
 



інформаційно-аналітичного забезпечення системи його стратегічного 

управління. 

Тому розроблення методологічних засад моніторингу діяльності 

підприємства та рекомендацій щодо вдосконалення інформаційно-

аналітичного забезпечення стратегічного управління з метою прийняття та 

реалізації ефективних  управлінських рішень, що є метою дослідження 

Берідзе Т.М. має наукове та практичне значення, а вибрана тема виступає 

актуальною й своєчасною. 

Додатковим свідченням актуальності теми дисертаційного 

дослідження Берідзе Т.М. є те, що вона виконувалася відповідно до плану 

науково-дослідних робіт кафедри автоматизованих електромеханічних 

систем в промисловості та транспорті ДВНЗ «Криворізький національний 

університет» за темами: «Розроблення комплексу заходів по 

енергозбереженню на підприємствах залізорудної промисловості» (номер 

держаної реєстрації 0114U003457), де автором розроблено метод із 

нормування питомих витрат енергетичних ресурсів на підприємствах 

залізорудної промисловості, «Розроблення енергозберігаючих заходів на 

підприємствах гірничодобувної промисловості» (номер держаної реєстрації 

0115U003150), де автором визначено енергозберігаючі заходи для кожного 

окремого підприємства гірничорудного комплексу Криворізького регіону 

(довідка про впровадження № 198 від 19.11.2019 р.); у межах науково-

дослідної роботи кафедри статистики ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темами: «Методологія 

статистичного дослідження економічного розвитку і 

конкурентоспроможності країни в умовах трансформаційної економіки» 

(номер державної реєстрації 0106U004339), у межах якої автором визначено 

однорідні групи підприємств, «Методологічні засади статистичного 

дослідження економіки України в умовах реалізації стратегії інноваційного 

розвитку» (номер державної реєстрації 0111U007429), де автором розроблено 

стратегії розвитку підприємств (довідка про впровадження № 187 від 

21.11.2019 р.).  

Також матеріали дисертації використані при розробленні науково-

дослідної теми наукового журналу «Економіка і фінанси» (м. Дніпро) 

«Формування механізму ефективного регулювання та управління 

економічною діяльністю підприємства» (номер держаної реєстрації 

0113U007514), де автором визначено напрями моніторингової діяльності 

(довідка про участь № 112 від 18.02.2017 р.), а також при розробці 

держбюджетної теми Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського «Інноваційний розвиток 

підприємств в умовах постіндустріальної трансформації економіки» (номер 

держаної реєстрації 0118U006409), у межах якої автором розроблено 

інструментарій механізму моніторингу інноваційної діяльності підприємства, 

що сприяло збиранню, зберіганню і поширенню інформації про бізнес-

підсистеми (довідка про впровадження № 24 від 23.10.2019 р.). 



Дисертаційна робота Берідзе Т.М. виконана на актуальну для 

української економіки тему і відповідає потребам сьогодення. 

 

2. Ступінь достовірності та обґрунтованості наукових положень, 

висновків і результатів, сформованих у дисертації. 

 

Наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться у 

дисертації, в достатній мірі обґрунтовані. Виконане дослідження свідчить 

про широку і глибоку обізнаність автора з науковими працями вітчизняних і 

зарубіжних вчених у сфері моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління. Берідзе Т.М. чітко визначено предмет та об'єкт 

дисертаційної роботи, сформульовано мету та завдання дослідження. 

Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій 

підтверджується використанням інформаційної бази дослідження, а саме: 

офіційні документи Державної служби статистики, різних державних і 

урядових органів, що відображають і регламентують аспекти організаційної 

системи управління, у рамках збирання, оброблення й подання інформації; 

законодавчі й нормативні акти, офіційні документи різних державних і 

урядових органів, що регулюють корпоративні відносини на території 

України; первинні документи різних промислових структур; матеріали 

наукових конференцій і семінарів; ресурси глобальної інформаційної 

системи Інтернет; наукові праці вітчизняних і зарубіжних дослідників у 

галузі економічної теорії й практики, присвячені проблемам управління 

виробничою діяльністю підприємства. Слід зауважити, що список 

використаних джерел в дисертаційній роботі складається з 416 найменувань. 

