
 



нового підходу до налагодження інформаційного забезпечення в управлінні 

промисловим підприємством. 

Актуальність роботи підтверджується тим, що проведені дослідження є 

складовою наукової теми Запорізького національного університету №3/17 

“Становлення бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного розвитку та 

забезпечення національної фінансово-економічної безпеки” (номер державної 

реєстрації 0117U000512), де автором надано визначення дефініцій 

“інформаційне забезпечення підприємства”, “управління підприємством”, 

“інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю підприємства”, 

удосконалено систему інформаційного забезпечення управління діяльністю 

промислових підприємств та систему управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 

Проведений аналіз змісту дисертаційної роботи, автореферату та 

публікацій Лозиченка О.М., дає змогу констатувати високий ступінь 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій. Вони 

опираються на сучасні теоретичні та практичні економічні дослідження з 

питань інформаційного забезпечення в управлінні промисловим 

підприємством. Автором проаналізовано значний обсяг як вітчизняних, так і 

іноземних наукових досліджень, що дозволило окреслити сучасний стан 

проблеми та ґрунтовно підійти до розв’язання визначених у дисертаційній 

роботі завдань.  

Щоби досягнути мету дослідження, автором було використано метод 

порівняння, систематизації та узагальнення, аналізу і синтезу, методи 

систематизації та порівняння, системний підхід, статистичний метод обробки 

даних, метод групування, метод порівняння, метод експертних оцінок, метод 

економіко-математичного моделювання, метод порівняння та логічного 

узагальнення. Для наочного представлення результатів дослідження автор 

застосував можливості графічного методу.  



Ознайомившись зі змістом дисертаційної роботи можна стверджувати, що 

завдяки логічній послідовності проведеного дослідження, використанні 

загальнонаукових та економіко-математичних методів, адекватних завданням 

роботи, чіткості викладання матеріалу як усієї дисертації, так і кожного з її 

трьох розділів, мету дослідження досягнуто, а завдання роботи виконані у 

повному обсязі.  

Кожен з розділів та підрозділів роботи містить результати, що становлять 

значний науковий інтерес та є обґрунтованими і достовірними. 

Так, у першому розділі “Теоретичні засади інформаційного забезпечення 

в системі управління промислових підприємств” автором проаналізовано 

підходи вчених до визначення поняття “інформаційне забезпечення” та 

запропоновано визначення понять “інформаційне забезпечення підприємства”, 

“управління підприємством”, “інформаційне забезпечення в управлінні 

діяльністю підприємства” (с. 30; с. 34; с. 35). Аналіз багатьох економічних 

джерел (с. 62-73) дозволив дисертанту зробити висновки, що в науковій 

економічній літературі недостатньо розроблені питання, що стосуються 

системи інформаційного забезпечення, тому в дисертації удосконалено 

визначення системи інформаційного забезпечення управління діяльністю 

промислових підприємств та обґрунтоване трактування її складових (с. 74–75). 

Далі автором проаналізовано методи, підходи, показники оцінювання 

ефективності управління підприємством (с. 74–75), досліджено чинники 

зовнішнього та внутрішнього середовища та доповнено перелік факторів 

впливу на забезпечення інформацією в управлінні діяльністю промислового 

підприємства відповідно до сучасних трендів інформаційної економіки (с. 74–

75).  

У другому розділі “Аналіз ефективності інформаційного забезпечення та 

управлінської діяльності на промислових підприємствах” автор проводить 

аналіз стану інформаційного забезпечення на промислових підприємствах 

України, визначає достатність інформаційного забезпечення (с. 83-86). В роботі 

здійснено оцінювання ефективності управлінської діяльності підприємств та 



обґрунтовано доцільність підвищення ефективності інформаційного 

забезпечення промислових підприємств (с. 83-86). Автором досліджено 

особливості здійснення управління, визначення рівня ефективності управління, 

використання системи та механізму управління різними видами діяльності та 

удосконалено систему управління діяльністю промислових підприємств на 

засадах використання інформаційного забезпечення (с. 83-86). 

