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MODELING OF THE BUSINESS PROCESSES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В статті розглянуто теоретичні та методичні положення моделювання бізнес-процесів сільськогосподарських
підприємств. Доведено, що моделювання поточних бізнес-процесів сільськогосподарських підприємств в поточному
періоді, на основі яких формується оптимізаційна багатокритеріальна граф-модель ймовірного часового лагу дебі-
торської заборгованості, диференціює параметри ефективності виробничої діяльності шляхом використання мето-
ду логістичної регресії. Обгрунтовано, що моделювання бізнес-процесів сільськогосподарських підприємств в по-
точному періоді дозволяє виявляти причинно-наслідкові зв'язки в дисфункціях виробничої діяльності і переходити
до моделі стійкого розвитку з ефективним використанням ресурсних потоків. Моделювання розглядається як реф-
лексивна технологія, яка на ранніх стадіях розвитку кризових ситуацій виступає методичною основою моделі, яка
пов'язує сучасний аналітичний процес та динамічною економічною дійсністю сільськогосподарських підприємств.
Для визначення ймовірності часового лагу дебітором заборгованості за продукцію (роботи) послуги представлено
економетрично-регресійну модель, яка уособлює комплекс показників результативності. Встановлено, що ефек-
тивність впровадженої кредитної політики грунтується на факті досягнення оптимального часового лагу дебіторсь-
кої заборгованості.

The article considers the theoretical and methodological provisions of modeling business processes of agricultural
enterprises. It is proved that modeling of current business processes of agricultural enterprises in the current period,
based on which the optimization multicriteria graph-model of probable time lag of receivables is formed, differentiates
the parameters of production efficiency by using the method of logistic regression. It is substantiated that the modeling
of business processes of agricultural enterprises in the current period allows identifying causal links in the dysfunctions
of production activities and moving to a model of sustainable development with efficient use of resource flows. Modeling
is considered as a reflective technology, which in the early stages of crisis development is the methodological basis of the
model, which connects the modern analytical process and the dynamic economic reality of agricultural enterprises. It is
substantiated that in the modeling of the current business process there are commodity, energy, labor, logistics and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Уповільнення економічного зростання, що

нині характерне для України, спонукає сіль-
ськогосподарські підприємства шукати шляхи
суттєвого підвищення ефективності виробни-
чої діяльності. Сучасні умови господарювання
вимагають нової парадигми розвитку ринку,
який в умовах зміни економічного середовища,
зорієнтований на споживачів, які вимагають
більш інноваційної продукції та послуг при ди-
намічному прискорені величини витрат вироб-
ництва. У свою чергу, це вимагає покращення
бізнес-процесів розвитку сільськогосподарсь-
ких підприємств, враховуючи їх стратегічне
значення для економіки країни, зростаючу їх
роль в умовах активізації глобалізації та євроі-
нтеграції. Адаптації до конкретних потреб пев-
ного споживача при певних специфічних особ-
ливостях господарювання суб'єктів сільсько-
господарського виробництва вимагає об'єктив-
ного переосмислення підходів до аналіз бізнес-
процесів, які дозволяють вирішити проблеми
створення ефективних та економічно обгрун-
тованих форм організації бізнесу та відкрива-
ють широкі можливості для формування на цій
основі стійкого руху ресурсного потоку, який
має бути більш гнучкими із якісною структу-
рою задоволення вимог споживачів.

Адаптація сільськогосподарських підприємств
до нових умов господарювання неможлива без
широкого використання науково обгрунтова-
ного арсеналу засобів і методів аналізу бізнес-
процесів в ринковому середовищі, що їх ото-
чує. До їх числа слід віднести окрему приклад-
ну та науково-методичну базу, яка становлять
такі напрями: теорію ймовірності, математич-
ну статистику, функціонально-вартісний
аналіз, лінійне, нелінійне і динамічне програму-

other flows, but all of them in the resource aspect, are also reduced to the primary flows of agricultural enterprises. The
existence of primary flows of agricultural entities has a significant result of operation, if the studied object depends not
only on the optimization of the use of financial, material and information resources, but also on the components of the
relevant flows. The scheme of realization of methodical position on modeling of business processes of agricultural
enterprises in the current period is presented. The structure of graph-model of rational architecture of probabilistic time
lag of receivables in the current business process of agricultural enterprises is constructed. A system of indicators for
evaluating the priority business process of "Probabilistic time lag with receivables" has been developed. To determine
the probability of time lag, the debtor of the debt for products (works) of the service presents an econometric model
using log-regression, which includes a system of indicators for assessing debtors. It is established that the effectiveness
of the implemented credit policy is based on the fact of achieving the optimal time lag of receivables.

