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Актуальність теми дисертації та її зв'язок з науковими програмами, 

планами та темами  

Сучасний стан економічного розвитку підприємницького сектору 

характеризується зростанням нових викликів й загроз. Поряд з економічною 

кризою, постійними змінами податкового законодавства йдуть процеси 

накопичення досвіду в галузі управління кризовими ситуаціями, нових форм 

господарювання. Важливою проблемою в управлінні промисловим 

підприємством є формування та збереження його конкурентоспроможності в 

умовах постійних змін зовнішнього середовища. Прогрес у сфері управління 

практично неможливий без застосування інформаційних технологій. Адже 

інформаційні системи підприємства забезпечують інформаційну підтримку всіх 

управлінських процесів та служб підприємства, включаючи проектування, 

виробництво і збут продукції, фінансово-економічний аналіз, управління 

персоналом, маркетинг, супровід експлуатації виробів, поточне та перспективне 

планування  тощо. 

З наукової та практичної точок зору, актуальність поставлених в дисертації 

завдань зумовлена наступними основними факторами: 

1. Особливістю розвитку сучасних світових спільнот є перехід до нової 

сходинки еволюції – інформаційної стадії розвитку. Прогрес економіки багато в 

чому визначається передовими інформаційними технологіями. Глобальний 
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характер розповсюдження інформатизації, що базується на інформаційних 

технологіях і охоплює практично всі сфери розвитку країни. 

2. В умовах інформаційного суспільства основним шляхом удосконалення 

управління діяльності промислових підприємств є побудова ефективної системи 

інформаційного забезпечення. 

3. Удосконалення інформаційного забезпечення в системі управління 

підприємством, і зокрема прийнятті управлінських рішень, незважаючи на 

безперечну його важливість, залишається недостатньо дослідженою проблемою 

сучасного менеджменту та потребує більш глибокого аналізу сутності 

інформаційного забезпечення, інструментів його покращення і специфіки впливу 

на подальший інноваційний розвиток підприємства. 

Вважаємо, що у цьому контексті дисертаційна робота Лозиченка О.М., яка 

присвячена питанням удосконалення інформаційного забезпечення в управлінні 

промисловим підприємством є потрібною, актуальною і своєчасною. 

Актуальність проблематики дисертації, наукова та практична 

спрямованість підтверджуються також її зв’язком з науково-дослідними темами 

Запорізького національного університету, зокрема з темою №3/17 «Становлення 

бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного розвитку та забезпечення 

національної фінансово-економічної безпеки» (номер державної реєстрації 

0117U000512), де автор надає визначення дефініцій «інформаційне забезпечення 

підприємства», «управління підприємством», «інформаційне забезпечення в 

управлінні діяльністю підприємства», удосконалює систему інформаційного 

забезпечення управління діяльністю промислових підприємств та систему 

управління діяльністю промислових підприємств на засадах використання 

інформаційного забезпечення. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій 

Аналіз дисертаційної роботи Лозиченка О. М. свідчить що представлені 

наукові положення, висновки та рекомендації є обґрунтованими. Належний 

рівень обґрунтування досягнуто дисертантом завдяки використанню теоретико-
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методологічної бази, що включає загальнонаукові і спеціальні методи наукових 

досліджень, таких як: систематизація та узагальнення, порівняння, аналіз і 

синтез, статистичний, групування, експертних оцінок, економіко-математичне 

моделювання, графічний та інші. 

Під час підготовки дисертаційної роботи використано значний обсяг 

спеціальної інформації, яка стосується інформаційної діяльності підприємств. 

Усі розділи містять схеми, таблиці, посилання на літературні джерела. 

Структура і зміст основних положень дисертаційної роботи 

Проаналізована дисертаційна робота Лозиченка О.М. є логічно 

побудованою та цілісною науковою працею, яка викладена чітко і ясно у 

науковому стилі.  

Аналіз змісту дисертаційної роботи засвідчує, що досягнуто поставленої 

мети, поставлені завдання виконано, висновки є достатньо аргументованими. 

Дисертація згідно класичної схеми складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. 

