
 



удосконалення управління діяльністю промислових підприємств є побудова 

ефективної системи інформаційного забезпечення. Інформаційне забезпечення 

в системі управління підприємством, і зокрема – у прийнятті стратегічних 

управлінських рішень, незважаючи на безперечну його важливість, залишається 

недостатньо дослідженою проблемою та потребує більш глибокого аналізу сут-

ності інформаційного забезпечення, інструментів його покращення і специфіки 

впливу на подальший розвиток промислових підприємств. Недостатня розроб-

леність методологічних аспектів моніторингу з позицій ефективності функціо-

нування промислових підприємств зумовила важливість розвитку методологіч-

них засад моніторингу діяльності підприємства та розроблення рекомендацій 

щодо удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення системи страте-

гічного управління. 

Актуальність тематики дисертації, її наукова та практична спрямованість 

підтверджується її зв’язком з планом науково-дослідних робіт кафедри автома-

тизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» за темами: «Розроблення ком-

плексу заходів по енергозбереженню на підприємствах залізорудної промисло-

вості» (номер держаної реєстрації 0114U003457), де авторкою розроблено ме-

тод із нормування питомих витрат енергетичних ресурсів на підприємствах за-

лізорудної промисловості, «Розроблення енергозберігаючих заходів на підпри-

ємствах гірничодобувної промисловості» (номер держаної реєстрації 

0115U003150), де авторкою визначено енергозберігаючі заходи для кожного 

окремого підприємства гірничорудного комплексу Криворізького регіону (до-

відка про впровадження № 198 від 19.11.2019 р.); виконанням у межах науково-

дослідної роботи кафедри статистики ДВНЗ «Київський національний економі-

чний університет імені Вадима Гетьмана» теми «Методологія статистичного 

дослідження економічного розвитку і конкурентоспроможності країни в умовах 

трансформаційної економіки» (номер державної реєстрації 0106U004339), у 

межах якої авторкою визначено однорідні групи підприємств; теми «Методоло-

гічні засади статистичного дослідження економіки України в умовах реалізації 

стратегії інноваційного розвитку» (номер державної реєстрації 0111U007429), 



де авторкою розроблено стратегії розвитку підприємств (довідка про впрова-

дження № 187 від 21.11.2019 р.). Матеріали дисертаційної роботи використані 

при роботі в межах науково-дослідної теми «Формування механізму ефектив-

ного регулювання та управління економічною діяльністю підприємства» (номер 

держаної реєстрації 0113U007514), де авторкою визначено напрями моніторин-

гової діяльності (довідка про участь № 112 від 18.02.2017 р.), а також при робо-

ті над держбюджетною темою Донецького національного університету еконо-

міки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського «Інноваційний розвиток 

підприємств в умовах постіндустріальної трансформації економіки» (номер де-

ржаної реєстрації 0118U006409), у межах якої авторкою розроблено інструмен-

тарій механізму моніторингу інноваційної діяльності підприємства, що сприяло 

збиранню, зберіганню і поширенню інформації про бізнес-підсистеми (довідка 

про впровадження № 24 від 23.10.2019 р.). 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомен-

дацій, сформованих у дисертації. 

Аналіз дисертаційної роботи та автореферату Берідзе Т.М. свідчить про 

те, що представлені наукові положення, висновки та рекомендації є обґрунто-

ваними. Належний рівень обґрунтування досягнуто дисертанткою завдяки ви-

користанню теоретико-методологічної бази, що включає загальнонаукові і спе-

ціальні методи наукових досліджень, такі як: діалектичний метод наукового пі-

знання, системний підхід, теорія виробничих систем, метод дослідження опера-

цій, аналогій, порівняння, функціональне моделювання, системний та критич-

ний аналіз, методи компаративного аналізу, методи функціонально-вартісного, 

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

міко-математичне моделювання, метод дедукції, морфологічний аналіз, графіч-

ний. Авторкою проведено ґрунтовний аналіз праць вітчизняних та зарубіжних 

вчених-економістів, що відповідають тематиці дослідження щодо моніторингу 

діяльності підприємства в системі стратегічного управління. Достовірність оде-

ржаних результатів підтверджується аналізом значного масиву офіційного ста-

тистичного матеріалу, проведеною апробацією одержаних результатів на між-



народних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, друком у науко-

вих виданнях, навчальних посібниках, впровадженням авторських пропозицій у 

діяльність промислових підприємств, що підтверджується довідками про впро-

вадження. 

