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Актуальність теми дисертаційного дослідження

Динамічність змін економічного середовища та вимоги часу щодо 

прискорення технологічних інновацій в інформаційному просторі 

вимагають постійного вдосконалення системи управління насамперед 

телекомунікаційних підприємств. На жаль, суттєві позитивні зрушення у 

діяльності та розвитку телекомунікаційних підприємств України 

супроводжуються низкою нерозв’язаних завдань, де важливим уявляється 

досягнення оптимального співвідношення організаційного та 

інформаційного забезпечення системи їх управління. З цих позицій тема 

дисертаційної роботи Ольхової Ірини Олександрівни «Організаційно- 

інформаційне забезпечення управління телекомунікаційних підприємств» є 

актуальною, а одержані результати заслуговують на увагу.

В умовах посилення конкуренції на вітчизняному ринку 

телекомунікаційних послуг досягнення високого рівня організаційно- 

інформаційного забезпечення управління підприємств є обов’язковою 

умовою їх функціонування. Потребують подальшого розроблення та 

втілення у практичну діяльність науково-методичні підходи щодо



комплексного оцінювання організаційно-інформаційного забезпечення 

управління, які створюють основу для виявлення та аналізу причин того чи 

іншого становища на підприємстві, є важливим інструментом підвищення 

рівня його розвитку.

Актуальність дослідження посилюється там, що на 

телекомунікаційних підприємствах як правило відсутня чітка стратегія їх 

організаційно-інформаційного розвитку та механізм її формування. 

Розробка та реалізація такої стратегії сприятиме досягненню високого рівня 

ефективності діяльності підприємства через врахування всіх можливих 

факторів впливу та формування чітких дій керівництва задля забезпечення 

високої якості надання послуг, розширення клієнтської бази та технічних і 

технологічних можливостей, а також отримання максимального прибутку.

Робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Державного університету телекомунікацій у рамках теми «Методичні 

підходи щодо формування та реалізації сталого розвитку галузі зв’язку, 

інформації та інформатизації» (номер державної реєстрації 0114Ш02053).

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи Ольхової І.О. дозволяє 

відзначити логічність побудови викладеного матеріалу, змістовність 

розробок автора, обґрунтованість основних наукових положень, висновків і 

пропозицій, які сформульовані здобувачем самостійно. Робота 

характеризується науковою новизною і відображає особистий внесок в 

обґрунтування теоретичних та методичних положень для вирішення 

наукового завдання щодо вдосконалення організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств.

У роботі автор грунтовано дослідила понятійний апарат дослідження 

(п. 1.1), доповнила відомі наукові підходи до розуміння сутності

організаційно-інформаційного забезпечення управління



телекомунікаційних підприємств, визначила його складові (с.ЗО), 

сформулювала основні завдання організаційно-інформаційного 

забезпечення управління (с. ЗО -  31).

Важливим результатом дослідження є запропонована оптимізаційна 

модель організаційно-інформаційного забезпечення управління 

телекомунікаційних підприємств (п.3.1).

Крім того, обґрунтовано інноваційні підходи до формування 

інформаційно-організаційного забезпечення управління

телекомунікаційних підприємств в умовах невизначеності параметрів 

зовнішнього середовища, що передбачають нові цінності, розвиток 

компетентностей, інноваційність, креативність, когнітивну гнучкість, 

клієнтоорієнтованість та партнерство і забезпечують довгострокову 

кількісну та якісну ефективність діяльності (п.3.2).

Наукова новизна одержаних результатів

Наукове значення результатів дисертаційної роботи полягає в 

розробці теоретико-методичних положень та науково-практичних 

рекомендацій щодо удосконалення організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств.

