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на дисертаційну роботу Ольхової Ірини Олександрівни
на тему:

«Організаційно-інформаційне забезпечення управління 
телекомунікаційних підприємств»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності)

1.Актуальність теми дисертаційного дослідження та її зв’язок з 
науковими програмами

Процеси, що відбуваються на ринку телекомунікаційних послуг, 
продемонстрували недосконалість організаційно-інформаційного забезпечення 
управління телекомунікаційними підприємствами. Нові виклики, що постали 
перед Україною, в контексті необхідності посткризового відновлення 
економіки надають важливості питанню комплексного підходу до цього 
процесу задля досягнення ефективності діяльності телекомунікаційних 
підприємств.

Наявність ефективного організаційно-інформаційного забезпечення 
управління телекомунікаційних підприємств є важливою умовою їх успішного 
функціонування на ринку. Питання обґрунтування стратегічних напрямів 
розвитку організаційно-інформаційного забезпечення управління є важливим 
для підприємств цієї галузі, тому що саме вони найбільше залежать від змін, що 
відбуваються в світі технологій та маркетингу і повинні постійно враховувати 
ці зміни в своїй діяльності з метою утримання та розвитку своїх конкурентних 
переваг, що визначає високу актуальність даної дисертаційної роботи. Цінність 
роботи полягає в узагальненні і обґрунтуванні теоретичних і методичних засад 
та розробленні практичних рекомендацій щодо модернізації організаційно- 
інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств. 
Відповідно до цього тема дисертаційного дослідження є актуальною та 
важливою в умовах сьогодення.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних 
робіт Державного університету телекомунікацій за темами: «Методичні 
підходи щодо формування та реалізації сталого розвитку галузі зв’язку, 
інформації та інформатизації» (номер державної реєстрації 011411002053), де 
використано розробки здобувана щодо оцінки ефективності організаційно- 
інформаційного забезпечення управління телекомунікаційного підприємства.



Таким чином, дисертаційна робота І.О. Ольхової є завершеним науковим 
дослідженням, чим і визначається її актуальність, наукове та практичне 
значення.

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації

Аналіз дисертаційної роботи Ольхової І.О., автореферату і наукових 
публікацій дозволяє дійти висновку про достатній рівень обґрунтованості і 
достовірності викладених теоретико-методичних і прикладних результатів. 
Достовірність і обґрунтованість представлених у дисертаційній роботі 
пропозицій ґрунтується на: застосуванні наукових підходів у процесі
обґрунтування практичних рекомендацій щодо організаційно-інформаційного 
забезпечення управління телекомунікаційних підприємств; опрацюванні 
широкого кола наукових джерел з досліджуваних питань, відповідних 
нормативно-правових актів, значного масиву статистичних даних та інших 
інформаційних джерел. Логічна структура дисертаційної роботи, достовірність 
та обґрунтованість зроблених висновків і рекомендацій також визначається 
сукупністю викладених наукових результатів.

Автор доповнила відомі наукові підходи до розуміння сутності 
організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних 
підприємств, а також здійснила оцінку його складових. Важливим у 
дисертаційній роботі є запропонований науково-методичний інструментарій 
оцінювання мультивимірюваності ефективності організаційно-інформаційного 
забезпечення управління телекомунікаційних підприємств з використанням 
системних розрахунків.

Крім того, внесено пропозиції щодо вдосконалення змістовного 
наповнення понятійного апарату в частині уточнення терміну «організаційно- 
інформаційне забезпечення управління телекомунікаційних підприємств» та 
наукових засад здійснення його модернізації.

Теоретичною і методичною основою дисертаційного дослідження є 
законодавчі та нормативно-правові акти України, офіційні публікації 
Державної служби статистики України, Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, міжнародних 
організацій, дані статистичної, фінансової та нефінансової звітності 
телекомунікаційних підприємств, наукові праці вітчизняних і зарубіжних 
учених із проблем організаційно-інформаційного забезпечення управління 
телекомунікаційного підприємства, а також результати власних досліджень.

Достовірність проведеного дослідження зумовлена використанням 
комплексного підходу та значної сукупності методів дослідження, зокрема:



метод дедукції слугував при побудові структури роботи в логічному 
взаємозв’язку і вивченні предмета загалом, єдності та взаємозалежності його 
окремих складових частин; метод індукції став базисом при формуванні 
загальних висновків щодо проведеного дослідження; абстрактно-логічний став 
визначальним при уточненні тлумачень категоріального інструментарію 
обраної теми дослідження; метод аналізу та синтезу став ключовим при 
розробці класифікацій стратегій, вивченні тенденцій організаційно- 
інформаційного забезпечення управління підприємства; історичний метод став 
визначальним при вивченні еволюції розвитку підходів до економічної сутності 
організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційного 
підприємства; за допомогою факторного аналізу здійснювалося дослідження 
впливу окремих факторів на організаційно-інформаційне забезпечення 
управління підприємства; розрахунково-конструктивний та метод порівняння 
використовувалися при обґрунтуванні організаційно-інформаційного 
забезпечення управління телекомунікаційного підприємства; табличний і 
графічний покладено в основу при аналізі та оцінці інформації; 81¥ОТ-аналіз 
став визначальним при оцінці організаційно-інформаційного забезпечення 
управління телекомунікаційного підприємства; економіко-статистичний 
метод став ключовим при виявленні та встановленні причинно-наслідкових 
зв’язків; симплексний метод використано при розробці моделі оптимізації 
оцінки інформації та інформаційного забезпечення.

