сф орм ульованих у дисертацн.

Достов1рн1сть результат1в Грунтуеться на розробц 1 та впровадженш
концептуальних положень 1 моделей процес 1в модерн 1зацЙ системи управл 1ння
ф1нансово-господарською Д1яльнютю морського торговельного порту. 1м
передуе емшричний анал 1з економ 1чного стану транспортно-вантажноУ системи
УкраУни й 1нших вщцв економ1чноУ д 1яльност 1 суб’ект1в транспортнолопстичноУ 1нфраструктури, а також вплив мшливого зовшшнього середовища
(с. 38-62). Кр1м того, дисертац1йна робота м1стить критичний огляд 1снуючих
1нструмент 1в лопстичного управлшня транспортними шдприемствами 1
транспортноУ лопстики у ц1лому тощо (с. 62 - 80). Значну увагу дисертантом
придшено систематизащУ категор1йного апарату щодо управлшня фшансовогосподарськоУ д1яльн1стю морського торговельного порту, визначанню меж
об’екту та проблем моделювання вщповщно'У системи управлшня (с. 80 - 93). У
межах узагальнення методолопУ модершзащУ процес1в управл 1ння Д1яльн 1стю
морських торговельних порпв синтезовано 1нновац 1Йн1 1 нформац 1Йн1 технолоп'У
управл1ння п 1дприемствами транспортно-лопстичноУ 1нфраструктури та
морським торговельним портом (с. 93-109).
На основ1 обГрунтованого методолопчного апарату управл1ння
д1яльн1стю сучасними транспортно-лопстичними центрами (с. 113-128),
формал1защУ та структурування основних б1знес-процес1в морського
торговельного порту як учасника ланцюпв постачань (с. 128-143) автором
вперше розроблено концепщю моделювання процеав модерн1зац1У системи
управлшня фшансово-господарською д 1яльшстю морського торговельного
порту, яка заснована на синтез! методолопчних шдход 1в до лог 1стичного
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управлшня потоками ресурслв на шдприемствах сфери транспорту та комбшуе
стратепчш модел 1 метасистеми управлшня фшансово-господарсько! д1яльност1
та операцшш модел 1 безперервного управлшня ключовими б1знес-процесами
морського торговельного порту (с. 143-154). Пщвищений штерес також
викликае врахування аспектов формалгзацп процес1в модершзацн системи
управлшня фшансово-господарською Д1яльшстю морського торговельного
порту на основ 1 сучасних шструменпв 1м 1тацшного моделювання та
шформацшних технолопй в економщт
Заслуговують схвалення авторський пщхщ 1 модел1 стратепчного
управлшня процесами модершзацн фшансово-господарсько! д 1яльност 1
морського торговельного порту (с. 1 5 8 -2 2 9 ), що базуються на авторських
наукових результатах, яю по’вязаш з моделюванням процес 1в розробки
стратепчних карт морського торговельного порту та вщповщних процесних
моделях (с. 158-180); методами оцшки ризшав фшансово-господарсько!
д 1яльност 1 морського порту та оргашзацшнш модел 1 врахування чинник 1в
ризику пщ час 1М1тац1йного моделювання (с. 180-206); 1м1тац1йною системнодинам 1чною моделлю метасистеми стратепчного управлшня фшансовогосподарською д1яльшстю морського торговельного порту (с. 206-229). При
цьому основну увагу придшяеться визначенню стратепчних ор 1ентир 1в щодо
вдосконалення процес 1в управл 1ння ф 1нансово-господарською д 1яльшстю
морського торговельного порту на основ 1 багатокритер 1ального анал 1зу
ймов 1рно! повед 1нки транспортно-вантажно! системи порту та дп ризиюв
зовн 1шнього середовища.
Комб1нування теоретичних 1 прикладних моделей операц1йного
управл 1ння фшансово-господарською д 1яльшстю морського торговельного
порту дозволило розробити вщповщну концепцш моделювання процесами
безперервного управлшня (с. 232-245), що реал1зовано на основ1
запропонованого комплексу 1М1тацшних моделей управл1ння витратами
транспортно-вантажно! системи морського торговельного порту (с. 245-254),
фшансово! лопстики морського торговельного порту (с. 254-264) та
лопстично! взаемодп виробничо-збутово! системи з суб’ектами транспортнолог 1стично! системи кра!ни (с. 264-276). Теоретична та практична цшшсть
такого пщходу полягае в узгодженш матер 1альних, ф 1нансових та
1нформац 1Йних потоюв пщ час оперативного управл 1ння основними та
допом 1Жними б1знес-процесами морського торговельного порту, а також
врахуванш можливого впливу загроз беэперервносп на результата д 1яльност 1
в 1дпов 1дно! б 1знес-системи.
В робот1 значну увагу придшено визначенню особливостей реал1зацй
моделей 1 метод1в модершзацн системи управлшня фшансово-господарською
Д1яльшстю морського торговельного порту в юнуючий шформацшний проспр.
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Для решпзаци вказаного завдання у дисертацн удосконалено архпектуру
шформацшно-аналггично!' системи шдтримки прийняття р1шень щодо
управлшня фшансово-господарською д1яльшстю морського торговельного
порту (с. 280-314), а також розроблено оргашзацшна модель шдготовки та
пщвищення квал 1ф 1кацп персоналу в умовах модершзацн системи управлшня
фшансово-господарською Д1яльшстю морського торговельного порту (с. 314329). Вказаш розробки у комплекс! сприяють тдвигценню ефективност!
функц!онування системи управлшня морським торговельним портом у цшому,
а також подоланню опору персоналу процесам и модерн!зацЙ.
На пщтвердження практично!' цшносп отриманих наукових результапв
автором наведено метод ощнки ефективност! реал 1зацп концепцй' моделювання
процешв модершзацн системи управлшня фшансово-господарською д 1яльн 1стю
морського торговельного порту (с.329-372), що включае як специф1чш
розрахунки щодо прогнозування д 1яльност 1 ДП «Мар1упольський морський
торговельний порт», так 1 результати впровадження хмиацшних моделей
прогнозування його розвитку на найближчий перюд.
Отже, на захист автором представлено наступш науков1 результати:
методолопчш засади та комплекс 1нструментальних заход 1в модерн!зацп
системи
управл 1ння
фшансово-господарською
д 1яльшстю
морського
торговельного порту, що засноваш на авторськ 1й декомпозицп системи
управлшня МТП, а також синтез! сучасних метсццв, моделей та шформацшних
технолопй модершзацн процес 1в управл 1ння транспортно-вантажними
системами, що дозволяе обгрунтувати стратепчш прюритети розвитку МТП та
скоротити витрати на впровадження моделей управлшня ключовими б1знеспроцесами морського торговельного порту (с. 93-128);
концепщю моделювання процес 1в модершзацн системи управлшня
фшансово-господарською д1яльшстю морського торговельного порту, що
сприяе тдвигценню його загально! ефективност! та транспортно-вантажно!'
системи краши у цшому за рахунок розширення обсяпв продажу, мш!м!зацн
втрат деф1цитних ресурав та скорочення часу на транспортне оброблення
вантаж 1в (с. 80-93, 143-154, 329-372);
метод формал!зацп критерпв моделювання процешв стратепчного
управл 1ння морським дорговельним портом, що заснований на результатах
8 \УОТ-анал 1зу особливостей функц1онування морських торговельних порпв
Украши та поеднуе мод ел 1 процесного управлшня у нотацп ГОЕРО та принципи
побудови збалансовано!' системи показниюв, що дозволяе оптим 1зувати витрати
на реал 1защю стратепчних заход 1в та швестицшних проекпв розвитку
морського торговельного порту (с. 158-180);
методолопчний шдх!д до моделювання ризик1в ф 1нансово-господарсько!'
Д1яльност1 морського торговельного порту, який грунтуеться на класичних
5