 

3. Структура та зміст дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота логічно структурована, складається зі  

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та  

додатків. Аналіз змісту дисертаційної роботи засвідчує, що поставлена  

мета досягнута, поставлені завдання виконано, висновки є достатньо аргумен-

тованими. 

Загальний обсяг дисертації складає 511 сторінок, основний зміст роботи 

викладено на 360 сторінках тексту. За змістом, структурою, обсягом, стилем 

викладання послідовністю та аргументованістю викладання матеріалів дослі-

дження дисертаційна робота повною мірою відповідає вимогам Міністерства 

освіти і науки України до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Моніторинг діяльності підп-

риємства як об’єкт наукового дослідження» (с. 46-116) вдосконалено  

понятійний апарат щодо моніторингу діяльності підприємства в системі  

стратегічного управління, сформовано авторський підхід до визначення моні-

торингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління (с. 73-76; 

с. 90-95); доведено необхідність обліку чинників зовнішнього і  

внутрішнього середовища підприємства з метою забезпечення можливості пе-

реорієнтувати цілі, пріоритети і сформувати відповідну систему стратегічного 

управління (с. 73-95); формалізовано ряд властивостей процесу управління 

(с. 99-105).  

У другому розділі дисертаційної роботи «Методологічні засади органі-

зації і проведення моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного 

управління» (с. 117-197) запропоновано схему механізму реалізації моніторин-



гу діяльності підприємства в системі стратегічного управління (с. 125-126; 

рис. 2.2); побудована матриця принципів, запропоновано інноваційну складову 

в процесі оцінювання ефективності діяльності підприємства (с. 158-159; 

рис. 2.4); запропоновано методичний підхід до організації руху економічної ін-

формації, який дозволив визначити місця дублювання інформації, що впливає 

на час проведення моніторингу і взагалі на своєчасність прийняття управлінсь-

ких рішень (с. 164-190); запропоновано поняття «оптимальне накопичення ін-

формації», яке дає можливість проводити емерджентний відбір (с. 191-194).  

У третьому розділі дисертаційної роботи «Інформаційно-аналітичне за-

безпечення моніторингу діяльності підприємств у системі стратегічного управ-

ління» (с. 198-254) авторкою побудовано концептуальну модель системи моні-

торингу діяльності підприємства задля забезпечення дієвого стратегічного уп-

равління підприємством (с. 215, рис. 3.1); визначено коефіцієнти локалізації для 

підприємств гірничорудного комплексу (с. 218-220), що дозволило ранжувати 

підприємства за рівнем їх ефективного функціонування і дослідити  

динаміку залежності доходів від вартості сукупних витрат (с. 226-228); прове-

дено дослідження рівномірності розподілу доходів від вартості сукупних витрат 

(с. 229-230), прибутку від вартості сукупних витрат (с. 234-235);  

проведено аналіз структурної трансформації прибутковості виробництва гірни-

чодобувної галузі Криворізького регіону у розподілі за підприємствами (с. 236-

250). 

У четвертому розділі дисертаційної роботи «Моделювання моні-

торингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління» (с. 255-

339) всебічно досліджено розвиток підприємств гірничорудного комплексу та 

гірничодобувної галузі, проведено порівняльний економіко-аналітичний аналіз, 

що дозволив визначити підприємства - лідери і підприємства - аутсайдери 

(с. 256-270); обґрунтовано систему економіко-аналітичних показників оціню-

вання ефективності організаційної структури підприємств гірничорудного ком-

плексу (с. 280-310); визначено етапи оцінювання стратегії розвитку щодо про-

мислових підприємств (с. 325-334).  