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів дослідження, 
наукових положень та рекомендацій дисертанта підтверджено їх апробацією та 
схваленням на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних 
конференціях.

В дисертації раціонально поєднуються теоретичний і практичний 
матеріал. Мета дослідження відповідає темі дисертаційної роботи. Зміст та 
структура роботи повністю узгоджується з її назвою, метою та завданнями 
досліджень. Об’єкт і предмет визначені вірно. Наукові положення викладені 
конкретно, логічно, висновки і рекомендації ґрунтуються на результатах 
авторських досліджень проблеми.

3. Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження
Найбільш суттєві результати, що розкривають особистий внесок 

І.О. Ольхової у розробку досліджуваної проблеми та характеризують наукову 
новизну, полягають, на наш погляд, у наступному:

- сформована оптимізаційна модель організаційно-інформаційного 
забезпечення управління телекомунікаційних підприємств, що охоплює 
інструментальну й методологічну підсистеми (розділ 3, с. 142-150);



- концептуальний підхід до формування стратегії розвитку організаційно- 
інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств, 
який враховує ряд критеріїв (розділ 1, с. 53-54);

- методи оцінки мультивимірюваності ефективності організаційно- 
інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств з 
використанням системних розрахунків ( розділ 2, с. 105-108);

- система оцінки показників організаційно-інформаційного забезпечення 
управління телекомунікаційних підприємств на новій ціннісній платформі із 
врахуванням специфіки їх функціонування (розділ 2, с. 87);

- тлумачення сутнісних характеристик «організаційно-інформаційне 
забезпечення управління телекомунікаційних підприємств» з виокремленням 
його ключових ознак (розділ 1, с. 28-31);

- виокремлення складових організаційно-інформаційного забезпечення 
управління телекомунікаційних підприємств (розділ 1, с. 31-34; с. 43-45);

- напрями модернізації організаційно-інформаційного забезпечення 
управління телекомунікаційних підприємств, з врахуванням процесів цифрової 
трансформації на різних компонентних рівнях (розділ 3, с. 158-160).

Зміст роботи відповідає спеціальності 08.00.04 - економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності). Дисертаційна робота 
характеризується сучасним науковим стилем викладення матеріалу, логічною 
послідовністю, коректним використанням статистичних і емпіричних даних, 
аргументованою авторською позицією з найбільш актуальних питань 
удосконалення організаційно-інформаційного забезпечення управління 
телекомунікаційних підприємств.

Всі вищезазначені положення є підставою для висновку, що дисертаційна 
робота виконана на достатньо високому науково-теоретичному і методичному 
рівнях та має практичне значення і наукову цінність.

4. Теоретична значимість і практична цінність дослідження
Теоретичне значення одержаних І.О. Ольховою результатів дослідження 

полягає в розробці теоретичних і методичних положень щодо удосконалення 
організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних 
підприємств.

Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю 
широкого використання теоретико-методичних положень і науково-практичних 
рекомендацій з питань розвитку організаційно-інформаційного забезпечення 
управління телекомунікаційних підприємств. Практичне значення одержаних 
результатів дослідження підтверджується їх застосуванням у практичній 
діяльності органами законодавчої, виконавчої влади та телекомунікаційними



підприємствами для визначення підходів щодо удосконалення організаційно- 
інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств, а 
саме:

- запропоновані у дисертаційній роботі методичні рекомендації щодо 
формування підходів до удосконалення організаційно-інформаційного 
забезпечення управління телекомунікаційних підприємств прийнято до 
використання ПАТ «Укртелеком» (акт впровадження від 19.04.2019 р.) та 
ДП «Укрводсервіс» (довідка № 258/3 від 04.04.2019 р.);
- пропозиції автора щодо оцінки складових організаційно-інформаційного 
забезпечення управління телекомунікаційних підприємств прийнято до 
використання Комітетом Верховної Ради України з питань інформатизації 
та зв’язку (довідка № 04-21/14-201-3 від 27.05.2019р.);
- рекомендації щодо методики оцінювання ефективності організаційно- 
інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних 
підприємств прийнято до використання ТОВ «Луч» (акт впровадження 
від 22.05.2019 р.).
Результати дисертаційного дослідження прийнято до використання у 

навчальному процесі Державного університету телекомунікацій при викладанні 
дисциплін: «Менеджмент і адміністрування», «Інформаційний менеджмент», 
«Інноваційний менеджмент» (довідка № 37/541 від 21.05.2019 р.).

5. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій 
дисертації в опублікованих автором наукових працях

Результати дисертаційної роботи І.О. Ольхової опубліковані у 11 
наукових працях загальним обсягом 4,2 друк, арк, з яких: 3 статті -  у виданнях, 
що входять до міжнародних наукометричних баз обсягом 1,8 друк. арк. та 5 
матеріалах конференцій, обсягом 0,6 друк, арк., з яких особисто здобувачеві 
належить 4,0 друк. арк. Основні положення дисертаційної роботи було 
розглянуто та схвалено на Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних 
конференціях.

Вивчення публікацій автора дисертаційної роботи дозволяє зробити 
висновок про їх відповідність вимогам щодо кількості, змісту і достатньої 
повноти відображення результатів наукового дослідження.

Дисертація та автореферат за технічним оформленням та структурою 
відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України. Основні наукові 
положення, висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації, знайшли 
практичне впровадження. Структура дисертації логічна і цілком узгоджується з 
її назвою, метою та завданнями дослідження.



6. Дискусійні положення та зауваження стосовно змісту дисертації
Оцінюючи в цілому позитивно дисертаційну роботу Ольхової І.О., яка 

виконана на високому науковому рівні, слід висловити деякі зауваження, які 
відносяться до дискусійних питань та побажань опонента:

1. Автором зазначено, що для підвищення ефективності діяльності 
підприємства доцільно розробляти стратегії, спрямовані на розвиток 
конкретного напряму його діяльності, зокрема, стратегію економічного 
розвитку, стратегію фінансового розвитку, стратегію інноваційного розвитку, 
стратегію інвестиційного розвитку, стратегію соціального розвитку, стратегію 
кадрового розвитку і як узагальнюючу стратегію -  стратегію розвитку 
організаційно-інформаційного забезпечення управління підприємством. На наш 
погляд, дуже стисло розглядаються стратегії розвитку телекомунікаційних 
підприємств в контексті різних видів стратегій їх діяльності (розділ 3 с. 138-143).

2. Для оцінки організаційної культури та організаційно- 
інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств, у 
дисертаційній роботі розгорнуто зроблено 8\¥ОТ-аналіз діяльності основних 
телекомунікаційних підприємств (розділ 2 с. 91-96), але практична сторона 
данного питання розкрита неповно.

3. В дисертаційній роботі (підрозділ 3.3) детально розглянуто способи
модернізації організаційно-інформаційного забезпечення управління 
телекомунікаційних підприємств, які сприятимуть його розвитку, підвищенню 
конкурентоспроможності та ефективності діяльності. Якість дисертаційної 
роботи значно підвищилась, якби запропоновані заходи модернізації 
організаційно-інформаційного забезпечення управління для окремих
досліджуваних підприємств мали всебічну оцінку їх впливу на діяльність 
об’єктів дослідження.

4. Автор у своїй роботі при оцінці організаційно-інформаційного 
забезпечення управління зосереджується лише на його ефективності (розділ 2 
с. 106-109). При аналізі системи організаційно-інформаційного забезпечення 
управління телекомунікаційних підприємств, дослідження було б більш 
повним, якби запропоновані показники враховували всі його аспекти.

5. На нашу думку, роботі додало б вагомості, якби практичне 
використання розроблених методик було зроблене для більшої кількості 
телекомунікаційних підприємств.

Вказані зауваження носять переважно дискусійний характер та не 
зменшують цінності представленої роботи, її вагомого внеску у вирішення 
проблеми удосконалення організаційно-інформаційного забезпечення 
управління телекомунікаційних підприємств, а скоріше свідчать про складність 
проблематики дослідження.



7. Загальна оцінка дисертаційної роботи і висновки
В процесі детального вивчення дисертаційної роботи Ольхової Ірини 

Олександрівни на тему «Організаційно-інформаційне забезпечення управління 
телекомунікаційних підприємств» встановлено:

1. Поставлену мету та завдання дослідження в роботі виконано. Науково- 
теоретичні положення, рекомендації, висновки, визначені за результатами 
дослідження та відображені у дисертації, викладені у публікаціях автора. 
Апробація одержаних результатів роботи характеризує їх наукову новизну і 
практичну значимість для удосконалення організаційно-інформаційного 
забезпечення управління телекомунікаційних підприємств.

2. Автореферат дисертації достатньо відображає основний зміст 
положень наукового дослідження, його мова і стиль викладення ідентичні 
дисертаційній роботі та можуть бути оцінені позитивно.

3. В цілому дисертаційна робота Ольхової Ірини Олександрівни тему 
«Організаційно-інформаційне забезпечення управління телекомунікаційних 
підприємств» є завершеним науковим дослідженням, виконаним на актуальну 
тему, що містить елементи наукової новизни, має теоретичне й практичне 
значення, апробацію і публікації результатів роботи та відповідає вимогам 
Міністерства освіти і науки України.

Вищенаведене дає підстави стверджувати, що дисертаційна робота на 
тему «Організаційно-інформаційне забезпечення управління
телекомунікаційних підприємств», представлена на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук, відповідає вимогам «Порядку присудження 
наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
24 липня 2013 року за № 567 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року за № 656, а її автор -  
Ольховая Ірина Олександрівна заслуговує на присудження наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
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