л

моделях ризик-менеджменту, авторськш класифжацп специф 1чних для
д 1яльност 1 морського торговельного порту ризиюв, що забезпечуе своечасне
виявлення вщхилень в 1д стратепчних завдань та скорочення втрат дефщитних
ресурс 1в (с. 180-206);
системно-динам 1чну модель метасистеми стратепчного управлшня
фшансово-господарською д 1яльшстю морського торговельного порту, що
складаеться з постшно! та змшно! складових, яка враховуе результати
формал 1заци ключових елеменпв збалансовано! системи показниюв та дозволяе
обгрунтувати стратепчш ор 1ентири щодо формування його доход 1в та витрат
МТП, параметр 1в управлшня потоками матер1альних 1 фшансових ресурюв, що
забезпечуе пщвищення рентабельносп морського торговельного порту та
формування потенщалу його розвитку в умовах коливань на внутр 1шньому та
зовшшшх ринках морських перевезень (с. 206-229);
концепщю моделювання процеюв безперервного управлшня фшансовогосподарською Д1яльшстю морського торговельного порту, що використовуе
авторську декомпозицпо ключових б1знес-процес1в МТП та реал1зуеться через
комплекс системно-динам1чних моделей, яю визначають особливосп
фуНКЦ10НуваННЯ рОЗПОДШеНИХ у ЧаС1 Та ПрОСТОр1 ОСНОВНИХ 1 ДОПОМ1ЖНИХ
процес1в операц 1Йно'1 д 1яльност 1 морського торговельного порту, що дозволяе
скоротити втрати ресурс1в, що спричинеш наслщками негативно! дй загроз
безлерервносп ключових б1знес-процес1в морського торговельного порту
(с. 232-245);
динам 1чну модель управл 1ння витратами транспортно-вантажно! системи
морського торговельного порту, що заснована на оптим 1зацп лопстичних
витрат на р 1зних етапах шдготовки та оброблення вантаж 1в з урахуванням
впливу чинниюв конкурентного регулювання щн, що дозволяе скоротити
витрати на вантажно-розвантажувальш та перевалочн 1 роботи морського
торговельного порту (с. 245-254);
системно-динам 1чну модель управлшня процесами фшансово! лопстики
морського торговельного порту, що передбачае формал 1защю його б1знеспроцес1в у вигляд 1 посл 1довного взаемопов’язаного руху ф 1нансових та
матер 1альних ресурс 1в, яю перетинаються у час 1 та визначаються затримками у
розрахунках, що дозводяе оптим 1зувати залишки тимчасово в 1льних кошт 1в та
ЗМ1ЦНИТИ ф 1нансовий потенц 1ал реал 1зацп стратег1чних р 1шень морського
торговельного порту (с. 254-264);
метод динам 1чного моделювання взаемоди виробничо-збутово! системи з
суб’ектами транспортно-лопстично! 1нфраструктури, що враховуе специф 1чн 1
витрати на транспортування вантаж 1в у межах транспортно-лопстичних
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Р13НОГО