У вступі (с. 20-28) визначено актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовану мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження. Зазначені методи, 

які були використані в процесі дослідження, висвітлено у наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів, наведені дані про апробацію 

результатів дослідження.  

У першому розділі  «Теоретичні засади інформаційного забезпечення в 

системі управління промислових підприємств»  (с. 29-87) досліджено сутність 

інформаційного забезпечення в управлінні підприємством, системний підхід в 

управлінні діяльністю підприємств та методи оцінки  ефективності управління 

промислових підприємств з урахуванням інформаційного забезпечення. 

Автором досліджуються існуючі визначення сутності поняття 

«інформаційне забезпечення» науковців з метою узагальнення різних підходів та 

виявлення їх переваг та недоліків (с.29-33), а саме: 1)  як інструменту 

регулювання процесами інформаційних ресурсів підприємства;   2) як джерела 

необхідної інформації;  3) як комплексу методів, інструментів щодо 
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використання інформаційних ресурсів; 4) як процесу збирання, обробки, аналізу, 

зберігання інформації на ін. Узагальнення наукових здобутків дозволило автору 

запропонувати власне бачення поняття  «інформаційне забезпечення 

підприємства» як безперервного процесу отримання, формування, видачі 

достовірної зовнішньої та внутрішньої інформації шляхом використання 

інформаційно-аналітичного порталу та враховує механізм, що включає 

використання інформаційних ресурсів, технічних засобів і технологій, які 

надають інформацію зацікавленим користувачам для прийняття управлінських 

рішень, а також зберігання інформації, врахування існуючих загроз та ризиків в 

ринковому середовищі, які існують в інформаційній системі з метою своєчасної 

реакції на них, розробки засобів захисту, досягнення постановлених цілей 

діяльності підприємства (с.34). 

 Цікавим надбанням автора є узагальнення підходів різних науковців щодо 

аналізу сутності понять «управління» та «управління підприємством» з 

доповненням його за рахунок потреби використання інформаційних ресурсів, 

програмного забезпечення (с.35-38). Заслуговує на увагу авторське трактування 

сутності інформаційного забезпечення в управлінні діяльністю підприємства як 

сукупності взаємопов’язаних процесів, спрямованих на своєчасну обробку 

інформації щодо зовнішнього і внутрішнього середовища, її розміщення, 

організацію, зберігання, трансфер шляхом використання ефективної 

інформаційної системи за умови застосування сучасних інноваційних 

технологій, спрямованих на підвищення ефективності діяльності, мотивацію 

працівників, що дозволяє здійснювати моніторинг результатів діяльності, 

визначати можливості та загрози для довгострокового успіху діяльності 

промислових підприємств (с.39-40). 

У роботі детально досліджено питання побудови системи інформаційного 

забезпечення підприємства, її структури, складових, схем функціонування та 

етапів, переваг та недоліків у підходах науковців (с.41-47). Узагальнюючи 

накопичений досвід з цього питання автор обґрунтовує власну систему 

інформаційного забезпечення управління діяльністю промислових підприємств 
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(с.48) з практичною пропозицією ‒ створення спеціального підрозділу на 

підприємстві – служби інформаційного забезпечення управління підприємством 

з окресленням завдань, функцій, принципів роботи, бажаних результатів,  

алгоритму етапів функціонування тощо) (с.49-61).  

Цікавим з теоретичної точки зору є аналіз існуючих методів оцінки 

ефективності управління діяльністю промислових підприємств різних науковців  

(с.61-66). Акцентування уваги у дослідженні на чинниках, які впливають на 

інформаційне забезпечення підприємства (с.73-77). Це сприяло формуванню 

авторського підходу, якій виокремлює фактори, що впливають на управління 

діяльністю підприємства через інформаційне забезпечення  у сучасних умовах 

функціонування підприємств (с.78-85). 

У другому  розділі  «Аналіз ефективності інформаційного забезпечення 

та управлінської діяльності  на промислових підприємствах» (с.88-137) 

досліджено тенденції, результати діяльності підприємств з позиції 

інформаційного забезпечення, характеристика стану інформаційної діяльності  

та використання системи управління діяльністю промислових підприємств. 