У п’ятому розділі дисертаційної роботи «Напрями удосконалення 

управлінських рішень за результатами моніторингу діяльності підприємства» 

(с. 340-409) авторкою сформовано групи підприємств за ефективністю їх діяль-

ності, використовуючи кластерний аналіз (с. 343-345); отримані регресійні мо-

делі, які дозволили означити міру впливу досліджуваних факторів (с. 348-356); 

розраховано узагальнений показник конкурентного статусу промислового підп-

риємства (с. 360-369); визначено перспективний прогноз конкурентоспромож-

ності промислових підприємств на засадах екстраполяції значень показників ді-

яльності підприємства (с. 372-391); визначено напрями вдосконалення управ-

лінських рішень відносно кожного окремого підприємства гірничорудного 

комплексу, запропоновано систему заходів щодо забезпечення ефективного 

стратегічного управління розвитком гірничорудних підприємств (с. 395-403).  

 

4. Наукова новизна положень, висновків та результатів дисертації 

Наукова новизна дисертаційного дослідження Берідзе Т.М. полягає в 

опрацюванні теоретичних, методичних, методологічних і практичних поло-

жень, спрямованих на розвиток механізмів моніторингу діяльності підприємст-

ва в системі стратегічного управління.  

Основні наукові результати виконаного дослідження Берідзе Т.М. по-

лягають у такому: 

1. Удосконалено понятійний апарат моніторингу діяльності підприєм-

ства, який запропоновано розглядати як процес безперервного спостереження 

виробничої діяльності гірничорудних підприємств з позиції системності; дослі-

дження явищ і подій щодо виробничої діяльності; формування інформаційної 

бази управління; контроль за ходом і характером виконання стратегічних пла-

нів; 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). 

2. Удосконалено методичні підходи до формування суб'єктивно-

активного моніторингу щодо оцінювання стану підприємства. Обгрунтовано, 

що засади теорії виробничих систем доцільно використовувати при формуванні 



системи моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управ-

ління, визначаючи в якості активного елемента підприємство, його виробничий 

потенціал (с. 90-91; с. 95-111). 

3. Розроблено методологію оцінювання якості, раціональності, дієвос-

ті економічної стратегії підприємств з урахуванням механізму реалізації моні-

торингу в системі стратегічного управління, що містить систему принципів, 

ґрунтується на системному підході, передбачає використання економіко-

математичного аналізу та оцінювання ефективності, відтворення виробничих 

ресурсів та діяльності підприємства в цілому (с. 144-159). 

4. Розроблено методичні засади організації руху економічної інфор-

мації на підприємствах гірничодобувної промисловості на основі функціональ-

ної моделі, яка дозволяє визначити її оптимальну організацію, підвищити адек-

ватність, своєчасність прийняття управлінських рішень (с. 166-190). 

5. Побудовано концептуальну модель системи моніторингу діяльності 

підприємства для забезпечення дієвого стратегічного управління, яка спрямо-

вана на визначення методології, залучення спеціальних інформаційних техно-

логій, використання економічних інструментів управління (с. 213-215).  

6. Запропоновано вартісно-цільовий підхід до формування системи  

моніторингу діяльності підприємства,  що дозволило впорядкувати підприємст-

ва за рівнем ефективності їх функціонування (с. 217-234). 

7. Удосконалено методологічний підхід до економіко-статистичного 

аналізу діяльності підприємств, що сприяє визначенню ключових чинників - 

ресурсовіддачі та прибутковості, які впливають на ефективність виробництва 

гірничорудних підприємств (с. 237-251).  

8. Набув подальшого розвитку методологічний підхід до оцінювання 

організаційної структури управління з позиції системності. Це дозволило виді-

лити групи економіко-аналітичних показників задля забезпечення ефективного 

стратегічного управління (с. 280-310). 

9. Удосконалено систему економіко-аналітичних показників оціню-

вання діяльності підприємства, шо дозволяє провести оцінювання  реалізації 

економічної стратегії (с.  325-335).  



10. Набули подальшого розвитку методи економіко-статистичного ана-

лізу діяльності підприємств, що сприяло формуванню інформаційно-

аналітичної бази щодо визначення місії і цілей підприємства (с. 340-358). 

11. Набула подальшого розвитку система формування моніторингу дія-

льності підприємства за рахунок включення до неї показника конкурентного 

статусу, що буде сприяти дослідженню конкурентоспроможності підприємства 

(с. 360-369).  