р1ВНЯ

СКЛаДНОСТЦ

ЩО

Д О ЗВО ЛЯе

уН И КН уТИ

ПОДВ1ЙНОГО

б

фшансування однотипних витрат у межах укрупнених ланцюпв постачань
(с. 264-276);
архпектуру шформацшно-аналпично! системи пщтримки прийняття
р 1шень щодо управлшня фшансово-господарською д 1яльшстю морського
торговельного порту, яка заснована на авторськш декомпозици метасистеми
управлшня морським торговельним портом, функцюнальнш класифшацп
шформацшних технолопй, що дозволяе оптим 1зувати витрати на впровадження
нових шструменпв управлшня та пщвищити вартють нематер 1альних актив 1в
морського торговельного порту (с. 280-314);
оргашзацшна модель пщготовки та пщвищення квал 1ф 1кацп персоналу в
умовах модершзацн системи управлшня фшансово-господарською д 1яльшстю
морського торговельного порту, що заснована на методах управлшня
корпоративним ушверситетом та визначае вимоги та напрямки розвитку
компетенцш окремих категорш сшвробпниюв, що дозволяе знизити
внутр 1шнш оп!р фах 1вц 1в процесам модершзацй системи управл 1ння фшансовогосподарською Д1яльшстю МТП та пщвищити продуктившсть Ух прац1 (с. 314372).
Викладен1 в дисертац1йн1й робот1 науков1 результати мають достатн1й
стушнь новизни та доведеност 1 й у сукупност 1 являють собою вир 1шення
актуально!' науково!' проблеми, що е важливим для нацюнально! економ 1ки
Украши 1 суттевим внеском у розвиток теори математичного моделювання 1
1нформац 1Йних технолопй в економщь
Теоретичне та практичне значения дослщження.
Досл1дження висвплюе теоретичш, прикладн1 та практичн1 аспекти,
притаманш науков1й роботи. У дисертацн використано складний науковий
шструментарш, зроблено узагальнення, висловлено власш оц 1нки, що свщчить
про всеб 1чне досл 1дження автором науково! проблеми.
До результапв, що мають суттеву ц1нн1сть з теоретично! точки зору,
насамперед, варто вщнести таю розробки, як:
концепщя моделювання процеюв модерн 1зацп системи управл 1ння
ф 1нансово-господарською д 1яльшстю морського торговельного порту;
системно-динам 1чна модель метасистеми стратепчного управлшня
фшансово-господарською д 1яльшстю морського торговельного порту;
концепщя моделювання та комплекс вщповщних моделей процеюв
безперервного управлшня фшансово-господарською д 1яльшстю морського
торговельного порту.
Цд теоретичш розробки розвивають юнуюч 1 науков 1 погляди,
концептуальш п 1дходи та прикладний 1нструментар 1Й щодо покращення
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результатов д1яльност1 складних економ1чних об’екпв, зокрема, морських
торговельних ПОрТ1В.
Практичне значения дисертацшноТ роботи полягае в розробщ моделей 1
метод1в, що розвивають сучасш пщходи до пщвищення ефективносп
стратепчного управлшня та оперативного регулювання б1знес-процес1в на
пщприемствах транспортно-лопстично'Т шфраструктури. 1х впровадження у
практику
управлшня
фшансово-господарською
Д1яльшстю
морського
торговельного порту дозволяе збшынити й ефективно використовувати власш
виробнич 1 ресурси 1 потужностц диверсифшувати ключов 1 б1знес-процеси,
зменшити витрати 1 втрати внаслщок дп стратепчних та операцшних ризиюв,
зменшити негативну д1ю загроз безперервност 1 б1знес-процес1в, забезпечуе
високу результатившсть основноТ д1яльност1 морського торговельного порту.
Запропонована сукупнють моделей характеризуеться значною ушверсальнютю,
що надае пщстави для IX застосовування на р 1зних пщприемствах
промисловосп Украши. Низка пропозицш, що м1стяться в дисертацшнш
робот 1, використано при вир 1шенн 1 питань вщносно модерн1зацп систем
управл1ння фшансово-господарсько’Г д1яльност1 п1дприемств та орган1зац1й
Украши, а саме: ДП «Мар1упольський морський торговельний порт» (м.
Мар1уполь), ДП «Адмшютращя морських порпв Украши» (м. Кшв),
Навчально-науковому 1нституп 1нновац 1Йних технолопй управлшня Вищого
навчального закладу Укоопспшки «Полтавський ун1верситет економ1ки 1
торпвл!» (м. Полтава).
Повнота викладу наукових положень, висновк 1в I рекомендац 1Й в
опубл1кованих працях
За результатами дослщження опублжовано 33 наукових прац1 загальним
обсягом 29,76 друк. арк., з яких автору належать 26,77 друк. арк., а саме: 1
однооНбна монограф1я (14,40 друк. арк.), 1 роздш у колективнш монографп; 21
стаття у наукових фахових виданнях (13 них 9 - у виданнях Украши, що
включеш до м1жнародних наукометричних баз, та у наукових перюдичних
виданнях шоземних держав); 10 публшацш у тнтттих виданнях.