Ключові слова: моделювання, бізнес-процеси, виробнича діяльність, ресурсні потоки,
сільськогосподарські підприємства.

Key words: modeling, business processes, production activity, resource flows, agricultural
enterprises.

вання, теорію ігор, теорію масового обслуго-
вування, теорію управління запасами, методи
імітаційного моделювання і сітьового плану-
вання, економічну кібернетику, системотехні-
ку тощо. Кожен з перерахованих видів аналізу
бізнес-процесів має свою сферу застосування.
Проте жоден з них не дозволяє встановити ті
кількісні пропорції, які необхідні для нормаль-
ного функціонування сільськогосподарських
підприємств. Тому, основними пріоритетами
ефективності виробничої діяльності сільсько-
господарських підприємств має бути моделю-
вання бізнес-процесів на засадах сучасного
методичного інструментарію.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та методичні основи формуван-
ня та реалізації бізнес-процесів підприємств
розглядаються в дослідженнях зарубіжних та
вітчизняних вчених: А. Алчіан А. [1], З. Ірані,
В. Хлупік, Г. Гіагліс [3], М. Каменнова, А. Гро-
мов, М. Ферапонтов, А. Шматлюк [4], Ф. Найт
[12], Л.Чейз Рорі [14], М. Хайт, Я. Гімено, Р.
Хоскіссон [18]. Проблемам забезпечення ефек-
тивності реалізації бізнес-процесів під-
приємств шляхом порівняння собівартості та
вартості продукції в економічних проєктах на
засадах моделювання приділяли увагу такі
вчені, як: Р. Клієм [5], М. Кубаракіс, Д. Плексу-
сакіс [6], Г. Куликов, К. Конєв [8], Дж. Лінтон,
С. Уолш [9], Дж. МакКленнен, Д. Інгерсолл [10],
К. Мамонова [11], А. Наумов, М. Хайрулін [13],
Є. Рунова [15], А. Сергєєва [16], Р. Хоскіссон,
М. Хайт, В. Ван [19]. Проте, у наукових працях
не приділено достатньо уваги методичним ре-
комендаціям щодо моделювання, аналізу та
вдосконалення бізнес-процесів сільськогоспо-
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дарських підприємств на основі ефективного
використання економіко-математичних ме-
тодів і моделей.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження є обгрунтування мето-

дичних положень щодо моделювання бізнес-
процесів сільськогосподарських підприємств в
поточному періоді, на основі яких формується
оптимізаційна багатокритеріальна граф-мо-
дель ймовірного часового лагу дебіторської за-
боргованості, що реалізується з використанням
методу логістичної регресії, диференціюючи
таким чином параметри ефективності виробни-
чої діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основним у формуванні теорії процесного

моделювання є бізнес-процес, який уособлює
в собі комплекс взаємообумовлених функціо-
нальних, як вхідних, та і вихідних потоків, що в
часовому просторі трансформуються за пев-
ності синхронності та ритмічності ресурсів, і,
таким чином, формують результуючий вихід
продукції та послуг на вимоги споживачів [4, c.
27; 7, с. 5]. Характерними ознаками бізнес-про-
цесів сільськогосподарських підприємств є ор-
ієнтованість на сучасного споживача та вихід
за межі формальної організаційної структури.
При цьому, на підгрунті застосування архітек-
тури референтних моделей, моделювання
бізнес-процесів охоплює значний комплекс дій,
які спрямовуються на диференцію параметрів
збільшення поточних ресурсних потоків у ви-
робничій діяльності суб'єктів господарювання
[4, c. 30].