12. Запропоновано методологічний підхід до перспективного прогнозу-

вання конкурентоспроможності на засадах екстраполяції та ідентифікації дис-

кретних часових рядів, що є підґрунтям прийняття ефективних стратегічних 

рішень (с. 372-391).  

13. Набула подальшого розвитку система заходів забезпечення страте-

гічного управління розвитком гірничорудних підприємств, що передбачає  

впровадження сучасних технологій, подолання ізольованості бізнес-підрозділів 

(с. 395-403).  

Таким чином, представлені у дисертаційній роботі результати досліджен-

ня мають наукову новизну і спрямовані на вирішення важливої наукової про-

блеми – розроблення концептуальних засад і відповідного інструментарію мо-

ніторингу діяльності підприємства як надійної інформаційно-аналітичної бази 

щодо обґрунтування управлінських рішень у системі стратегічного управління.  

5. Відображення висновків і пропозицій в роботах, опублікованих ав-

торкою дисертації. 

Основні положення і результати дисертаційної роботи викладені у моног-

рафіях, статтях, виданих у фахових наукових виданнях (у т.ч. таких, що внесені 

до міжнародних наукометричних баз даних), у наукових періодичних виданнях 

інших держав, а також у друкованих матеріалах наукових конференцій, навча-

льних посібниках. Зокрема, за темою дисертаційної роботи автором опубліко-

вано 80 наукових праць, з них: 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 між-

народних 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 нав-

чальних посібників. Загальний обсяг публікацій становить 123,64 друк. арк. 

(особисто автору належить 76,53 друк. арк.).  

Опубліковані результати наукового дослідження відповідають встановле-

ним вимогам, в них викладено основні положення дисертаційної роботи. 

 

6. Теоретична та практична цінність результатів дослідження. 

Отриманні у дисертаційній роботі результати, сформовані наукові поло-

ження, висновки та рекомендації є аргументованими та отримані при викорис-

танні сучасних методів наукових досліджень. 

Основні методологічні положення та результати дисертаційної роботи, 

що становлять наукову новизну, використовуються у навчальному процесі 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» – під час викладання дисцип-

лін «Основи наукових досліджень», «Системи моніторингу та ідентифікації па-

раметрів промислових підприємств», «Логістика на електротранспорті» (довід-

ка № 198 від 19.11.2019 р.); ДВНЗ «Київський національний економічний уні-

верситет імені Вадима Гетьмана» – при викладанні дисципліни «Статистичне 

забезпечення управління» (довідка № 187 від 21.11.2019 р.); Криворізького фа-

культету Запорізького національного університету – під час викладання дисци-

плін «Моделювання економічної динаміки», «Інформаційні системи в менедж-

менті», «Імітаційне моделювання», «Статистика» (довідка № 84 від 

24.12.2019 р.).  

Результати наукових досліджень використані в практичній діяльності: 

Ukraine international chamber of commerce (Українська міжнародна торгова па-

лата) (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» (довід-

ка № 1/19 від 01.03.2019 р.); ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний ком-



бінат» (довідка від 21.05.2019 р.); Асоціація «УКРРУДПРОМ» (довідка № УР-

08/56 від 18.12.2019 р.).  

 

7. Ідентичність змісту автореферату та основних положень дисерта-

ції. 

Автореферат дисертації відповідає встановленим вимогам Міністерства 

освіти і науки України до дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук (зокрема, пунктам 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку 

присудження наукових ступенів»). Зміст автореферату повною мі-

рою відображає основні положення, висновки і пропозиції дисертаційної 

роботи, достатньо ґрунтовно розкриває всі положення наукової новизни, пред-

ставлені у дисертації, дає повне уявлення про здобутки наукової роботи, що 

виносяться на захист. 

 

8. Використання результатів кандидатської дисертації. 

Матеріали, висновки і науково-методичні результати дисертації на здо-

буття наукового ступеня кандидата технічних наук Берідзе Т.М. «Совмести-

мость 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 «Электрооборудова-

ние (промышленность)» (м. Ленінград), не використовувалися у дисертації, яку 

подано на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. 

  

9. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота на-

писана у науковому стилі, її зміст викладено у чіткій логічній формі та проілю-

стровано відповідними рисунками, таблицями, графіками. Робота відповідає 

паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). За обсягом і оформленням дисертаційна робо-

та відповідає вимогам, що встановлені МОН України до докторських ди-

сертацій. 