Науков1 публжацп в повн1й м1р1 розкривають проблему, що поставлена у
дисертацшноТ роботи, мютять нов1 1деТ, г1потези, аргументоваш пропозицн.
Обсяг друкованих праць та Тх кшьк1сть в1дпов1дае вимогам щодо публ1кац1й
основного зм1сту дисертац1й на здобуття наукового ступеня доктора
економ1чних наук.
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Вщповщшсть автореферату злпсту дисертацн.
Автореферат досить повно охоплюе змют дисертацн та и висновки. У
автореферат! в повнш М1р 1 розкрито основш результати, отримаш у процес 1
дослщжень, стушнь новизни розробок, висновки та рекомендацн.
Вщповщшсть дисертацп встановленим вимогам
Дисертацшна робота Мандри В.В. 6 завершеною квал!ф 1кащйною
науковою роботою, складаеться 31 вступу, п ’яти роздш в, висновюв, списку
використаних джерел, додатюв. Подана до захисту дисертащя написана
науковим стилем, матер 1ал викладено у лопчнш послщовносп, висновки е
науково обгрунтованими та шдтверджуються результатами моделювання.
Автореферат дисертацн вщбивае ус 1 положения, що захищаються.
Науков! результати проведених дослщжень були опублжоваш у фахових
виданнях 1 пройшли апробащю на наукових конференщях р 1зних р 1вшв.
Отже, дисертацшна робота та автореферат вщповщають вимогам, що
пред’являються МОН Украши до докторських дисертацш за спец!альн1стю
08.00.11 - математичш методи, модел 1 та шформацшш технологи в економ 1ц 1.
ДискуС1ЙН1 положения та зауваження щодо зм 1сту дисертацшноТ роботи.
Не применшуючи загальних позитивних якостей ус1еТ роботи, необхщно
звернути увагу на наступш дискусшш положения та зауваження:
1. У першому розд 1Л1 (п. 1.2) автором проводиться детальний анал1з
теоретичних засад та особливостей систем лопстичного управл 1ння та
використання шструмент1в транспортноТ лопстики, проте не визначено мюце
морського торговельного порту у систем! лопстичного управлшня. Зокрема,
СЛ1Д було систематизувати функцн, повноваження та специф 1чн! методи
лопстичного управлшня, що притаманш саме МТП як транспортно-вантажнш
систем! або транспортно-лопстичному центру.
2. У п. 1.4 автор розглядае сучасш 1нновац!йн! 1нформац!йн! технологи як
складову системи управлшня фшансово-господарською Д1яльшстю морського
торговельного порту. Проте автором зайвий акцент робиться на методах
визначення конкурентоспроможност 1 та забезпечення конкурентних переваг, а
фшансовш складовш не придтено певно'! уваги.
3. За результатами формал1зацн процес1в управл1ння ф1нансовогосподарською
д 1яльн 1стю
морського
торговельного
порту
автором
структуровано систему взаемодн об’екпв управл1ння МТП (с. 139). Проте у
подалыному не пояснена взаемод 1я визначених п 1дсистем, зокрема, функцн та
зв’язок М1ж факторами та об’ектами управлшня.
4. У межах авторсько!' декомпозицн системи взаемодн об’екпв
управлшня фшансово-господарською д 1яльшстю морським торговельним
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портом (рис. 2.5) доцшьним було визначити блок або пщсистему, що
визначаеться специф1чними операщями, яю притаманш МТП як транспортнолопстичному центру.
5. При
викладанш
сутносп
концепцп
моделювання
процеюв
модершзацн системи управлшня фшансово-господарською д 1яльшстю
морського торговельного порту (с. 143-154) автором не придшено достатньоТ
уваги основним б 1знес-процесам морського торговельного порту, а саме
процесам оброблення вантаж 1в, що як зазначаеться у подалыному в робот 1
Приносить В1ТЧИЗНЯНИМ морським торговельним портам ДО 80% ДОХОД1В.
6 . У межах модел1 метасистеми стратепчного управлшня фшансовогосподарською д1яльшстю морського торговельного порту (п.3.3) необхщно
уточнити яю саме з наведених змшних (с.214-225) носять динам1чний характер,
зокрема, визначаються динамкою шших змшних або контур 1в зворотних
зв’язюв за попередн 1 пер 1оди.
7. У межах запропонованоТ дискрептино '1 модел 1 лопстично!' взаемодн
виробничо-збутових
систем
з
суб’ектами
транспортно-лопстично '1
1нфраструктури (п.4.4) потребують на уточнения напрямки и практично-!
реал 1зацп у д 1яльност 1 морського торговельного порту, а також необхщно
визначити конкретних ос 1б, що приймають ргшення яю можуть и
використовувати.
8. За мод ел лю лопстично! взаемодн виробничо-збутових систем з
суб’ектами транспортно-лопстично! шфраструктури (с. 273-275) слщ
детал1зувати доц1льн1сть роздшення витрат РЬ-провайдеру р1вня п на три
групи: В1ТЧИЗН1 ринки, В1ТЧИЗНЯН1 ринки та Заруб1ЖН1 ринки, Заруб1ЖН1 ринки.