Доцільно відзначити, що завдання дослідження, положення наукової 

новизни, висновки дисертаційної роботи є логічно побудованими та 

взаємопов’язаними. Висновки за розділами та загальні висновки становлять 

єдине ціле, а результати дослідження можуть бути використані у практичній 

діяльності підприємств гірничодобувної промисловості. 

З наукових праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті 

результати, які отримано автором особисто.  

У дисертаційній роботі матеріали та висновки кандидатської дисертації 

автора не використовувались. 

Дисертаційна робота Берідзе Т.М. виконана на належному 

теоретичному, методичному і прикладному рівні та є завершеним науковим 

дослідженням. Автор дисертації має високий рівень наукової компетентності, 

що пояснюється послідовною структурою побудови дисертаційного 

дослідження, всеохоплюючим характером вирішення поставленої проблеми 

та змістом самої роботи. Основні наукові положення, висновки та результати 

дисертації є достовірними та обґрунтованими про що свідчить використання 

сукупності загальнонаукових і прикладних методів дослідження, а саме: 

діалектичний метод наукового пізнання, системний підхід, теорія 

виробничих систем, метод дослідження операцій, аналогій, порівняння, 



функціональне моделювання, системний та критичний аналіз, методи 

компаративного аналізу, методи функціонально-вартісного, економіко-

статистичного аналізу, індексні методи, методи теорії графів, економіко-

математичне моделювання, метод дедукції, морфологічний аналіз, графічний.  

Використання вище наведених методів дозволило дисертанту зробити 

особистий внесок у розвиток методологічних засад моніторингу діяльності 

підприємства та рекомендацій щодо вдосконалення інформаційно-

аналітичного забезпечення стратегічного управління на промислових 

підприємствах, довести рекомендації і пропозиції до рівня їх практичної 

реалізації.  

Отримані Берідзе Т.М. наукові результати докладно обґрунтовані в 

дисертаційному дослідженні, що підтверджується узагальненням значної 

кількості фундаментальних праць вітчизняних і закордонних вчених- 

економістів, використанням великого обсягу статистичної інформації, 

достатньою апробацією та впровадженням на практиці. 

З точки зору мети дослідження і вирішених у процесі її досягнення 

завдань, назва дисертаційної роботи «Моніторинг діяльності підприємства в 

системі стратегічного управління» повністю відповідає її змісту. 

 

3. Структура дисертаційної роботи та зміст її основних положень 

 

Загальний обсяг дисертації складає 511 сторінок, із них 360 сторінок 

займає основний текст роботи. Загалом дисертаційна робота складається зі 

вступу, 5 розділів, 15 підрозділів, висновків, списку використаних джерел з 

416 найменувань та 12 додатків 

У першому розділі «Моніторинг діяльності підприємства як об’єкт 

наукового дослідження» (с. 46-116) удосконалено понятійний апарат 

моніторингу діяльності підприємства (с. 73-76; с. 90-95); досліджено 

дотичність понять моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічного управління та економічної діагностики (с. 87-90); удосконалено 

методичні підходи до формування суб'єктивно-активного моніторингу щодо 

оцінювання стану підприємства (с. 90-91; с. 95-111). 

У другому розділу «Методологічні засади організації і проведення 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління» 

(с. 117-197) визначено етапи послідовності реалізації та відповідний  

інструментарій побудови інформаційно-аналітичного забезпечення 

моніторингу діяльності підприємства в системі  

стратегічного управління (с. 118-124); розроблено методологію оцінювання 

якості, раціональності, дієвості економічної стратегії підприємств з 

урахуванням механізму реалізації моніторингу в системі стратегічного 

управління (с. 125-147); розроблено методику організації руху економічної 

інформації на промислових підприємствах на основі функціональної моделі 

(с. 164-190).  



В третьому розділі «Інформаційно-аналітичне забезпечення 

моніторингу діяльності підприємств у системі стратегічного управління» 

(с. 198-254) розроблено методологічні підходи щодо системно 

впорядкованих і взаємопов'язаних економіко-статистичних  

показників (с. 202-212); проаналізовано соціально-економічні процеси 

виробничих систем (с. 213-215); побудовано концептуальну модель 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління 

(с. 215, рис. 3.1); запроваджено вартісно-цільовий підхід до формування 

системи моніторингу діяльності підприємств в системі стратегічного 

управління (с. 217-235).  

