
 



невпинною еволюцією ринкового середовища, яке ставить перед керівництвом 

підприємства нові, сучасні вимоги до методів управління із орієнтацією на 

синтез різних наукових областей і суміжні наукові дослідження.  

У цьому контексті представлене дисертаційне дослідження є 

новаторським і актуальним. 

На користь наукової вагомості та актуальності дисертаційної роботи 

свідчить відповідність тематики дослідження плану науково-дослідних робіт 

ДВНЗ «Криворізький національний університет», адже дисертація виконана 

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.); науково-дослідній роботі ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», оскільки 

робота виконана 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.). Крім того, дисертація 

використана 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.).  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень,  

 висновків і рекомендацій, їх достовірність 

Наукові положення, висновки та рекомендації, викладені в дисертації, 

науково-обґрунтовані і достовірні. Вони базуються на коректному 

застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. 



Методологічною основою дослідження стали положення економічної 

теорії, теорії економічного аналізу, стратегічного аналізу, теоретичних основ 

економіки і управління організаціями, галузями, комплексами промисловості. 

Нормативною базою дослідження послужили офіційні документи 

різних державних і урядових органів, що відображають і регламентують ті 

або інші аспекти організації системи збору, обробки й представлення 

інформації. Як інформаційні джерела, використані 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, інформація 

Державної служби статистики України.  

Теоретичною основою досліджень послужили наукові праці 

вітчизняних і закордонних дослідників в галузі економічної теорії й 

практики, економічного аналізу, інформаційно-аналітичного забезпечення 

управління економікою, які присвячені проблемам управління виробничою 

діяльністю підприємств в умовах перехідної економіки, а також фінансового 

і інформаційного менеджменту. 

Практичною основою дослідження стали положення системного 

аналізу, що використовує функціонально-вартісний, економіко-статистичний 

методи. У процесі дослідження використані положення провідних 

теоретичних шкіл сучасної економіки, менеджменту й статистики, а також 

дослідження, пов'язані з теорією інформації. 

Достовірність отриманих у дисертації наукових положень, висновків і 

рекомендацій підтверджується широким використанням інформації, що 

міститься у законах України та нормативно-правових актах органів 

законодавчої та виконавчої влади, інформації Державної служби статистики 

України, результатами впровадження розробок автора у процеси управління 

підприємств гірничорудних підприємств.  

У публікаціях в повній мірі відображені отримані в дисертації наукові 

результати. З наукових праць, виданих у співавторстві, використано тільки ті 

результати, які отримано автором особисто. Обґрунтованість і достовірність 

отриманих результатів дослідження, наукових положень та рекомендацій 

дисертанта підтверджені їх апробацією та схваленням на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Зміст дисертаційної роботи «Моніторинг діяльності підприємства в 

системі стратегічного управління» повністю відповідає назві, меті 

дослідження, сформованим завданням.  

 

Структура дисертаційної роботи та зміст її основних положень  

Берідзе Т.М. чітко визначено предмет та об'єкт дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та завдання дослідження.  

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 та12 додатків 

У першому розділі «Моніторинг діяльності підприємства як об’єкт 

наукового дослідження» (с. 46-116) досліджено еволюційний розвиток 

стратегічного управління (с. 46-55), вдосконалено понятійний апарат щодо 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління 

(с. 73-76; с. 90-95), збалансовано відповідний інструментарій економічної 

діагностики та моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління (с. 87-90); з’ясовано, що активність підсистем управління 

підприємством виявляється в самоорганізації, яка виражається в прагненні до 

досягнення цілей виробничої системи (с. 99-101), сформовано методичні 

підходи щодо теорії виробничих систем стосовно визначення потреб 

користувачів та порядку забезпечення їх необхідною інформацією перебігу 

управлінських рішень (с. 105-110).  

Другий розділ «Методологічні засади організації і проведення 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління» 

(с. 117-197) присвячено розробленню методології оцінювання якості, 

раціональності, дієвості економічної стратегії підприємств з врахуванням 

механізму моніторингу діяльності підприємства (с. 125-147), запропоновано 

методику організації руху економічної інформації (с. 164-168), здійснено 

аналіз інформаційно-аналітичної бази моніторингу діяльності підприємства 

на основі функціональної моделі (с. 169-190), запропоновано поняття 

“оптимальне накопичення інформації” та коефіцієнт стохастичності, це 

забезпечить гомеостазіс підприємства, в той час, як жодна з крайнощів 

(абсолютна детермінованість або максимальна стохастичність) доводить до 

погіршення функціонування діяльності підприємства (стор. 191-194). 