У третьому розділі “Удосконалення науково-методичних підходів щодо 

інформаційного забезпечення в управлінні промислових підприємств” автором 

проаналізовано результати інформаційної діяльності промислових підприємств 

(с. 146-163) та розроблено низку науково обґрунтованих та практично 

значущих рекомендацій щодо удосконалення методичних підходів до 

оцінювання рівня ефективності інформаційного забезпечення в управлінні 

підприємством, зокрема шляхом проведення експертного опитування, 

розрахунку коефіцієнта вагомості, коефіцієнта конкордації Кендала 

удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання ефективності 

інформаційного забезпечення, який дає змогу провести розрахунок 

маркетингової, інноваційної, комерційної, виробничої, соціальної, фінансово-

економічної ефективності та ефективності інформаційної діяльності (с. 146-

163); сформовано шкалу оцінювання ефективності інформаційного 

забезпечення на промислових підприємствах, за допомогою якої визначено 

рівень ефективності управління діяльністю та інформаційного забезпечення 

відповідно до вказаних порогових значень (с. 146-163). 

В цілому, отримані результати наукового дослідження Лозиченка О.М., 

що наведені в дисертаційній роботі, достатньо обґрунтовані і мають наукову 

достовірність. 

Висновки за розділами та загальні висновки характеризуються логічністю 

та цілісністю, а результати дослідження можуть бути використані у практичній 

діяльності промислових підприємств. 



Щодо мети дослідження і вирішених у процесі її досягнення завдань, то 

назва дисертаційної роботи “Інформаційне забезпечення в управлінні 

промисловим підприємством” повністю відповідає її змісту. 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження Лозиченка О.М., полягає в 

узагальненні теоретичних положень та удосконаленні методичних 

рекомендацій щодо покращення інформаційного забезпечення в управлінні 

промисловим підприємством. 

До вагомих наукових результатів можна віднести такі: 

на теоретичному рівні: 

– запропоновано трактування поняття “інформаційне забезпечення 

підприємства”, яке розглянуто як безперервний процес 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 поставлених цілей 

діяльності підприємства (c. 30); 

– уточнено сутність поняття “управління підприємством”, що 

запропоновано розглядати як спосіб 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. 34);  

– проаналізовано існуючі підходи вчених до визначення сутності 

економічної категорії “інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю 



підприємства” та сформовано власне бачення даного поняття, яке 

запропоновано розглядати як сукупність 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. 35);  

– у ході дослідження автором удосконалено класифікацію та уточнено 

перелік факторів впливу на забезпечення інформацією в управлінні діяльністю 

промислового підприємства, які поділено на внутрішні фактори (технологія, 

ефективність діяльності підприємства, швидкість прийняття рішень, повнота та 

швидкість поширення інформації, стан інформаційної інфраструктури, 

виробничі, система маркетингу та менеджменту, забезпеченість кадрами та 

ресурсами) та зовнішні фактори (державне урегулювання, оточення, 

конкуренти, соціально-економічні, податкова політика, нормативно-правове 

забезпечення, державна політика) (с. 58-60). Врахування даних факторів на 

промислових підприємствах дозволить синергетично підсилити їх позитивний 

вплив на інформаційне забезпечення та підвищити ефективність процесу 

управління;  

на методичному рівні: 

– під час дослідження автором удосконалено науково-методичний підхід 

до оцінювання ефективності інформаційного забезпечення (с. 74-75), який 

дозволяє оцінити раціональність використання інформації на підставі 

розрахунку маркетингової, інноваційної, комерційної, виробничої, соціальної, 

фінансово-економічної ефективності та ефективності інформаційної діяльності; 

коефіцієнта вагомості, конкордації, що дозволить покращити інформаційне 

забезпечення управлінської діяльності, впровадити сучасні інформаційні 



технології, організувати процес управління, досягти на підприємстві 

стратегічних цілей;  

– автором удосконалено шкалу оцінювання ефективності 

інформаційного забезпечення на промислових підприємствах, що дозволило 

визначити порогові значення і рівні ефективності управління діяльністю та 

інформаційного забезпечення, охарактеризувати кожен рівень та віднести 

визначений рівень інформаційного значення відповідно до високого, 

нормального, низького, незадовільного рівнів, що дало змогу розробити шляхи 

інформатизації функціонування промислових підприємств, напрями 

покращення управління діяльністю (с. 162-163);  

– автором удосконалено систему управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення шляхом 

врахування системного та процесного підходу, яка складається із 

взаємопов’язаних елементів, враховує взаємозв’язок між використанням 

інформації та процесом управління, що дозволило розробити ефективну 

систему управління промисловим підприємством, та більш ефективно 

використовувати інформаційні дані, щоб вплинути на роботу підприємства 

(с. 169-180);  

– удосконалено систему інформаційного забезпечення управління 

діяльністю промислових підприємств, яка дозволяє організувати поточну 

діяльність підприємства на підставі дотримання елементів та підсистем 

управління, використання програмного забезпечення, пошуку та видачі 

інформації, що забезпечить більш раціональне використання інформаційних 

ресурсів, зростання результативності підприємства (с. 180-188). Використання 

даної системи допоможе ефективно використовувати інформацію та 

забезпечити нею управління на рівні підприємства. 