В четвертому розділі «Моделювання моніторингу діяльності 

підприємства в системі стратегічного управління» (с. 255-339) 

проаналізовано систему економіко-аналітичних показників оцінювання 

діяльності підприємства на засадах використання функціонального, 

процесного, системного підходів (с. 260-270); набули подальшого розвитку 

сучасні методологічні підходи щодо оцінювання ефективності організаційної 

структури підприємства з позицій системності (с. 280-310); визначено 

основні етапи оцінювання стратегічного розвитку на засадах моніторингу 

діяльності підприємства (с. 315-334).  

В п’ятому розділі «Напрями удосконалення управлінських рішень за 

результатами моніторингу діяльності підприємства» (с. 340-409)  

узагальнено методи економіко-статистичного аналізу діяльності підприємств, 

які запропоновано в якості складових важелів управління  

(функціональний, процесний, системний підходи) при розробці стратегії за 

результатами проведеного моніторингу (с. 340-345); побудовані  

регресійні моделі, у вигляді виробничих функцій, задля визначення міри 

впливу досліджуваних чинників на результативну ознаку (чистий  

дохід від реалізації продукції) (с. 348-356); для визначення  

подальших шляхів розвитку підприємства застосовано інтегральний 

економіко-аналітичний показник конкурентного статусу (с. 360-369); 

запропоновано методологічний підхід до перспективного  

прогнозування конкурентоспроможності на засадах екстраполяції та 

використання ідентифікації дискретних часових рядів. Застосування  

методу екстраполяції дозволило визначити прогнозні значення чинників 

впливу на конкурентну позицію підприємства та отримати  

ідентифікацію дискретних часових рядів на засадах моніторингу діяльності 

підприємства задля прийняття ефективних стратегічних управлінських 

рішень. (с. 372-391). Запропоновано систему електронного документообігу, 

що дозволить прискорити досягнення стратегічних цілей підприємства 

завдяки простоті і прагматизму ІТ-рішень, подолати ізольованість бізнес-

підрозділів, запобігти втратам доходів, викликаних людськими помилкам 

(с. 401-403). 

 



4. Наукова новизна положень, висновків та результатів дисертації 

 

Дисертаційна робота Берідзе Т.М. містить низку положень, висновків, 

рекомендацій та результатів, яким притаманна наукова новизна та практична 

значущість. Представлені в дисертаційній роботі результати мають високий 

рівень теоретичної, методичної та методологічної обґрунтованості. 

Загалом, серед результатів здійсненого дослідження заслуговує на 

увагу розвинутий автором понятійний апарат моніторингу діяльності 

підприємства як процесу безперервного спостереження виробничої 

діяльності гірничорудних підприємств з позиції системності; дослідження 

явищ і подій щодо виробничої діяльності; формування інформаційної бази 

управління; контроль за ходом і характером виконання стратегічних планів; 

оцінювання змін у діяльності підприємства на основі системи критеріїв 

(еталонів); сприяє вдосконаленню системи підтримки управлінських рішень 

при реалізації економічної політики підприємства (с. 73-76; с. 90-95).  

Удосконалено методичні підходи до формування суб’єктивно-

активного моніторингу щодо оцінювання стану підприємства. Визначаючи 

ознаки суб’єктивно-активного моніторингу та його відмінність від загально 

існуючих дефініцій автор акцентує увагу на врахуванні специфіки 

досліджуваних процесів на підприємствах гірничорудного комплексу. 

Формалізовано ряд властивостей процесу управління, що дозволило 

визначити поняття «активні» елементи. Доведено, що активність підсистем 

управління підприємством виявляється в самоорганізації, яка виражається в 

прагненні до досягнення цілей виробничої системи (с. 90-91; с. 95-111).  

Розроблено методологію оцінювання якості, раціональності, дієвості 

економічної стратегії підприємств з урахуванням механізму реалізації 

моніторингу в системі стратегічного управління. На основі сформованої 

матриці принципів доведено необхідність застосування принципу розвитку, 

відповідно до якого, зміни не повинні ускладнювати моніторинг діяльності 

підприємства. Запропоновано інноваційну складову в процесі оцінювання 

ефективності підприємства, що проявляється в забезпечені систематичного 

пошуку організаційних схем руху інформації, альтернативних моделей 

розвитку, на засадах впровадження механізму моніторингу його діяльності 

(с. 144-159).  