Основними результатами та науковою новизною дисертаційної роботи є: 

розроблена авторська модель оптимізації організаційно- 

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств 

з використанням симплексного методу формування цільової функції (с. 13, 

п.3.1 дисертації);

автором удосконалено:

концептуальний підхід до формування стратегії розвитку організа

ційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підп

риємств, який включає: етапи та порядок розроблення стратегії; алгоритм 

діагностики діяльності підприємства та прогноз можливих варіантів розви-



тку ситуації (у т.ч. оцінку зовнішнього та внутрішнього середовища діяль

ності телекомунікаційного підприємства); складові організаційно- 

економічного забезпечення; враховує ступінь визначеності і адекватності 

інформаційного середовища, оптимальності, оперативності і активності по

ведінки підприємства в ньому; розкриває сутність організаційно- 

економічного механізму впровадження стратегії розвитку організаційно- 

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційного підприємст

ва в його діяльність (с. 148, с. 143 -  147);

методичний інструментарій щодо оцінювання ефективності організа

ційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підп

риємств, що дає змогу забезпечити новий рівень якості діагностики його 

складових з урахуванням сучасних вимог до інформаційного забезпечення 

(п. 3.3), а також систему оцінювання показників організаційно-

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств 

на новій ціннісній платформі (п.1.3, п. 3.3).

набули подальшого розвитку:

тлумачення сутнісних характеристик і змісту поняття «організаційно- 

інформаційне забезпечення управління телекомунікаційних підприємств» 

як сукупності взаємопов’язаних елементів виробничої та управлінської си

стеми, заходів, що проводяться суб’єктом управління, створення інформа

ційної структури, що забезпечує процес збирання, накопичення, збережен

ня та аналізу інформації, необхідної для забезпечення ефективного функці

онування підприємства (с. 14, с. ЗО -  31);

напрями покращення організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств з урахуванням процесів циф

рової трансформації на різних рівнях (удосконалення способів роботи з ін

формацією, інформаційної інфраструктури підприємства, організаційної 

структури управління, організаційної культури) (п. 3.3);



інноваційні підходи до формування інформаційно-організаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств, що, на відміну 

від існуючих, системно враховують нові ціннісні концепції щодо змісту та 

якості послуг, компетентнісний підхід, клієнтоорієнтованість та партнерст

во тощо, що у сукупності забезпечують довгострокову кількісну та якісну 

ефективність їх діяльності (с. 151, п. 3.3).

Практична значущість наукових результатів

Основні результати дисертаційної роботи Ольхової І.О., її основні 

положення та висновки мають прикладний характер та можуть 

використовуватися у практичній діяльності телекомунікаційних 

підприємств, а також органів законодавчої й виконавчої влади.

Практична значущість наукових результатів підтверджена низкою 

актів впровадження. Зокрема методичні рекомендації щодо формування 

підходів до удосконалення організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств були використані 

ПАТ «Укртелеком» (лист від19.04.2019 р.) та ДП «Укрводсервіс» (лист 

№258/3 від 04.04.2019 р.). Комітетом Верховної Ради України з питань 

інформатизації та зв’язку підтверджено практичну цінність розроблених 

автором рекомендацій щодо оцінювання складових організаційно- 

інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств 

(лист №04-21/14-201-3 від 27.05.2019). Розроблений методичний підхід 

щодо оцінювання ефективності організаційно-інформаційного забезпечення 

управління телекомунікаційних підприємств був використаний ТОВ «Луч» 

(лист від 22.05.2019 р.). Результати дисертаційного дослідження знайшли своє 

використання при викладанні навчальних дисциплін «Менеджмент і 

адміністрування», «Інформаційний менеджмент», «Інноваційний 

менеджмент» у Державному університеті телекомунікацій (лист № 37/541 від 

21.05.2019 р.).



Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях

Робота оформлена відповідно до діючих вимог Департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України, матеріал 
чітко викладений і глибоко аргументований. Основні наукові положення, 
висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації, знайшли практичне 
впровадження. Структура дисертації логічна і цілком узгоджена з її назвою, 
метою та завданнями дослідження.