В загальному випадку термін "потік" з по-
зицій математики, фізики, економіки, логісти-
ки, інформатики, філософії визначається як
сукупність однорідних елементів, що сприйма-
ються як єдине ціле і існують на визначеному
часовому інтервалі [17, c. 14]. З точки зору по-
точного бізнес-процесу потік як динамічний
ряд фінансових, матеріальних та інформацій-
них показників, відображує перехід підприєм-
ства з одного стану в інший протягом визначе-
ного часового інтервалу. Зміна станів підприє-
мства визначається зміною якісної або
кількісної структури об'єкта, що досліджуєть-
ся, тобто, при використанні елементів поточ-
ного процесу в моделюванні бізнес-процесів
виробничої діяльності сільськогосподарських
підприємств, стає можливим оцінка моментно-
го стану досліджуваного об'єкта одночасно з
позицій одиниць часу, обсягу та якісної струк-
тури [17, с. 15].

З появою економічної теорії, сутністю якої
є організація, планування, управління і конт-
роль поточних ресурсних потоків в просторі і
часі уможливлюється їх взаємодію в архітек-
турі матеріальних, фінансових та інформацій-
них потоків як первинних потоків виробничої
діяльності сільськогосподарських підприємств.
Крім того, в залежності від моделювання по-
точного бізнес-процесу, в окремі потоки виді-
ляють товарні, енергетичні, трудові, логістичні
та інші потоки, проте всі вони в ресурсному ас-
пекті, також зводяться до первинних потоків
сільськогосподарських підприємств. Існування
первинних потоків суб'єктів сільськогоспо-
дарського виробництва, має вагомий недолік:
результат функціонування досліджуваного
об'єкта залежить не тільки від оптимізації ви-
користання фінансових, матеріальних і інфор-
маційних ресурсів, які являють собою складові
відповідних потоків [17, с. 22].

Для досягнення ефективності моделюван-
ня поточних бізнес-процесів виробничої діяль-
ності одним із пріоритетних напрямів під-
приємств є досягнення максимізації якості про-
дукції за рахунок оптимального руху ресурсів
з ймовірним часовим лагом. Це зумовлює роз-
робити оптимізаційні моделі, які дозволяють
формують багатокритеріальну варіацію сце-
наріїв виробничої діяльності через використан-
ня систем показників стану бізнес-процесів
сільськогосподарських підприємств на засадах
інструментарію економіко-математичного мо-
делювання.

Моделювання поточних бізнес-процесів
сільськогосподарських підприємств дозво-
ляє виявляти причинно-наслідкові зв'язки в
дисфункціях виробничої діяльності і пере-
ходити до моделі стійкого розвитку з ефек-
тивним використанням ресурсних потоків.
Моделювання розглядається як рефлексив-
на технологія, яка на ранніх стадіях розвит-
ку кризових ситуацій виступає методичною
основою моделі, яка пов'язує сучасний ана-
літичний процес та динамічною економічною
дійсністю сіль ськогосп одарських під-
приємств [5; 13]. Моделювання дозволяє
визначити стан функціонування об'єкта дос-
лідження (оціночна функція); виявити мож-
ливі зміни стану об'єкта (діагностична функ-
ція) та передбачити можливі заходи щодо
покращення або відновлення стану суб'єкта
(пошукова функція) [6].

Узагальнену схему реалізації методичних
положень щодо моделювання потокових
бізнес-процесів сільськогосподарських під-
приємств наведено на рис. 1.
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Важливим в описі поточних бізнес-процесів
є отримання рівнозначних моделей, які буду-
ються не тільки на формальних методах та
інструментах моделювання, а також забезпе-
чують контроль якості самого процесу моде-
лювання. При цьому фактори, що забезпечують
отримання адекватних моделей поточних
бізнес-процесів уможливлюють отримання по-
зитивного ефекту виробничої діяльності
сільськогосподарських підприємств [11].

Детермінація методів та моделювання
(опису) поточних бізнес-процесів дозволяє
створити моделі структурного типу, які фор-
мують ресурсні потоки виробничої діяль-
ності, полегшують будову первісної архітек-
тури бізнес-процесів сільськогосподарських
підприємств та поєднують декілька сценаріїв
оптимального використання інформаційних
ресурсів, фінансових, трудових та матеріаль-
них в цілому, який відповідає цілісній функ-
ціональній потребі та очікуваним результа-
там.

Архітектуру поточних бізнес-процесів
сільськогосподарських підприємств розгляну-
то як багатокритеріальну задачу, яка грунту-
ючись на перевагах ієрархічних моделей доз-
воляє зробити вибір сценарій раціональної ре-
ферентної моделі ймовірнісного часового лагу
дебіторської заборгованості, як графічно-
структуроване співвідношеннями "критеріаль-
ний параметр-альтернатива" (рис. 2).