Автором проаналізовано тенденції та результати діяльності підприємств  

харчової промисловості з урахуванням глобалізаційних процесів за період 2007-

2016 роки у розрізі країни (табл.2.1-2.3, рис.2.1-22, с. 90-93), а також Запорізької 

області  за 2010-2016 роки (табл. 2.4-2-6, с. 94-98) та досліджених підприємств 

(табл.2.7- 2.11, с.99-105) для обґрунтування сучасного стану підприємств щодо 

можливостей впровадження інформаційних технологій. 

У роботі проаналізовано доступ до Інтернету, розвиток зв’язку, вкладання 

інвестицій у телекомунікації в Україні за період останніх двох років (табл.2.12 – 

2.16, с.107-111), що дозволяє промисловим підприємствам розширити власну 

інформаційну діяльність. Проаналізовано результати інформаційної діяльності, 

витрати на інформаційну діяльність, стан технічного забезпечення досліджених 

підприємств (ПрАТ “Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів”, 

ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод”, ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат», ПрАТ «Львівський жиркомбінат», ПрАТ «Запорізький 
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оліяжиркомбінат») (табл.2.17-2.19, с.112-115) для обґрунтування висновків щодо 

їх  рівня інформаційної діяльності та виявлення слабких місць у  інформаційному 

забепеченні підприємств. 

Автором узагальнено та проаналізовано накопичений досвід з питання ‒ 

дослідження методичних підходів до побудови системи управління діяльністю 

промислових підприємств  на підставі інформаційного забезпечення (с. 115-121). 

Це дало змогу запропонувати удосконалення системи управління діяльністю 

промислових підприємств на засадах інформаційного забезпечення, алгоритм 

проведення оцінки її ефективності та впровадження у практичну діяльність 

досліджених підприємств (с.122- 135). 

У третьому розділі «Удосконалення науково-методичних підходів щодо  

інформаційного забезпечення в управлінні промислових підприємств» (с.138-

185) досліджено взаємозв’язок інформаційного забезпечення зі складовими 

системи управління, методичні підходи до оцінювання стану ефективності 

управління діяльністю підприємств та інформаційного забезпечення та 

ефективність використання системи управління діяльністю промислових 

підприємств в контексті інформаційного забезпечення.  

Заслуговує на увагу запропоновано авторський підхід до оцінки 

ефективності управління підприємством за результатами інформаційного 

забезпечення, який дозволить оцінити прийняття управлінських рішень, 

проаналізувати проблеми в управлінні та інформаційному забезпеченні 

підприємств харчової промисловості (с.140-141, рис.3.1, с.142). Також 

розроблено алгоритм проведення оцінки узагальнюючого інтегрального 

показника ефективності управління діяльністю в контексті інформаційного 

забезпечення (с.154-155). 

Цікавою розробкою з практичною точки зору є обґрунтування шкали від 0 

до 1 оцінки ефективності інформаційного забезпечення на промислових 

підприємствах (табл.3.1, с.158) за 4-ма рівнями з детальною характеристикою: 

незадовільний, низький, нормальний, високий. Для кожного рівня (крім 
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«високого») запропоновано напрями покращення ситуації на підприємстві в 

контексті удосконалення інформаційного забезпечення (табл.3.2, с.159).  

Запропоновані науково-методичні підходи щодо  інформаційного 

забезпечення в управлінні промислових підприємств апробовані на матеріалах 

ПрАТ “Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів” (табл.3.3-3.11, 

с.167-183) з метою обґрунтування своєчасності та доцільності прийнятих 

управлінських рішень з впливом на ефективність інформаційного забезпечення 

в управлінні діяльності підприємства. 