У ході дослідження визначено, що формування інформаційно-

аналітичного забезпечення моніторингу діяльності підприємства в системі 

стратегічного управлінні певною мірою залежить від організації руху 

економічної інформації. Пропонується використання методики організації 

руху економічної інформації на підприємствах гірничодобувної 

промисловості Криворізького регіону на основі функціональної моделі. 

Методика містить наступні складові: збір економічної інформації щодо 

діяльності підприємства; розподіл зібраної інформації по відділах 

підприємства відповідно функцій, що ними виконуються; визначення 



внутрішньої та зовнішньої, вхідної та вихідної інформації; побудова та аналіз 

функціональної моделі щодо руху економічної інформації (с. 166-190). 

На основі проведеного дослідження розроблено концептуальну модель 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління для 

забезпечення дієвого стратегічного управління підприємством. Формування 

концептуальних засад моніторингу діяльності підприємств спрямовано на 

визначення методології, залучення спеціальних інформаційних технологій, 

використання економічних інструментів управління, що використовується з 

метою вдосконалення процесу управління в інтересах як безпосередньо 

промислових підприємств, так і їх партнерів (с. 213-215).  

Запроваджено вартісно-цільовий підхід до формування системи  

моніторингу діяльності підприємств, який передбачає врахування показників 

локалізації і концентрації ресурсів. Використання даних показників 

дозволило впорядкувати підприємства за рівнем їх ефективного 

функціонування й дослідити динаміку залежності доходів від вартості 

сукупних витрат, зосередити увагу на розробленні управлінських рішень 

задля забезпечення ефективності виробничої діяльності Проведений 

економіко-статистичний аналіз пропорційності розподілу показників 

діяльності підприємств гірничодобувної галузі дозволяє узагальнити підходи 

щодо визначення раціональності управління підприємств гірничодобувної 

галузі (с. 217-234). 

Автор на основі досліджень вітчизняних та іноземних науковців 

удосконалила методологічний підхід до економіко-статистичного аналізу 

діяльності підприємств. Підґрунтям удосконалення методологічних засад 

аналізу ефективності соціально-економічного стану гірничорудних 

підприємств є оцінювання у часі структурної трансформації показників 

ефективності діяльності підприємств гірничодобувної галузі. Це забезпечує 

проведення детального факторного аналізу, сприяє визначенню ключових 

чинників – ресурсовіддачі та прибутковості, що впливають на ефективність 

виробництва гірничорудних підприємств (с. 237-251).  

Розширено методологічний підхід до оцінювання організаційної 

структури управління з позиції системності. Обґрунтовано систему 

аналітичних показників щодо оцінювання ефективності організаційної 

структури управління підприємства з позиції системності, що будується на 

основі матриці суміжності зв’язків між підрозділами підприємства (с. 280-

310). 

Удосконалено систему економіко-аналітичних показників оцінювання 

діяльності підприємства, яка містить коефіцієнти: стійкості, мінливості, 

стабільності, сталості реалізації економічної стратегії підприємства, надають 

інформацію щодо досягнення чи недосягнення стратегічних цілей 

підприємства, а також забезпечують можливість відстеження динаміки 

реалізації економічної стратегії (с. 325-335). 

Набули подальшого розвитку методи економіко-статистичного аналізу 

діяльності підприємств, які враховують функціональний, процесний, 



системний підходи при розробці стратегії. Комплексність використання 

економіко-аналітичних методів передбачає системне розкриття сутності, 

закономірностей, тенденцій розвитку визначених явищ і процесів з метою 

адекватного відображення властивостей, резервів і перспектив розвитку та 

шляхів удосконалення (с. 340-358).  

Розширено систему формування моніторингу, що є інформаційно-

аналітичною складовою стратегічного управління. Автором доведено 

доцільність включення показника конкурентного статусу, що стало 

підставою для подальшого розвитку системи формування моніторингу 

діяльності підприємства (с. 360-369).  

Важливим науковим здобутком дисертанта є розроблений автором 

методологічний підхід до перспективного прогнозування 

конкурентоспроможності на засадах екстраполяції на основі використання 

ідентифікації дискретних часових рядів. Застосування методу екстраполяції 

дозволило визначити прогнозні значення чинників впливу на конкурентну 

позицію підприємства та отримати ідентифікацію дискретних часових рядів 

на засадах моніторингу діяльності підприємства задля прийняття ефективних 

стратегічних управлінських рішень (с. 372-391).  