 

10. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Підкреслюючи актуальність дослідження, його наукову новизну і практи-

чне значення отриманих результатів, слід зазначити окремі зауваження до ди-

сертаційної роботи в порядку викладення результатів дослідження: 

1. В дисертаційній роботі авторкою досліджено структуру і механізм 

управління виробничою системою в межах теорії виробничих систем (рис. 1.8, 

с. 98), але не окреслено зв'язок моніторингу діяльності підприємства із складо-

вими системи управління.  

2. Аналізуючи концептуальні засади управління (с. 99-112), авторка 

зазначає, що «підприємство переходить від пристосування до формування зов-

нішнього середовища» (с. 114), але не пояснює алгоритм такого формування з 

урахуванням моніторингу діяльності підприємства.  

3. Застосування функціонального моделювання дозволили авторці 

проаналізувати організацію руху економічної інформації на підприємстві 

ІнГЗК, виділити місця дублювання інформації та провести відповідну оптимі-

зацію організації руху цієї інформації  (с. 164-190). У той же час, розроблені 

пропозиції не мають універсального характеру, тому робота значно б виграла, 

якщо б містила характеристику руху інформаційних потоків і на інших підпри-

ємствах.  

4. Моделювання моніторингу діяльності підприємства в системі стра-

тегічного управління докладно представлено на с. 325-334  на прикладі підпри-

ємства ПрАТ «ЦГЗК». У той же час, дисертантка не зазначає, на підставі якої 

інформації визначалася відповідність кількісних показників якісним. Доцільно 

було б навести розрахунки показників враженості, порівняльний аналіз розра-

хованих показників стійкості, стабільності для інших підприємств.  

5. Авторкою проведено ідентифікацію дискретних часових рядів 

(с. 372-391) в контексті перспективного прогнозування конкурентоспроможно-

сті та зазначено, що наведені аналітичні сповіщення відповідають кожному 

окремому підприємству. У той же час, необхідно конкретизувати питання щодо 

уніфікації таких аналітичних процедур.  



6. В дисертаційні роботі авторкою досліджено напрями вдосконален-

ня стратегічних управлінських рішень, наведено процес прийняття ефективного 

управлінського рішення (рис. 5.20, с. 405), тоді як на цьому рисунку не означе-

но місце моніторингу діяльності підприємства.  

 

11. Загальний висновок по дисертаційній роботі 

Дисертаційна робота Берідзе Тетяни Михайлівни виконана з використан-

ням сучасних методів наукового дослідження, має достатній ступінь обґрунто-

ваності та аргументованості запропонованих рекомендацій; містить елементи 

наукової новизни та важливі практичні рекомендації, є завершеним самостій-

ним дослідженням, яке має значну наукову та практичну цінність для вирішен-

ня актуальної проблеми щодо поглиблення теоретичних положень, науково-

методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо формування і здійс-

нення моніторингу діяльності підприємства в системі стратегічного управління.  

Основні результати дослідження та висновки є конкретними, достатньо 

аргументованими та являють собою предмет для захисту. 

Завдання, що поставлені в роботі, в цілому виконані, мету дисертаційної 

роботи досягнуто. Результати дослідження, отримані в дисертаційній роботі, 

достатньою мірою обґрунтовані і характеризуються науковою новизною, мають 

практичне значення і можуть бути рекомендовані до використання при розроб-

ці ефективних стратегічних рішень на засадах моніторингу діяльності підпри-

ємств. 

Автореферат дисертації розкриває основні її положення і є ідентичним за 

структурою та змістом роботи. Всі наукові положення, висновки і рекомендації, 

представлені в авторефераті, детально розкриті в дисертації. Стиль написання 

дисертаційної роботи характеризується логічністю та послідовністю. 

За своїм змістом, завершеністю, достовірністю отриманих результатів, 

науковою новизною, теоретичним і практичним значенням дисертаційна робота 

«Моніторинг діяльності підприємства в системі стратегічного управління» від-

повідає вимогам МОН України та пунктам 9, 10, 12, 13, 14 «Порядку прису-

дження наукових ступенів»,  затвердженого   Постановою   Кабінету   Міністрів  



 