Можна відзначити, що теоретичні і практичні положення дисертаційної 

роботи Лозиченка О. М. розвивають теоретичне розуміння сутності 

інформаційного забезпечення в управлінні промисловим підприємством, дають 

змогу оцінити ефективність інформаційного забезпечення та його вплив на 



процес управління, результати фінансово-господарської діяльності 

підприємств, визначити доцільність використання наявної системи 

інформаційного забезпечення. 

 

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у подальшому 

розвитку понять “інформаційне забезпечення підприємства”, “управління 

підприємством”, “інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю 

підприємства”, визначенні факторів впливу на забезпечення інформацією в 

управлінні діяльністю промислового підприємства.  

Прикладна цінність результатів дисертаційного дослідження 

Лозиченка О. М. полягає у тому, що було удосконалено науково-методичний 

підхід до оцінювання ефективності інформаційного забезпечення, шкалу 

оцінювання ефективності інформаційного забезпечення на промислових 

підприємствах, систему управління діяльністю промислових підприємств на 

засадах використання інформаційного забезпечення, систему інформаційного 

забезпечення управління діяльністю промислових підприємств та здійснено їх 

практичне застосування на промислових підприємствах.  

Провівши аналіз тексту дисертаційної роботи, ознайомившись зі змістом 

автореферату та публікацій Лозиченка О. М. можна стверджувати, що 

переважна більшість наукових положень, пропозицій і висновків, 

представлених у роботі, є обґрунтованими та не дають підстави сумніватися в 

їх достовірності. Наукова новизна та практична значущість дисертаційної 

роботи знайшли відповідне відображення у статті у колективній монографії, 

фахових наукових статтях, 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 в діяльності вітчизняних 

промислових підприємств, зокрема: ПрАТ “Запорізький оліяжиркомбінат” 

(довідка № 837 від 05.12.2018 р.), ПрАТ “Миронівський завод по виготовленню 



круп і комбікормів” (довідка № 74/1 від 23.01.2019 р.), ПрАТ “Пологівський 

олійноекстракційний завод” (довідка № 613/1/04 від 06.02.2019 р.), 

ПАТ “Іллічівський олійножировий комбінат” (довідка № 24/01-01 від 

07.02.2019 р.), ПрАТ “Ніжинський жиркомбінат” (довідка № 116/2019 від 

27.02.2019 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі 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” (довідка № 01.01-13/104 від 

23.11.2018 р.).  

Враховуючи вище зазначене можна зробити висновок про те, що 

дисертаційне дослідження має наукове та практичне 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.  

За темою дисертації автором опубліковано 17 наукових праць, з них: 

1 стаття у колективній монографії, 6 статей у наукових фахових виданнях 

України, які включено до міжнародних наукометричних баз даних, 10 тез 

доповідей за матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 

5,7 друк. арк., з них особисто автору належить 5,44 друк. арк.  

Винесені на захист основні наукові положення, висновки та пропозиції, 

одержано автором самостійно. Сутність результатів виконаного дослідження та 

їх наукова новизна достатньою мірою відображена в опублікованих працях. 

Представлені у дисертаційній роботі основні положення і наукові результати 

Лозиченка О. М. доповідалися й отримали позитивну оцінку на 



10 всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, що 

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 має логічну структуру, складається зі вступу, трьох 

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

роботи становить 300 сторінок, з них основний текст викладений на 

198 сторінках. Робота містить 36 таблиць та 17 рисунків.   

Матеріал дисертаційної роботи викладено послідовно та обґрунтовано. 

Аналізована 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. В авторефераті 

достатньою мірою висвітлено основні наукові і практичні положення 

дисертаційної роботи. 

Дисертація не містить несанкціонованих текстових запозичень без 

посилань на джерело (академічного плагіату). Дисертаційна робота за обсягом і 

оформленням відповідає вимогам, що встановлені МОН України до 

кандидатських дисертацій. 