Розширено систему заходів забезпечення стратегічного управління 

розвитком гірничорудних підприємств, запропоновано систему електронного 

документообігу. Подолання ізольованості бізнес-процесів забезпечує 

впровадження новітніх систем автоматизації, що дозволить: прискорити 

досягнення стратегічних цілей підприємства завдяки простоті і прагматизму 

ІТ-рішень; подолати ізольованість бізнес-підрозділів; запобігти втратам 

доходів, викликаних людськими помилкам (с. 395-403).  

 

5. Теоретична дослідження 

 

Для економічної науки теоретичне значення отриманих результатів 
мають такі елементи наукової новизни: 

− удосконалено понятійний апарат моніторингу діяльності 

підприємства (п. 1.2); 

− удосконалено методичні підходи до формування суб’єктивно-

активного моніторингу на засадах теорії виробничих систем (п. 1.3); 

− розроблено методологію оцінювання якості, раціональності, дієвості 

економічної стратегії підприємств з урахуванням механізму реалізації 

моніторингу в системі стратегічного управління (п. 2.2);  

− побудовано концептуальну модель системи моніторингу діяльності 

підприємства (п. 3.1);  

− запроваджено вартісно-цільовий підхід до формування системи 

моніторингу діяльності підприємства (п. 3.2); 

− розвинуто методологічний підхід до економіко-статистичного 

аналізу діяльності підприємств (п. 3.3);  

− розширено методологічний підхід до оцінювання організаційної 



структури управління з позиції системності (п. 4.2); 

− удосконалено систему економіко-аналітичних показників 

оцінювання діяльності підприємства на засадах використання 

функціонального, процесного, системного підходів (п. 4.3).  

Поряд з цим, практичну значущість мають наукові результати 

дисертаційної роботи, які заслуговують на використання у діяльності 

промислових підприємств. До ключових результатів прикладного характеру 

слід зарахувати: 

− запропоновано методику організації руху економічної інформації на 

підприємствах на основі функціональної моделі (п. 2.3); 

−  узагальнено методи економіко-статистичного аналізу діяльності 

підприємств при розробці стратегії (п. 5.1); 

− запропоновано методологічний підхід до перспективного 

прогнозування конкурентоспроможності на засадах екстраполяції та 

використання ідентифікації дискретних часових рядів (п. 5.2); 

− розширено систему формування моніторингу як інформаційно-

аналітичної складової стратегічного управління (п. 5.2); 

− обґрунтовано аргументацію та вдосконалення системи заходів щодо 

забезпечення економіко-аналітичного оцінювання результатів реалізації 

стратегії розвитку підприємств гірничодобувної галузі, орієнтованих на 

високі, стабільні темпи зростання виробництва (п. 5.3). 

Основні результати наукового дослідження знайшли використання у 

діяльності: Ukraine international chamber of commerce (Українська міжнародна 

торгова палата) (довідка № 29 від 30.01.2019 р.); Академії гірничих наук 

України (довідка № 143 від 03.01.2020 р.); ТОВ «ПРОМРЕМОНТІНВЕСТ» 

(довідка № 37 від 19.02.2018 р.); ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 

(довідка № 004340 від 03.10.2018 р.); ПрАТ «Північний гірничо-

збагачувальний комбінат» (довідка № 1/19 від 01.03.2019 р.); 

ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (довідка від 

21.05.2019 р.); Асоціація «УКРРУДПРОМ» (довідка № УР-08/56 від 

18.12.2019 р.).  

Основні методологічні положення та результати дисертаційної роботи, 

що становлять наукову новизну, використовуються у навчальному процесі 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» під час викладання 

дисциплін «Основи наукових досліджень», «Системи моніторингу та 

ідентифікації параметрів промислових підприємств», «Логістика на 

електротранспорті» (довідка № 198 від 19.11.2019 р.); ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при 

викладанні дисципліни «Статистичне забезпечення управління» (довідка 

№ 187 від 21.11.2019 р.); Криворізького факультету Запорізького 

національного університету під час викладання дисциплін «Моделювання 

економічної динаміки», «Інформаційні системи в менеджменті», «Імітаційне 

моделювання», «Статистика» (довідка № 84 від 24.12.2019 р.).  

Все вищеозначене дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційне 



дослідження має наукове і прикладне значення. 

 

6. Повнота викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій в опублікованих наукових 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. У відкритому друці за темою дисертації 

автором опубліковано 80 наукових праць загальним обсягом 123,64 друк. 