У третьому розділі «Інформаційно-аналітичне забезпечення 

моніторингу діяльності підприємств у системі стратегічного управління» 

(с. 198-254) сформовано концептуальну модель системи моніторингу 

діяльності підприємства в системі стратегічного управління (с. 215, рис. 3.1), 

запроваджено вартісно-цільовий підхід щодо формування системи 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління 

задля його ефективності (с. 217-234), удосконалено методологічний підхід до 

економіко-статистичного аналізу діяльності підприємства (с. 237-251).  

У четвертому розділі «Моделювання моніторингу діяльності 

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

інформаційно-аналітичну систему економіко-аналітичних показників 

моніторингу щодо забезпечення ефективності управління підприємством 

(с. 257-263), проведено системний аналіз ефективності соціально-

економічного розвитку промислових підприємств (с. 264-270), 

проаналізовано та розвинуто сучасні методологічні підходи щодо економіко-

аналітичного оцінювання ефективності організаційної структури 

підприємства, як складової процесу прийняття раціональних управлінських 

рішень (с. 280-310), побудовано модель моніторингу діяльності підприємства 

в системі стратегічного управління та основу моделі складає змістовна 



інтерпретація співвідношень значень темпів росту техніко-економічних 

показників (с. 325-334). 

У п’ятому розділі «Напрями удосконалення управлінських рішень за 

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

узагальнення методів економіко-статистичного аналізу діяльності 

підприємств, які запропоновано в якості складових важелів управління при 

розробці стратегії за результатами проведеного моніторингу (с. 340-345), 

сформовано групи підприємств, що визначають ефективність управління 

(с. 345, табл. 5.2), побудовано регресійні моделі задля визначення міри 

впливу досліджуваних чинників на результативну ознаку (с. 348-356), 

застосовано метод екстраполяції, що дозволило визначити прогнозні 

значення чинників впливу на конкурентну позицію підприємства шляхом 

ідентифікації дискретних часових рядів на засадах моніторингу діяльності 

підприємства задля прийняття ефективних стратегічних управлінських 

рішень (с. 372-391), надані пропозиції щодо практики застосування 

моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління 

(с. 395-403). 

Загалом розділи дисертації присвячені практичним питанням 

здійснення моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління. Відчутні глибокі знання автора з даних проблем і досвід із 

обраної тематики дослідження. 

 

Наукова новизна положень, висновків та результатів дисертації 

Найбільш вагомі результати, що розкривають особистий внесок 

дисертанта у розробку досліджуваної проблеми та характеризують новизну 

дослідження, полягають, на наш погляд, у наступному. 

Автором вперше:  

побудовано концептуальну модель системи моніторингу діяльності 

підприємства (с. 213-215; рис. 3.1), що забезпечило гармонізацію 

функціонального, процесного та системного підходів в забезпеченні 

відповідного стратегічного розвитку підприємств;  

розроблено методологію оцінювання якості, раціональності, дієвості 

економічної стратегії підприємств, що дозволяє розробити та реалізувати 

управлінські рішення, які забезпечать відповідне реагування на 

нестабільність та гіпердинамічність зовнішнього середовища (с. 144-159);  

запроваджено вартісно-цільовий підхід до формування системи  

моніторингу діяльності підприємств (с. 217-234). Це дозволило означити 

напрями забезпечення ефективного стратегічного управління; 

розроблено методику організації руху економічної інформації на 

підприємствах гірничодобувної промисловості, що дозволило підвищити 

ефективність використання економічної інформації в контурі стратегічного 

управління (с. 166-190); 

запропоновано методологічний підхід до перспективного 

прогнозування конкурентоспроможності задля прийняття ефективних 

стратегічних управлінських рішень (с. 372-391).  



