
 

 

 



 

 

 переорієнтовувати зусилля на пошук контрагентів зовнішнього ринку. 

Удосконалення ділових відноси за рахунок власного виробництва та наявних 

ресурсів також потребують оптимізації інформаційного потенціалу та сприяння 

ефективності його використання. Зважаючи на зазначене, тема дисертаційної 

роботи Битого Андрія Валерійовича «Управління інформаційним потенціалом 

підприємства» є актуальною як у теоретичному, так і у практичному аспектах. 

Актуальність теми дисертації підтверджується використанням 

матеріалів дослідження під час написання звітів з науково-дослідних робіт 

Хмельницького національного університету «Дослідження економічних 

проблем на макро- і мікрорівнях в умовах динамічного ринкового середовища» і 

«Дослідження маркетингового механізму функціонування підприємств в 

ринкових умовах», а також під час виконання держбюджетної теми «Комплексна 

оцінка інноваційної діяльності промислових підприємств» (№ ДР 0113U002062) 

та госпдоговірної «Формування механізму маркетингового управління 

інноваційно-інвестиційним потенціалом промислових підприємств» 

(№ ДР 0114U006427). 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 

Достовірність та обґрунтованість викладених дисертантом наукових 

положень, висновків та рекомендацій підтверджується значною кількістю 

опрацьованих робіт провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, що 

ілюструє список літературних джерел, котрий нараховує 260 найменувань, 

серед яких опрацьовано понад 90 монографій, більше ніж 100 статей, низка 

видань останніх років та іноземною мовою, дані офіційних видань 

статистичних служб,  законодавчі та нормативно-правові акти України, що 

регулюють економіко-правову сферу проведеного дослідження, практику 

діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств. Окреслені у роботі мета 

та завдання дослідження пов’язані із вирішенням сукупності проблемних 

питань щодо управління інформаційним потенціалом промислових 

підприємств, для розв’язання яких у залежності від способу пізнання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


 

 

економічних систем використовувались загальнонаукові, економіко-логічні та 

економіко-математичні групи методів.  

Теоретичний розділ опонованої роботи подано здобувачем науково 

коректно, послідовно, логічно, професійно, формуючи уточнення до понятійно-

термінологічного апарату; напрацювання автора ґрунтуються на теоретичному 

фундаменті економічної науки. 

Інформаційно підкріпленим і статистично насиченим є другий розділ 

роботи, у якому на підставі аналітичних суджень, підсилених практикою 

діяльності низки вітчизняних промислових і, зокрема, машинобудівних 

підприємств, та статистичних досліджень обґрунтовано пропоновані 

покращення та доопрацювання для методів, що дозволяють визначити рівень 

ефективності управління інформаційним потенціалом (с. 54-77; 117-132) та 

зіставити і оцінити застосування видів інформаційних систем підприємства та 

провести діагностику факторів впливу на формування інформаційного 

потенціалу промислових підприємств (с. 104-117). 

Логікою наукового викладу характеризується і третій розділ 

дисертаційної роботи, для якого вдало та коректно застосовано математичний 

апарат. Автором сформульовано пропозиції щодо розвитку механізму 

управління інформаційним потенціалом підприємств, який ґрунтується на 

еволюційних законах розвитку та визначених критеріях, включає основні 

методи, принципи, закономірності й завдання інформаційного потенціалу та за 

допомогою запропонованих інструментів дозволяє активізувати процеси 

інформаційного забезпечення діяльності підприємств і розвитку їх сукупного 

потенціалу. Дисертантом запропоновано організаційне та інформаційне 

забезпечення механізму управління інформаційним потенціалом підприємства 

(с. 167-190). 