арк. (особисто автору належить 76,53 друк, арк.), зокрема: 8 монографій, з 

них 1 одноосібна, 29 статей у наукових фахових виданнях України (20 статей 

у наукових фахових виданнях України, 9 статей у наукових фахових 

виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз (1 з 

них – у виданні наукометричної бази даних Scopus)), 5 статей у наукових 

періодичних виданнях інших держав, 7 статей в інших виданнях України, 26 

тез доповідей за матеріалами конференцій, 5 навчальних посібників.  

Всі основні наукові положення, висновки та пропозиції, що винесені на 

захист, одержано 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 

Берідзе Т.М. доповідалися й отримали позитивну оцінку на 26 міжнародних 

та всеукраїнських 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 доктора економічних наук. 

 

7. Відповідність теми дисертації профілю спеціальності 

 

Дисертаційна робота виконана державною українською мовою, якою 

автор володіє на високому рівні. Стиль написання дисертації відповідає 

вимогам, що висуваються до наукових праць такого рівня, а також 

характеризується послідовністю, логічністю, обґрунтованістю. Структура 

дисертації повністю узгоджується з її назвою, метою, і завданнями 

дослідження. Результати дисертаційної роботи відповідають спеціальності 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). 

 

8. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 
 

Відзначаючи, в цілому, достатній рівень наукових здобутків 

дисертанта, обґрунтованість переважної більшості результатів дослідження, 



слід вказати на певні недоліки і дискусійні моменти: 

1. Автором здійснено дослідження еволюційного розвитку системи 

стратегічного управління підприємством на підставі аналізу часових змін 

економічного розвитку та зазначено зміну ідеології економіки, актуальність 

стратегічного управління (с. 46-52). Проте, доцільно було б поряд із 

зазначеними стадіями процесу стратегічного управління також вказати, яким 

чином вони співвідносяться з діяльністю підприємств гірничодобувної галузі. 

2. В дисертаційній роботі проведено змістовний аналіз місця 

моніторингу в системі стратегічного управління (с. 73-77), але не вказано 

яким чином використовуються інструменти управління, що дозволило б 

конкретизувати їх практичне значення. 

3. В підрозділі 2.1 автор аналізує сутність інформаційного забезпечення 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління та 

зазначає, що «задля забезпечення раціонального управління доцільно 

впровадити свою систему інформаційного забезпечення» (с. 129), а також 

перераховує вимоги до побудови таких систем (с. 117-130). Проте, не 

зрозуміло, які існують систем обробки даних для промислових підприємств, 

що доречно було б зазначити. 

4. Автор аналізує ефективність організаційної структури для 

підприємства КЗРК на основі графа (с. 307-310). Також наведені практичні 

розрахунки щодо організаційної структури на основі застосування основних 

положень теорії графів. Проте, в дисертаційній роботі слід було б 

конкретизувати механізм побудови такого графа, його наочне відображення 

та зазначити яким чином він візуалізується в роботі. 

5. Автором запропоновано визначення конкурентного статусу 

підприємства на основі показників діяльності підприємства (с. 360-369), 

надано відповідність якісної оцінки конкурентного статусу гірничо-

збагачувальних підприємств України до етапу життєвого циклу (с. 370). 

Проте, на нашу думку, доцільно було б уточнити яким чином визначався етап 

життєвого циклу підприємства.  

6. В підрозділі 2.3 побудовано оптимальну модель організації руху 

економічної інформації, що дозволяє підвищити ефективність використання 

інформаційно-методичної бази, а отже й сприятиме забезпеченню якісного 

комплексного моніторингу гірничодобувних підприємств (с. 188; с. 189; 

с. 190). На нашу думку, необхідно було конкретизувати яким чином 

вимірювалася ефективність організації руху економічної інформації.  

7. В підрозділі 5.3 на рис. 5.19 зображено схему реалізації стратегічної 

цілі діяльності ПрАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (с. 400). 

Однак, доцільно було б дослідити особливості формування стратегічної цілі, 

фактори впливу, що дозволило б конкретизувати управлінські рішення щодо 

досягнення означених цілей. 

Висловлені зауваження і зазначені недоліки не знижують позитивну 

оцінку теоретичного рівня та практичного значення результатів 

дисертаційної роботи Берілзе Т.М.  



  