В процесі дослідження проблематики щодо методологічних засад 
моніторингу діяльності підприємства та рекомендацій відповідно до 
вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного 
управління дисертантом удосконалено: 

понятійний апарат моніторингу діяльності підприємства, яке 
розглянуто як процес 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); 

методичні підходи до формування суб'єктивно-активного моніторингу 
щодо оцінювання стану підприємства та запропоновано базу суб’єктивно-
активного моніторингу. Математична теорія активних систем дає понятійний 
апарат для опису механізмів функціонування виробничих систем (с. 90-91; 
с. 95-111); 

методологічний підхід до економіко-статистичного аналізу діяльності 
підприємств, що є підґрунтям удосконалення методологічних засад аналізу 
ефективності соціально-економічного стану гірничорудних підприємств 
(с. 237-251);  

систему економіко-аналітичних показників оцінювання діяльності 
підприємства, що дозволило визначити основні етапи оцінювання реалізації 
економічної стратегії підприємства (с. 325-335).  

Проведені науково-практичні дослідження стали підґрунтям щодо 
подальшого  розвитку : 

методологічного підходу до оцінювання організаційної структури 
управління з позиції системності, що забезпечує процес прийняття 
раціональних управлінських рішень (с. 280-310); 

методів економіко-статистичного аналізу діяльності підприємств. Це 
забезпечує адаптацію інформаційно-аналітичної бази до потреб управління 
підприємством (с. 340-358);  

системи формування моніторингу, що є інформаційно-аналітичною 
складовою стратегічного управління (с. 360-369); 

системи заходів забезпечення стратегічного управління розвитком 
гірничорудних підприємств, що дозволило прискорити досягнення 
стратегічних цілей підприємства (с. 395-403). 

Таким чином, теоретико-методологічні положення, науково-практичні 
рекомендації дисертаційної роботи Берідзе Т.М. розкривають особливості 
формування і здійснення моніторингу діяльності підприємства в системі 
стратегічного управління та дозволяють підприємствам підвищити 
ефективність їх діяльності. 
 

Теоретичне значення результатів дослідження 

Теоретичні положення і матеріали дисертаційної роботи, що полягають 

у розробці методологічних засад моніторингу діяльності підприємства та 



рекомендацій щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення 

стратегічного управління з метою прийняття та реалізації ефективних  

управлінських рішень, використовуються у навчальному процесі: 

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.).; 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.). 

Має особливий науковий інтерес та суттєво поглиблює розв’язання 

важливої науково-практичної проблеми – розроблення концептуальних засад 

і відповідного інструментарію моніторингу діяльності підприємства, тому 

можемо зазначити наступне: удосконалено понятійний апарат моніторингу 

діяльності підприємства; удосконалено методичні підходи до формування 

суб’єктивно-активного моніторингу на засадах теорії виробничих систем; 

розроблено методологію оцінювання якості, раціональності, дієвості 

економічної стратегії підприємств з урахуванням механізму реалізації 

моніторингу в системі стратегічного управління; побудовано концептуальну 

модель системи моніторингу діяльності підприємства; запроваджено 

вартісно-цільовий підхід до формування системи моніторингу діяльності 

підприємства; розвинуто методологічний підхід до економіко-статистичного 

аналізу діяльності підприємств; розширено методологічний підхід до 

оцінювання організаційної структури управління з позиції системності; 

удосконалено систему економіко-аналітичних показників оцінювання 

діяльності підприємства на засадах використання функціонального, 

процесного, системного підходів.  

 

Практичне значення одержаних результатів 

Основні положення, викладені в дисертаційній роботі, доведено до  

рівня науково-методичних розробок та науково-практичних рекомендацій, 

які мають універсальний характер.  

Підтвердженням практичної значущості дисертації є те, що сформовані 

у ній теоретичні положення, науково-методологічні підходи і практичні 

рекомендації використано у практичній роботі: 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.). 

Все вищенаведене дозволяє зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження має наукове і прикладне значення. 
 

Ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації 

Автореферат за своїм змістом відповідає основним положенням та 
висновкам дисертаційної роботи, відбиває структуру та логіку викладеного в 
ній матеріалу. 
 