 

 Наукова новизна результатів дослідження 

Експертиза дисертаційної роботи свідчить, що показує, що найбільш 

суттєвими здобутками Лозиченка О.М., які відображають наукову новизну 

дослідження є наступні: 

– удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання ефективності 

інформаційного забезпечення на підставі послідовності етапів проведення 

оцінювання маркетингового, інноваційного, комерційного, виробничого, 

соціального, фінансово-економічного ефектів та ефективності інформаційної 

діяльності, що дасть можливість промисловим підприємствам впровадити 

сучасні інформаційні, інноваційні технології та забезпечити підвищення 

надійності інформаційних даних, досягнути бажаних результатів (с. 140-155);  

– сформовано шкалу оцінювання ефективності інформаційного 

забезпечення на промислових підприємствах на підставі визначення взаємодії 

між процесом управління та інформаційною діяльністю, яка дасть змогу 

промисловим підприємствам визначити рівень ефективності управління 

діяльністю та інформаційного забезпечення, розв’язати проблеми щодо 

використання інформаційних даних з урахуванням впливу чинників ринкового 

середовища, сформувати напрямки зростання ефективності управління та 

оновлення процесу інформатизації підприємства (с. 157-158);  

– удосконалено систему управління діяльністю промислових підприємств 

на засадах використання інформаційного забезпечення (с. 121-135), яка може 
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бути використана для максимізації ефективності управлінської діяльності, що 

складається з елементів, блоків, складових, сукупності етапів, виконання яких 

дозволить організувати ефективний процес управління діяльністю структурних 

підрозділів за умови раціонального використання інформації з впливом на 

підвищення ефективності функціонування підприємств; 

– удосконалено систему інформаційного забезпечення управління 

діяльністю промислових підприємств, яка відкриває нові можливості для 

упорядкованого здійснення управління діяльністю на підставі застосування 

інформаційних даних, налагодження поточної діяльності шляхом пошуку, 

обробки, розміщення, видачі інформації, використовуючи при цьому новітнє 

програмне забезпечення, що дозволить підприємству більш раціонально 

використовувати інформаційні ресурси, забезпечити доступність інформації у 

всіх структурних підрозділах та вплине на кінцеві результати роботи (с. 47-61);  

– доповнено фактори впливу на забезпечення інформацією в управлінні 

діяльністю промислового підприємства, які слід враховувати при здійсненні 

інформаційного забезпечення, а саме – зовнішнього середовища  використання і 

поширення інформації та внутрішнього середовища (впровадження технічних 

засобів, швидкість прийняття рішень, забезпеченість ресурсами, раціональне 

використання інформаційних ресурсів, стан інформаційної інфраструктури), 

аналіз яких дозволить визначити сильні та слабкі сторони в управлінні 

діяльністю, сформувати способи їх нейтралізації з позитивним впливом на 

функціонування підприємств (с. 77-85);  

– розвинуто трактування сутності поняття «інформаційне забезпечення 

підприємства» як безперервного процесу отримання, формування, видачі 

достовірної зовнішньої та внутрішньої інформації шляхом використання 

інформаційно-аналітичного порталу та враховує механізм, що включає 

використання інформаційних ресурсів, технічних засобів і технологій, які 

надають інформацію зацікавленим користувачам для прийняття управлінських 

рішень, а також зберігання інформації, врахування існуючих загроз та ризиків в 

ринковому середовищі, які існують в інформаційній системі з метою своєчасної 
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реакції на них, розробки засобів захисту, досягнення постановлених цілей 

діяльності підприємства (с. 34). В авторському визначенні зосереджено увагу на 

тому що, для прийняття управлінських рішень, визначення впливу ризиків 

ринкового середовища на діяльність підприємства, раціонального використання 

інформації доцільним є підвищення ефективності інформаційного забезпечення; 

– набуло подальшого розвитку трактування сутності поняття «управління 

підприємством» як способу організації, планування, прогнозування, координації, 

контролю всіх видів діяльності, а також механізм налагодження виробничо-

господарської, фінансово-інноваційної діяльності підприємства шляхом 

використання методів управління, програмних засобів, раціонального 

інформаційного забезпечення, що сприятиме своєчасному дослідженню 

ринкового конкурентного середовища, покращенню та злагодженості роботи 

всіх підрозділів підприємства (с. 38). В авторському баченні дефініції 

акцентовано увагу на важливості розвитку всіх видів діяльності та доцільності 

використання методів управлінням, програмних засобів для успішної роботи 

структурних підрозділів підприємства;  