Особливістю багатокритеріальної оптим-
ізаційної граф-моделі для побудови архітек-
тури ймовірнісного часового лагу дебіторсь-
кої заборгованості в поточному бізнес-про-
цесі сільськогосподарських підприємств є те,
що для отримання значень вагових коефіцієн-
тів вузлів графа використовується модифіко-
ваний метод аналізу ієрархій (МАІ), за допо-
могою якого формуються матриці попарних
порівнянь. Кожний рівень критеріального па-
раметру моделі уособлює в собі ресурсні ком-
поненти результативної величини, які за до-
помогою використати нелінійного рівняння
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1.4. Інформаційні технології  
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Рис. 1. Схема реалізації методичних положень щодо моделювання бізнес-процесів
сільськогосподарських підприємств в поточному періоді

Джерело: розроблено авторами.
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вилучаються із архітектурної моделі шляхом
нівелювання їх несумісності в попарному по-
рівнянні. Це дозволяє сформувати більш які-
сну оптимальну альтернативність результату
за декількама сценаріями [7, с. 7; 15].

Багатокритеріальна ціль (задача) із ре-
зультуючою сукупністю величин оптималь-
ної альтернативності, що моделює архітек-
туру потокових бізнес-процесів сільськогос-
подарських підприємств є такою , для
якої розраховується наступне рівня [7, с. 8;
15]:
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де  — пріоритетність ресурсних ком-

понент відносно кожного критеріального па-
рамтру модельної архітектури потоких бізнес-
процесів; — оптимальна альтернативність ар-
хітектури ймовірністного часового лагу дебі-
торської заборгованості в поточному бізнес-
процесі, ;   — загальна сікупність опти-
мальної альтернативності;  — критеріальний

параметр сцанарію модельної архітектури,

 ;  — загальна сукупність критеріальних

параметрів;  — пріоритет j-го критері-
ального параметру відносно цільової задачі р;
р — мета сценарію модельної архітектури ймо-
вірністного часового лагу дебіторської забор-
гованості в поточному бізнес-процесі. Цінність
модельної архітектури зводиться до відбору
інформації, яка структурується на засадах ек-

спертних оцінок та дозволяє визначити її дос-
товірність [7, с. 8; 15].

Модельну ймовірнісність часового лагу де-
біторської заборгованості в поточному бізнес-
процесі сільськогосподарських підприємств
визначено із системи оптимальної альтернатив-
ності за критеріальними параметрами, які вва-
жаються достовірними в ринково орієнтовано-
му бізнесі суб'єктів сільськогосподарського
виробництва, враховуючи їх галузеву специ-
фіки. На основі модельних розрахунків (табл.
1) побудовано архітектуру ймовірнісного часо-
вого лагу дебіторської заборгованості в поточ-
ному бізнес-процесі сільськогосподарських
підприємств відповідно до enhanced Telecom
Operation Map (eTOM).

Застосування референтної структурної
моделі еТОМ дозволяє: використовувати за-
гальногалузеву концепцію поточних бізнес-
процесів суб'єктів сільськогосподарського ви-
робництва, як інформаційний потік, що сприя-
тиме швидкій її адаптації до специфічних особ-
ливостей виробничої діяльності; проєктувати,
аналізувати, вдосконалювати поточні бізнес-
процеси шляхом виявлення та усунення їх дуб-
лювання з однаковою функціональністю; оці-
нювати вартісної характеристики, ефектив-
ності та інших параметри поточних бізнес-про-
цесів; розвивати модельну інфраструктуру ре-
сурсних потоків для підвищення ефективності
виробничої діяльності та мінімізації аналітич-
них ризиків [19, c. 433].

Першочергово удосконалення потребують
поточні бізнес-процеси сільськогосподарських
підприємств, які мають пріоритет у формуванні
результативних індикаторів, які необхідно оці-
нювати за ступенем їх важливості з метою де-

Рис. 2. Структура граф-модель раціональної архітектури ймовірнісного часового лагу
дебіторської заборгованості в поточному бізнес-процесі сільськогосподарських підприємств

Джерело: удосконалено авторами за даними [7].
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тального аналізу їх впливу на зміну вектору
поточних бізнес-процесів, що за економічним
змістом мають кількісні (часові та вартісні) та
якісні (системоформуючи, системозабезпечу-
ючи та системореалізуючи) ознаки.