Розроблений теоретико-методичний інструментарій дозволяє керівництву 

підприємств підтримувати актуальність і ефективність інформаційного 

забезпечення, здійснювати управлінні інформаційними потоками, які 

безпосередньо приймають участь у бізнес-процесах підприємства і забезпечити 

ефективність управління інформаційним потенціалом підприємства в цілому. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Гарантією достовірності отриманої дисертантом наукової новизни є 

деталізованість дослідження проблеми й вдало підібраний методичний 

інструментарій. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи, авторефератом та 

публікаціями дисертанта Битого Андрія Валерійовича дає змогу зауважити 

скрупульозність проведеної роботи, ретельну увагу до деталей, інформаційну 

обґрунтованість, що формує позитивне враження. Враховуючи мету 

дослідження та вирішені у процесі її досягнення завдання, назва дисертаційної 

роботи  «Управління інформаційним потенціалом підприємства» повністю 

відповідає її змісту. 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження Битого А.В.  полягає в 

опрацюванні, узагальненні та розвитку теоретичних, науково-методичних і 

обґрунтуванні практичних положень, спрямованих на формування системи 

ефективного управління інформаційним потенціалом підприємства. 

Сутність наукової новизни основних результатів дослідження полягає у 

наступному:  

До вагомих наукових результатів можна віднести наступні: 

на теоретичному рівні: 

– дисертантом конкретизовано сутність та елементи інформаційного 

середовища, структуровано взаємозв’язки між ними  і вперше побудовано 

декомпозиційну модель управління підприємством та його інформаційним 

потенціалом; здійснено позиціонування інформаційного потенціалу та 

обґрунтовано теоретико-методичні засади управління (с. 34-54); 

– розвинуто теоретико-методичні положення управління інформаційним 

потенціалом підприємства: обґрунтовано структуризацію і необхідність 

врахування функціонального призначення елементів інформаційного потенціалу; 

уточнено сутнісне наповнення «інформаційного ресурсу підприємства», 

«потенціалу підприємства»,  «інформаційного потенціалу підприємства» (с. 19-

34); 



 

 

на методичному рівні: 

– розвинуто науково-методичний підхід до структуризації 

інформаційного потенціалу підприємства, шляхом врахування інформаційних 

потреб підприємства та результатів порівняльного аналізу продуктів ринку 

інформаційних технологій. Розробка сприяє розвитку можливостей і здатностей 

підприємства та спрямовується на оптимізацію і ефективність функціонування 

механізму управління підприємством і його потенціалом (с.152-154); 

– оптимізовано науково-методичні засади побудови механізму 

управління інформаційним потенціалом підприємства, а саме: уточнено його 

елементи із врахуванням взаємозв’язків та взаємозалежностей; визначено 

послідовність етапів побудови; обґрунтовано специфічні принципи, функції  та 

інструменти інформаційного менеджменту, орієнтовані на ефективність 

інформаційного забезпечення та використання інформаційної інфраструктури та  

управління інформаційним потенціалом підприємства (с. 134-156).  

на прикладному рівні: 

– удосконалено структурну модель інформаційного забезпечення 

діяльності промислових підприємств, шляхом врахування вхідних та вихідних 

інформаційних потоків, що забезпечує конкретизацію інформаційних потреб 

підрозділів підприємства  (с. 134-140);  

– конкретизовано науково-методичний підхід до оцінювання інформацій-

ного потенціалу підприємства, шляхом врахування зв’язків окремих елементів, 

комплексності оцінки забезпечувальних елементів інформаційного потенціалу 

структурних підрозділів, виокремленні збалансованих показників критичних 

факторів успіху підприємства в інформаційному середовищі та дозволяє 

здійснити класифікацію рівнів зрілості управління інформаційними 

технологіями підприємства та його потенціалом, оцінку проблемних зон та 

визначити шляхи удосконалення використання інформаційних технологій 

(с. 134-156); 

– конкретизовано та удосконалено теоретико-прикладний підхід до 

управління інформаційним потенціалом підприємства шляхом конкретизації 

сутності понять “управління інформаційним потенціалом підприємства”, яке 



 

 

передбачає цілеспрямований вплив інструментами інформаційного менеджменту 

і виконанням функцій менеджменту (планування, організації, мотивації, 

контролю (оцінювання) та координації) на формування і реалізацію 

інформаційних можливостей підприємства щодо вирішення завдань і реалізації 

цілей, який поєднує теоретико-методичну, інструментально-оціночну та 

управлінську складові і дозволяє сформувати комплексний взаємозв’язок 

елементів, одержати синергійний ефект та розвинути нові можливості 

підприємства (с. 30-32). 

Вцілому, теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи Битого 

Андрія Валерійовича розвивають та удосконалюють теоретичне розуміння 

сутності інформаційного потенціалу промислового підприємства та дозволяють 

забезпечити формування, оцінювання та управління інформаційним 

потенціалом підприємств. 