– розвинуто сутність дефініції «інформаційне забезпечення в управлінні 

діяльністю підприємства» як сукупності взаємопов’язаних процесів, 

спрямованих на своєчасну обробку інформації щодо зовнішнього і внутрішнього 

середовища, її розміщення, організацію, зберігання, трансфер шляхом 

використання ефективної інформаційної системи за умови застосування 

сучасних інноваційних технологій, спрямованих на підвищення ефективності 

діяльності, мотивацію працівників, що дозволяє здійснювати моніторинг 

результатів діяльності, визначати можливості та загрози для довгострокового 

успіху діяльності промислових підприємств. (с. 39). В авторському баченні 

дефініції акцентовано увагу на тому, що лише за умови належного рівня 

інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних та 

інноваційних технологій, раціонального використання інформаційних ресурсів, 

злагодженої роботи інформаційної системи є можливим досягнення 

довгострокового успіху, визначення загроз для функціонування підприємства та 

підвищення ефективності його діяльності. 
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Науково-практична значимість результатів дослідження 

Дисертаційна робота Лозиченка О.М. є внеском у розвиток теорії та 

практики дослідження наукової задачі ‒ удосконалення інформаційного 

забезпечення в управлінні промисловим підприємством.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

використання сформованих науково-методичних положень дисертаційної 

роботи на промислових підприємствах, дасть змогу досягти підвищення 

ефективності функціонування підприємств при впровадженні їх в управлінську 

діяльність: 

на рівні суб’єктів господарювання ‒ запропоновані автором висновки та 

рекомендації знайшли практичне використання в управлінській діяльності 

промислових підприємств, таких як, ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат», 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», ПАТ «Іллічівський 

олійножировий комбінат», ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» (про що свідчать 

відповідні довідки); 

у навчальному процесі ‒ впроваджені у навчальний процес економічного 

факультету Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 

«Інформаційні системи і технології в маркетингу», «Організація та управління 

інформаційно-аналітичним забезпеченням фінансово-економічної безпеки», 

«Інформаційне забезпечення в менеджменті» (про що свідчить відповідна 

довідка).  

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, у публікаціях здобувача та автореферату 

Відповідно до вимог, які висуваються до дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук, здобувачем за темою дослідження опубліковано у 17 

наукових працях загальним обсягом 5,7 друк, арк., з яких особисто автору 

належить 5,44 друк, арк., у тому числі: стаття у колективній монографії, 6 статей 

у наукових фахових виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз даних, 10 тез доповідей за матеріалами конференцій. 
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Положення дисертаційного дослідження, які складають наукову новизну, 

повністю висвітлені у фахових виданнях та обговорені на вітчизняних 

міжнародних науково-практичних конференціях.  

Визначаючи ідентичність змісту автореферату та основних положень 

дисертації, слід відзначити, що автореферат дисертації відповідає встановленим 

вимогам Міністерства освіти і науки України до дисертацій, поданих на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук. Зміст автореферату відображає основні 

положення, висновки і пропозиції дисертаційної роботи, достатньо ґрунтовно 

розкриває всі положення наукової новизни, представлені у дисертації.  

Сформульовані у дисертації наукові результати, висновки, рекомендації і 

пропозиції належать особисто автору, є його науковим доробком. Особистий 

внесок дисертанта є достатнім. Обсяг друкованих праць та їх кількість відповідає 

встановленим вимогам щодо публікацій основних положень дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

 Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

 Оцінюючи роботу в цілому позитивно, необхідно відзначити ряд 

зауважень і дискусійних положень: 

1. У дисертації в підрозділі 1.1 (с. 31-39) наведено теоретичні підходи 

науковців до визначення понять «управління діяльністю», «інформаційне 

забезпечення», «інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю 

підприємства», але в роботі відсутня інформація щодо управління діяльністю на 

підприємствах з урахуванням  сучасних принципів інформаційної безпеки згідно 

ДСТУ ISO/IEC 27002:2015, що є актуальним для промислових підприємств у 

конкурентних умовах. 

2. Одним із завдань в роботі є доповнення факторів впливу на 

інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю промислового підприємства 

(підрозділ 1.3, с. 77-85). Проте, поза увагою залишилось питання щодо 

врахування цих факторів в системі управління діяльністю підприємств харчової 

промисловості на засадах використання інформаційного забезпечення.  