Ступінь використання матеріалів і висновків кандидатської дисертації 

Положення кандидатської дисертації Берідзе Т.М. «Совместимость 
работы тягового электрооборудования и устройств диспетчерского 
управления рудничной откаткой при импульсном питании контактной сети», 
яку було захищено у 1988 році за спеціальністю 05.09.03 
«Электрооборудование (промышленность)» (м. Ленінград), не 
використовувалися у дисертації, яку подано на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук.  
  

Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих працях 

Основні положення і наукові результати дисертаційної роботи досить 
повно висвітлено у відкритих публікаціях. Матеріали дослідження 
опубліковано у 80 наукових працях загальним обсягом 123,64 друк. арк., з 
яких особисто автору належить 76,53 друк. арк., в тому числі: 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.  

Основний зміст дисертації досить повно відображено в авторефераті. 
Кількість, обсяг і якість друкованих праць надають їх авторові Берідзе Т.М. 
право публічного захисту дисертаційної роботи.  
 

Відповідність дисертації встановленим вимогам  

Дисертаційна робота містить не захищені раніше наукові положення та 
отримані автором нові науково-обґрунтовані результати, які в сукупності 
вирішують важливу наукову проблему щодо розроблення методологічних 
засад моніторингу діяльності підприємства та науково-практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення 
стратегічного управління з метою прийняття та реалізації ефективних  
управлінських рішень, що є важливим і актуальним за умови нестабільності 
економіки, змінності ринкового середовища. 

Дисертаційна робота за змістом і оформленням повністю відповідає 
вимогам пп. 9, 10, 12, 13 , 14 «Порядку присудження наукових ступенів» 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 
№ 567 (зі змінами), що пред’являються до дисертації, поданої на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних наук.  



Дисертаційна робота, отримані наукові результати та висновки повною 
мірою відповідають спеціальності 08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності) та профілю.  
 

Зауваження до дисертації та дискусійні положення 

Не применшуючи вагомість, значущість достатньо високого науково-
теоретичного, методико-практичного рівня дисертаційної роботи, доречно 
відзначити окремі недоліки, неточності дисертації та дискусійні положення, 
що дають змогу висловити з цього приводу наступні зауваження та 
побажання:  

1. Ґрунтовне дослідження системного підходу до формування 
моніторингу діяльності підприємства, як системи (с. 66-71), дозволили 
автору формувати новаторський авторський підхід щодо аналізу моніторингу 
діяльності підприємства, як системоутворюючої складової, виділяючи 
основні три складові (с. 70, рис. 1.1). На нашу думку, доцільно було б 
уточнити місце зовнішнього середовища серед означених складових.  

2. На підставі виконаних досліджень автором сформована схема 
ідентифікації вимог до формування системи моніторингу діяльності 
підприємства в стратегічному управлінні: формальні; змістовні; цільові 
(с. 140-147, рис. 2.3). Проте, доречно було б надати пояснення щодо того, 
яким чином пов’язані наведена ідентифікація та місце моніторингу 
діяльності підприємства в системі стратегічного управління.  

3. Автором побудовано концептуальну модель системи моніторингу 
діяльності підприємства (с. 213-215, рис. 3.1). Відзначаючи змістовність 
запропонованої моделі слід зауважити, що автором не досліджено її 
відмінність від існуючих, широко представлених в науковій літературі, що 
доречно було б уточнити. 

4. В дисертаційній роботі автор використовує кластерний аналіз 
(с. 342-345), що дозволило визначити класи управління, але не зазначено 
який саме метод класифікації був застосований та його обґрунтування.  

5. На підставі виконаних досліджень автором побудовані регресійні 
моделі задля аналізу впливу факторних чинників на результативну ознаку 
(с. 348-356). Також проведено аналіз моделей на адекватність на основі 
коефіцієнтів детермінації. Проте, в дисертаційній роботі не проведено 
аналізу мультиколініарності та не використано критерій Фішера для 
оцінювання адекватності, що доречно було б навести.  

6. Досліджуючи показники оцінювання стратегії, автором представлено 
3D – модель конкурентного статусу гірничодобувних підприємств (с. 393-
394, рис. 5.18). Проте, не зрозуміло яким чином можна використати цю 
модель для аналізу моніторингової діяльності в управлінських процесах, що 
слід було б уточнити.  

Наведені зауваження не носять принципового характеру і не впливають 

на загальну позитивну оцінку дисертації Берідзе Т. М.. 

  

 



 