 

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів. 

Дисертантом розвинуто поняття інформаційного потенціалу підприємства, 

розроблено декомпозиційну модель управління підприємством і його 

інформаційним потенціалом, а також - розвинуто теоретико-методичні і науково-

практичні засади управління інформаційним потенціалом підприємства в умовах 

інформаційного суспільства. 

Практична цінність результатів дисертаційного дослідження Битого А.В. 

полягає у тому, що автором сформована декомпозиційна модель управління 

підприємством та його інформаційним потенціалом у межах інформаційного 

середовища; побудована структурна модель інформаційного забезпечення 

діяльності машинобудівного підприємства; розвинуто науково-методичний 

підхід до оцінювання інформаційного потенціалу підприємства; обґрунтовано 

теоретико-методичний підхід до формування структури інформаційного потенціалу 

підприємства, шляхом врахування результатів порівняльного аналізу продуктів 

ринку інформаційних технологій та задоволення інформаційних потреб 



 

 

підприємства; науково-методичний підхід до побудови механізму управління 

інформаційним потенціалом підприємства. 

Детально ознайомившись із дисертаційною роботою, змістом 

автореферату та публікаціями Битого А.В., можна стверджувати, що наукові 

положення, рекомендації та висновки автора представлені у роботі, 

обґрунтовані і достовірні.  

Належне відображення наукова новизна та практична значущість 

дисертаційної роботи знайшли у наукових фахових статтях та матеріалах 

апробаційного характеру. При цьому кількісне і якісне представлення 

друкованих праць надають авторові офіційне право публічного захисту 

дисертаційної роботи. З публікацій, що написані у співавторстві, використано 

тільки ті результати, які отримані автором особисто. 

Результати наукового дослідження використані Хмельницькою торгово-

промисловою палатою при розробці проектів стратегії розвитку підприємств 

Хмельницького регіону (довідка № 037/1528 від 21.12.2016 р.), а також в 

діяльності машинобудівних підприємств Хмельницької області, зокрема: 

ТОВ “Завод “Красилівмаш” (довідка № 263 від 12.05.2016 р.), ДП “Красилівський 

агрегатний завод” (довідка № 36-054 від 26.11.2016 р.), ПАТ “Завод “ТЕМП” 

(довідка № 081/1672 від 19.12.2016 р.).  

Теоретико-методичні положення, що становлять наукову новизну 

дисертаційної роботи, використовуються у навчальному процесі 

Хмельницького національного університету для підготовки магістрів 

управлінських та економічних спеціальностей при викладанні дисциплін 

“Управління потенціалом підприємства”, “Управління підприємницьким 

потенціалом підприємства”, “Потенціал і розвиток підприємства” (довідка № 

121/36 від 29.11.2016 р.). 

Таким чином, робимо висновок про те, що дисертаційне дослідження 

Битого А.В. та його результати  мають наукове і прикладне значення. 

 



 

 

5. Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях. 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи й опублікованими 

працями дисертанта дозволяє стверджувати, що ключові наукові положення, 

висновки та рекомендації, сформульовані у дисертації, знайшли своє 

відображення у публікаціях автора. Автором опубліковано 14 наукових праць, з 

них: 2 колективних монографії, 7 статей у наукових фахових виданнях (3 статі 

у наукових фахових виданнях України, 4 статті у наукових фахових виданнях 

України, які включено до міжнародних наукометричних баз), 5 тез доповідей за 

матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій – 4,79 друк. арк.; з них 

особисто автору належить 4,67 друк. арк. 

Усі наукові положення, висновки та пропозиції, що винесені на захист, 

одержані автором самостійно. З наукових праць, виданих у співавторстві, 

використано лише ті матеріали, які є результатом особистого внеску здобувача. 

В опублікованих працях достатньою мірою відображено сутність результатів 

виконаного дослідження та їх наукову новизну. Основні положення і наукові 

результати, що представлені у дисертаційній роботі Битого А. В., доповідалися 

й отримали позитивну оцінку на Міжнародних науково-практичних 

конференціях. Усе вищевказане дозволяє вважати апробацію результатів 

дисертаційної роботи достатньою. 