 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Позитивно оцінюючи авторський підхід до розв’язання досліджуваної 

проблематики та викладення положень, висновків і рекомендацій, слід 

відзначити ряд положень дискусійного характеру, які потребують додаткової 

аргументації, зокрема: 

1. Дисертантом на с. 84 (табл. 1.1) наведено теоретичні підходи вчених до 

визначення сутності поняття “інформаційне забезпечення” та запропоновано 

власне бачення дефініції “інформаційне забезпечення підприємства”. 



Вважаємо, що доцільно було б в таблиці відобразити переваги, недоліки 

зазначених підходів та конкретизувати доцільність удосконалення зазначеного 

визначення. 

2. У п. 1.3 дисертації приділено увага дослідженню методів оцінювання 

ефективності управління діяльністю промислових підприємств (с. 30-34), але, 

зважаючи на обрану тему дослідження, доцільно було б здійснити аналіз 

сучасних інформаційних технологій, програмно-апаратного забезпечення та 

специфіки їх застосування на промислових підприємствах, що сприяло б 

конкретизації проблем процесу інформатизації підприємств.  

3. Дисертантом удосконалено класифікацію та уточнено перелік факторів 

впливу на забезпечення інформацією в управлінні діяльністю промислового 

підприємства, які класифіковано на чинники оточуючого середовища 

використання і поширення інформації (с. 30-34), але відсутня інформація щодо 

характеристики рівня впливу кожного фактору на забезпечення інформацією та 

процес управління. Вважаємо, що у тексті дисертаційної роботи слід уточнити 

рівень впливу кожного фактору та конкретизувати їхнє значення для діяльності 

промислових підприємств.  

4. У п. 1.2 дисертації здійснено ґрунтовний аналіз та удосконалено 

систему інформаційного забезпечення управління діяльністю промислових 

підприємств (с. 30-34). Проте, доцільно було б конкретизувати необхідність 

виокремлення такого елементу системи як блоки підсистеми управління, їх 

роль та зазначити, що мається на увазі під спеціальним підрозділом системи 

для підтвердження отриманих результатів.  

5. Розглядаючи оцінку ефективності управлінської діяльності 

підприємств та необхідність інформаційного забезпечення (п. 2.2), автор 

аналізує ряд показників на підприємствах харчової промисловості (с. 182-183), 

але поза увагою залишилися показники оцінки ефективності інформаційного 

забезпечення. На нашу думку, доречно було б проаналізувати результати 

інформаційної діяльності та показники оцінювання ефективності 

інформаційного забезпечення для українських промислових підприємств.  



6. У п. 2.3 дисертації наведено систему управління діяльністю 

промислових підприємств на засадах використання інформаційного 

забезпечення (с. 75-85), а також в п. 3.3 проведена комплексна оцінка 

ефективності даної системи на підставі використання удосконаленого науково-

методичного підходу до оцінювання ефективності інформаційного 

забезпечення на прикладі підприємств харчової промисловості (с. 129-133). 

Вважаємо за доцільне навести в роботі порівняльний аналіз ефективності даної 

системи на прикладі підприємств різних видів промисловості та для наочності 

представити такий аналіз у таблиці.  

7. В п. 3.2 дисертантом удосконалено науково-методичний підхід до 

оцінювання ефективності інформаційного забезпечення (с. 186-188) та для 

отримання розрахункових даних було проведено експертне оцінювання, 

розраховано коефіцієнт вагомості, конкордації і оцінено маркетингову, 

інноваційну, комерційну, виробничу, соціальну, фінансово-економічну 

ефективність та ефективність інформаційної діяльності. Проте, достовірність 

використання методу експертного опитування та точність отриманих даних 

залежить від обраної кількості осіб та компетентності експертної групи, які 

обираються для проведення опитування. Вважаємо, що в роботі доречно було б 

уточнити перелік учасників експертної групи.  

8. В табл. 3.7 (с. 56) автор обґрунтовує напрями підвищення 

ефективності управління діяльністю підприємств харчової промисловості та 

інформаційного забезпечення відповідно до удосконаленої шкали оцінювання 

ефективності інформаційного забезпечення. На нашу думку, доцільно було б 

навести перелік проблем, з якими стикаються промислові підприємства 

відповідно до кожного рівня ефективності, та практичні особливості 

впровадження даних напрямів підвищення ефективності управління. 

Слід відзначити, що викладені зауваження та дискусійні моменти мають 

частковий характер і не зменшують загальної теоретичної та науково-

практичної значущості, а також позитивної оцінки дисертаційної роботи, до 

того ж окремі з них можуть бути враховані в подальшій роботі автора. 



 