На особливу увагу заслуговують показни-
ки результативності, які доцільно об'єднати в
інтегрований показник R, що дозволить об'єк-
тивно оцінити результативність потокових
бізнес-процесів з урахуванням значень окре-
мих критеріїв [7, с. 9; 15]:
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де  — евклідова відстань стандартизова-
ного показника результативності бізнес-про-
цесу;  — стандартизоване значення показ-

ника результативності, ; j — номер по-

казника результативності,  ; m — кіль-
кість показників результативності бізнес-про-
цесу;  — фактичне значення показника ре-

зультативності;   — планове значення j-го по-

казника результативності [7, с. 9; 15].
Аналіз виробничої діяльності сільськогос-

подарських підприємств дозволив визначити
пріоритетний бізнес-процес, який пов'язаний із

обсягом "дебіторська заборгованість". Поява
дебіторської заборгованості сільськогоспо-
дарських підприємств зумовлена їх специфі-
кою розрахункових операцій. Збільшення її ве-
личини призводить до дефіциту вільних грошо-
вих коштів, що, в свою чергу провокує приско-
рене уповільнення платіжної спроможності
суб'єктів виробництва та нівелює зростання
фінансової стійкість [17, с. 244].

Розроблено систему показників оцінюван-
ня пріоритетного бізнес-процесу "Ймовірніс-
ного часового лагу дебіторською заборгова-
ністю". Окремо обчислюється індикатори ра-
ціонального використання вартісних потоків
в поточному бізнес-процесі: термін оборот-
ності та коефіцієнт безнадійної дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги.
Допустимий розмір дебіторської заборгова-
ності доцільно визначати при співставленні її
з розміром кредиторської в фінансовому
циклі. Це дозволяє максимізувати критері-
альні параметри ефективності використання
активів до нормативного рівня поточної
ліквідності, що забезпечує нормальний стан
фінансової рівноваги сільськогосподарських
підприємств.

Центральним елементом у системі оціню-
вання ймовірнісного часового лагу дебіторсь-
кої заборгованості є політика фінансування
сільськогосподарських підприємств, яка дозво-
ляє частково покрити нестачу грошових ре-
сурсів від дебіторів, призупинити зростання її
безнадійної величини. Коригування критері-
альних параметрів фінансування виробничої
діяльності дозволяє обгрунтувати умови ціно-
вої політики для окремих дебіторів, шляхом їх
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Оптимльна 

альтернативність, : 

Частка в сукупності критеріальних параметрів,  

eTOM  0,14 0,31 0,22 0,08 0,39 0,14 0,40 0,2803 0,2767 
COBIT  0,14 0,10 0,04 0,23 0,08 0,28 0,08 0,1131 0,1119 

ТPCF 0,14 0,31 0,22 0,08 0,19 0,07 0,20 0,2308 0,2282 

Модель Портера 0,14 0,06 0,22 0,08 0,08 0,03 0,08 0,0895 0,0885 

 

Таблиця 1. Використання моделі раціональної архітектури ймовірнісного
часового лагу дебіторської заборгованості в поточному бізнес-процесі

сільськогосподарських підприємств

Джерело: сформовано авторами за даними [7].
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ранжування за ймовірнісним часовим лагом
дебіторської заборгованості [7, с. 11; 15, c. 24;].

Для визначення ймовірності часового лагу
дебітором заборгованості за продукцію (робо-
ти) послуги представлено економетрично-рег-
ресійну рівняння [7, с. 11; 15]:
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де   — ймовірність часового лагу на по-
криття дебіторської заборгованості і-м клі-

єнтом, ; N — сукупність дебіторів
сільськогосподарських підприємств; Y

i
—

бінарна (дихотомічна) змінна, яка визначає
ймовірність часового лагу покриття дебіторсь-
кої заборгованості; Q

ik
 — комплекс оціночних

індикаторів дебіторів  ; m — сукупна
кількість оціночних індикаторів дебіторів;   —
ймовірність часового лагу, що формує простро-
чену дебіторську заборгованість і-м дебітором,

; e — базис натурального логариф-
ма; Z

i
 — фактичний розмір дебіторської забор-

гованості, грн;  — параметри лінійної рег-
ресії Z [7, с. 11; 15].