Загальний висновок.
Незважаючи на окрем 1 зауваження 1 недол 1ки, яю суттево не впливають
на позитивну оцшку, дисертац 1я е завершеною науковою роботою, яка мютить
результати самостшного досл 1дження, що мають наукову та практичну
щннють. Тема дисертацн повнютю в1дповщае спец1альност1 08.00.11 математичш методи, модел! та 1нформац 1Йн1 технологи в економщг Зм 1ст
автореферату дисертацн вщповщае зм 1сту дисертац 1йно! роботи 1 за ним можна
оц1нити значения наукових положень 1 практичних рекомендацш. Основн1
результати досл 1дження апробовано у вщкритому обговоренн 1 на конференц 1ях,
прюритетнють результат 1в п 1дтверджено публ 1кац 1ями у вщкритому друку.
Отже, за актуальнютю дослщжувано! проблеми, науковою новизною,
теоретичним обгрунтуванням, використанням сучасних метод 1в наукового
дослщження 1 апарату економ 1ко-математичного моделювання, практичним
значениям 1 отриманими результатами дисертацшна робота Мандри
Володимира Володимировича «Модел! модершзацн системи управлшня

фшансово-господарською д 1яльнютю морського торговельного порту»
вщповщае вимогам МОН Украши щодо докторських дисертацш, а и автор
заслуговуе присудження наукового ступеня доктора економ 1чних наук за
спещальнютю 08.00.11 - математичш методи, модел 1 та шформащшп
ТеХНОЛОГП в еКОНОМ1Ц1.
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доктор економ 1чних наук, професор
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