Повнота викладення результатів дисертаційної роботи, обсяг і кількість 

друкованих праць відповідають вимогам МОН України на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук.  

 

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота логічно структурована і складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 249 сторінок, з них 180 сторінок займає основний текст. 

Робота містить 44 рисунка та 28 таблиці (15 сторінок – рисунки і таблиці, які 

повністю займають площу сторінки). Викладення матеріалу здійснено 



 

 

послідовно та обґрунтовано. Робота написана у науковому стилі, її зміст 

викладено у чіткій логічній формі та проілюстровано відповідними рисунками, 

таблицями, графіками. 

Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації. Автореферат 

достатньою мірою висвітлює основні наукові і практичні положення 

дисертаційної роботи. 

За обсягом і оформленням дисертаційна робота та автореферат 

відповідають вимогам, що встановлені МОН України до кандидатських 

дисертацій. 

 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Підкреслюючи актуальність дослідження, його наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, слід зазначити наступні зауваження 

та пропозиції до дисертаційної роботи: 

1. Автором дисертації у Розділі 2 заявлено проведення дослідження 

процесів управління інформаційним потенціалом промислових підприємств, у 

зв’язку з чим логічним був би поглиблений аналіз фактичного потенціалу 

підприємств вибіркової сукупності за його складовими відповідно до 

загальноприйнятого структурування (напр. –  за складовими, відображеними в 

тексті дисертації на с.19-20), що передбачено авторською Структурно-логічною 

схемою формування елементів ефективного управління інформаційним 

потенціалом (рис.1.5, с.32); 

2. Наведений автором у пп.2.2 аналіз факторів впливу на формування 

інформаційного потенціалу промислових підприємств, на наш погляд, за своїм 

змістом більшою мірою відноситься до формування загального  потенціалу 

промислового підприємства, а не безпосередньо до його інформаційної 

складової.  Вважаємо, у даній частині дисертаційної роботи доцільним було б 

також проведення аналізу відповідно до пропозицій та методів оцінювання 

інформаційного потенціалу, наведених автором у пп.1.3 дисертації (зокрема – 

на с.54-67); 



 

 

3. У запропонованій автором класифікації інформаційних технологій як 

складової інформаційного потенціалу промислових підприємств за ознакою 

функціонального призначення крім виділених автором, на наш погляд, замість 

узагальнюючої групи «інші ІТ» доцільно відобразити ІТ, які застосовуються 

для маркетингово-збутової, постачальницької, логістичної діяльності, електрон-

ної комерції, мобільної торгівлі, бурхливий розвиток і розповсюдження яких є 

характерним в даний час. У цьому ж зв’язку варто зазначити, що в аналізі ІТ та 

систем управління підприємствами автор зосередив увагу насамперед на 

питаннях їх використання для завдань бухгалтерського обліку (с.48-49), в той 

час як інші напрямки розглянуті менш детально;  

4. Заслуговує на увагу проведена автором робота з аналізу діяльності та 

інформаційних систем управління промислових підприємств, зокрема – маши-

нобудівних підприємств Хмельницької обл. (пп.2.1, пп.2.2). Разом з тим, 

недостатньо коректним, на нашу думку, є той факт, що в тексті даної частини 

дисертації наведені аналітичні таблиці, які характеризують досліджувані 

процеси за різні часові періоди (табл. табл.2.1-2.5), тобто – має місце 

відхилення від принципу єдиного часового періоду дослідження; 

5.  На наш погляд, в контексті теми і об’єкта дослідження варто було б 

навести приклади інформаційних систем, пов’язані зі специфікою саме 

виробничої та постачальницько-збутової діяльності машинобудівного 

підприємства; 

6. У тексті 3.3 деяка частина міркувань автора (с.169-170), на нашу думку, 

має загальнотеоретичний характер і може бути безболісно вилучена з нього; в 

той же час, у пп.3.2 на с.164-165 має місце твердження автора про  наявність  

кількісної шкали оцінювання інформаційної досконалості підприємсства, яка, 

проте, в зазначеній частині роботи реально не наведена. 

Проте, відзначені недоліки не мають принципового характеру та не 

знижують загального високого теоретичного та науково-методичного рівня 

дисертації. 

 



 

 

 