3. У роботі при доповненні факторів впливу на інформаційне забезпечення 
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в управлінні діяльністю промислового підприємства у не були враховані 

фактори, які пов’язані з інформаційною безпекою підприємства. На нашу думку, 

інформаційна безпека також суттєво впливає на рівень інформаційного 

забезпечення в управлінні діяльністю промислового підприємства. 

4. У другому розділі (підрозділ 2.3, с. 115-134) дисертантом для 

покращення роботи підприємств, основних напрямів діяльності та організації 

процесу управління було удосконалено систему управління діяльністю 

промислових підприємств на засадах використання інформаційного 

забезпечення. Водночас необґрунтовано такий етап системи ‒ як вибір напрямів 

діяльності та складових (підсистем) вищезазначеної системи. 

5. Дисертантом у другому розділі проведено детальний аналіз основних 

показників фінансово-господарської, управлінської діяльності, інформаційного 

забезпечення підприємств харчової галузі  (с. 99-115). Водночас недостатньо  

приділено уваги специфічній інформації (зовнішній та внутрішній), яка 

притаманна саме підприємствам харчової галузі. 

6. В дисертації автор звертає увагу на те, що для визначення рівня 

ефективності кожного елементу системи управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення доцільно 

використовувати удосконалену шкалу оцінювання ефективності інформаційного 

забезпечення на промислових підприємствах (табл.3.1, с.158) та для кожного 

рівня запропоновано напрями покращення ситуації на підприємстві в контексті 

удосконалення інформаційного забезпечення (табл.3.2, с.159). Водночас автор 

зазначає, що для рівня «високий» не потрібні заходи. Але щоб бути 

високоефективним інформаційне забезпечення та інші види діяльності 

(маркетингова, фінансова, кадрова, інноваційна та інші) повинні також  

удосконалюватися та розвиватися відповідно до постійних змін 

висококонкурентного середовища підприємств. 

7. При розробці науково-методичних підходів до оцінки ефективності 

інформаційного забезпечення та управління діяльністю для досліджуваних 

промислових підприємств, автором доцільно було б здійснити прогноз 
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ефективності інформаційного забезпечення та підтвердити точність прогнозу на 

підставі економіко-математичного моделювання для представлення отриманих 

результатів дослідження й визначення напрямків удосконалення процесу 

управління на перспективу.  

8. В дисертаційній роботі автором сформовано науково-методичний підхід 

до оцінювання ефективності інформаційного забезпечення (с. 141-155), який дає 

змогу оцінити маркетинговий, інноваційний, комерційний, виробничий, 

соціальний, фінансово-економічний ефект та ефективність інформаційної 

діяльності. Проте, доречно було б обґрунтувати методичний підхід до обрання 

показників для розрахунку, у розрізі запропонованих видів ефектів від різних 

видів діяльності. 

9. В табл.3.11 с.182 і на рис.3.5, с.183 дисертаційної роботи узагальнено 

динаміку ефектів та інтегрального показника ефективності управління 

діяльністю з урахуванням інформаційного  забезпечення по ПрАТ 

«Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» за період 2013-2017 

років, який показує значення від мах 2,61 (2013) до мін (-1,39) (2015). Автор  не 

надав характеристику отриманим результатам і не пояснив причини різкого 

коливання інтегрального показника за період 2013-2107 років.  

Висловлені зауваження та недоліки дисертаційної роботи мають 

дискусійний характер і в цілому не знижують рівня дисертаційної роботи та 

значущості отриманих результатів. 

Загальні висновки з дисертаційної роботи 

На основі проведеної експертизи дисертаційної роботи, автореферату та 

рівня публікацій можна зробити наступні висновки: 

1) Дисертаційна робота Лозиченка О.М. «Інформаційне забезпечення в 

управлінні промисловим підприємством» є актуальною, завершеною, самостійно 

науковою працею, виконаною на достатньо високому теоретико-методичному 

рівні. Дисертація має прикладне значення і в сукупності вирішує важливу 

науково-практичну задачу – удосконалення інформаційного забезпечення в 

управлінні промисловим підприємством.  
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