Розглянута модельна ієрархічна структура
ймовірнісного часового лагу дебіторської за-
боргованості налічує критеріальність пара-
метрів за індикаторами сумнівності, тривалості
погашення, оборотності, простроченої величи-
ни дебіторської заборгованості та її погашен-
ня споживачами продукції в загальному обсязі
реалізованої продукції та наданих послуг.

Величину грошових надходжень від спожи-
вачів продукцію (робіт) послуг, враховуючи
розмір погашення простроченої заборгова-
ності, визначається таким чином [7, с. 11; 15]:
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де  — ймовірність часового лагу надход-
ження грошових коштів від споживачів про-
дукції (робіт), послуг на кінець періоду t, грн; t
— часовий лаг, місяць;  — розмір дебі-
торської заборгованості на початок розрахун-
кового часового лагу t для і-го споживача про-
дукції (робіт), послуг, грн;  — ймовірність

часового лагу надходження грошових коштів
від g-ої групи споживачів на кінець часового

лагу t, грн, ; G — множина оптиміза-
ційних альтернатив за сценаріями виробницт-
ва (реалізації) продукції (робіт) здійснення по-

слуг сільськогосподарськими підприємствами
[7, с. 11; 15].

Оптимальним напрямом політики фінансу-
вання сільськогосподарських підприємств є
стимулювання авансових платежів за вироб-
ничі запаси шляхом надання компенсації за їх

нестачу. Тобто , ймовірність часово-

го лагу надходження грошових коштів від ви-
користаних виробничих запасів у виробничо-
му бізнес-циклі від різних груп споживачів роз-
раховується за формулою [7, с. 12; 15]:
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де  — ймовірність часового лагу над-

ходження грошових коштів, враховуючи
розмір компенсації від g-ої групи споживачів
продукції (робіт), послуг на кінець часового
лагу t, грн; z

1
 — бінарна ознака змінної, що

відображає час отримання компенсації i-м спо-
живачем; y — компенсація за використання ви-
робничих запасів на умові авансового платежу,

;  — дохід від реалізації виробничих
запасів і-му споживачу за часовий лаг t, грн; t —
часовий лаг, місяць [7, с. 12; 15].

Отже, ефективність впровадженої політи-
ки фінансування сільськогосподарських
підприємств грунтується на факті досягнення
оптимального часового лагу дебіторської за-
боргованості. При цьому, оцінювання поточних
бізнес-процесів ймовірнісного часового лагу
дебіторської заборгованості повинно форму-
ватись на моделюванні її циклу виникнення з
метою введення заходів до приведення її рівня
в оптимальну альтернативність за певних умов
роботи сільськогосподарських підприємств, що
дозволить покращити ефективності розрахун-
кових операцій господарюючих суб'єктів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, бізнес-процеси сільськогос-

подарських підприємств є складною ієрархіч-
но-динамічною системою, яка функціонує і
розвивається в умовах невизначеності. Транс-
формація поточних бізнес-процесів господа-
рюючих суб'єктів в ринковому середовищі сут-
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тєво змінює економічні відносини і вимагає но-
вих модельних конструкцій планування, оці-
нювання та прогнозування ресурсної компо-
ненти виробничої діяльності. Модельна кон-
струкція бізнес-процесів є вектором нівелю-
вання певної невизначеності, яка виникає
внаслідок некоординованого руху ресурсних
потоків. Тому, модельні формоутворюючі
компоненти виробничого бізнес-процесу
сільськогосподарських підприємств мають
витримувати часовий лаг траєкторії руху ре-
сурсного потоку, забезпечуючи, таким чином,
баланс технологічних можливостей у по-
єднанні з фінансовими, ринковими, екологіч-
ними та соціально-економічними потребами
суб'єктів господарювання, а також управлін-
ня інформацією з огляду на її призначення та
змістовну наповненість. Виходячи з цього,
моделювання бізнес-процесів має формувати
стан стійкої рівноваги ресурсних потоків та
згідно цільових математичним алгоритмам,
дотримуватись критеріїв та параметрів не-
змінної величини показників, які впливають на
результативність діяльності підприємств, за
умов найкращого сценарію розвитку.
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