Найважливіші теоретичні та практичні досягнення дисертанта 
належним чином оприлюднені та викладені в 11-ти наукових працях. 
Зокрема опубліковано 6 статей у фахових виданнях, з яких 3 - у  виданнях, 

що входять до міжнародних наукометричних баз, та 5 тез доповідей -  у 
матеріалах конференцій. У наукових публікаціях і авторефераті повною 
мірою відображено основний зміст дисертації.

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації

У цілому, позитивно оцінюючи наукове та практичне значення 

отриманих автором результатів, слід відмітити ряд дискусійних положень 

та недоліків роботи і висловити окремі зауваження:

1) автор слушно наводить складові організаційно-інформаційного за

безпечення управління підприємством (с.43 -  45, рис. 1.2). Проте бажано 

було б розкрити їх основні характеристики (зокрема щодо організаційної 

та корпоративної культури, поведінки на ринку підприємства), що у сучас

них умовах виступають водночас чинниками, що впливають на ефектив

ність діяльності підприємства у цілому;

2) у розділі 2, параграфі 2.2 дисертаційної роботи при оцінці 

діяльності телекомунікаційних підприємств автор виділяє та аналізує 

сукупність показників, які мають вплив на організаційно-інформаційне 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств. Проте, 

пропонована система показників є неповною та потребує розширення;



3) у дисертаційній роботі при розробці напрямів модернізації

організаційно-інформаційного забезпечення управління

телекомунікаційних підприємств (с. 149 -  150) автор акцентує увагу на 

впровадженні оптимальної інтегрованої інформаційної інфраструктури, 

проте не прописано, яким чином цього можна досягти;

4) при розробці механізму формування стратегії розвитку 

організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних 

підприємств було б доцільно більше уваги приділити організаційній 

складовій, оскільки її вагомість автор зазначає в стратегічних напрямах 

розвитку телекомунікаційних підприємств (с. 146- 147);

5) у роботі зроблено оцінку організаційної складової інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств, але не розглянуто 

ймовірність виникнення ризиків щодо отримання неякісної та несвоєчасної 

інформації та не виокремлено показники оцінювання таких ризиків;

6) вважаємо, що деяку інформацію, яка наведена в п.1.2 (наприклад 

с.43 -  45) та п. 2.1 можна було б подати у табличній формі та розмістити у 

додатках.

Загалом вказані недоліки не знижують наукової та практичної 

цінності роботи. Автореферат є ідентичним за змістом дисертаційній 

роботі, що представлена до захисту.

Загальні висновки і оцінка дисертації щодо її відповідності

чинним вимогам

Дисертаційна робота Ольхової Ірини Олександрівни на тему «Організа

ційно-інформаційне забезпечення управління телекомунікаційних підпри

ємств» виконана вперше, поглиблює існуючі знання економічної науки за 

спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) та відповідає паспорту цієї спеціальності за пунктами:

20. Принципи та методи управління підприємством (менеджменту);

21. Інформації та комунікації в управлінні підприємством.



Дисертація Ольхової І.О.є завершеною, самостійно підготовленою 

кваліфікаційною науковою працею, в якій отримані нові науково 

обґрунтовані та практично цінні результати, що вирішують важливу 

наукову проблему, щодо удосконалення організаційно-інформаційного 

забезпечення управління телекомунікаційних підприємств

Актуальність обраної теми дисертації, ступінь обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій, новизна та повнота викладу 

в опублікованих працях повністю відповідають вимогам до кандидатських 

дисертацій.

Загалом вважаємо, що дисертація Ольхової І.О., виконана на тему 

«Організаційно-інформаційне забезпечення управління телекомунікацій

них підприємств», є завершеним науковим дослідженням, відповідає ви

могам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Поста

новою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року за № 567 із змі

нами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 

19 серпня 2015 року за № 656, тому правомірним є висновок про те, що 

Ольховая Ірина Олександрівна заслуговує присудження наукового ступе

ня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Офіційний опонент: 

доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту і логістики 

Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка

Підпис засвідчую: 
Проректор з науково-педаї 
Полтавського національно 
університету імені Юрія К

О.В. Комеліна
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Б.О. Коробко


