
ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА  
на дисертаційну роботу Маслій Наталі Дмитрівни  

на тему «Інтеграційні форми розвитку підприємств сфери зв’язку та 
інформатизації: теорія, методологія, практика» 

подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності) 
 

1. Актуальність теми дисертації та її зв’язок з науковою тематикою. 
 
Сучасна глобалізаційна економіка сприяє розвитку форм взаємодії між 

підприємствами, тому важливого значення набувають питання наукового 
обґрунтування створення інтеграційних структур та форм, визначення 
характеру зв’язків між підприємствами в залежності від мети та терміну 
необхідної взаємодії. Необхідність забезпечення стабільних умов 
функціонування підприємств та створення необхідного інвестиційного 
потенціалу для інноваційного розвитку, актуалізує утворення інтеграційних 
структур, які спрямовані на поєднання можливостей високотехнологічного 
виробництва і концентрованого фінансового капіталу, та матимуть ефективну 
форму взаємодії між підприємствами, установами, науково-дослідницькими 
організаціями, фінансовими структурами тощо.  

Проте завдання інтеграції підприємств у сфері зв’язку та інформатизації 
потребують узагальнення і уточнення ролі, значення та функцій такої взаємодії 
в умовах глобалізації та цифровізації економіки. Вказане обумовлює 
значущість досліджень інтеграцій, інтеграційних процесів, інтеграційних форм 
в сфері послуг зв’язку та інформатизації. Дослідження таких питань у 
вітчизняній економічній науці на даний час є недостатніми. Отже висунута у 
дисертації Маслій Н.Д. та по-новому вирішена актуальна науково-практична 
проблема формування теоретичних, методологічних та науково - практичних 
основ інтеграції підприємств сфери зв’язку та інформатизації є нагальною та 
своєчасною.  

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних 
робіт Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, ПВНЗ 
«Західнодонбаський інститут економіки та управління», Національної 
металургійної академій України, а саме:  

«Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в 
економічній сфері» (№ ДР 0110U007602, 2010-2015), в межах якої 
дисертанткою визначено вплив геополітичного фактору на стратегію розвитку 
Одеського регіону;  

«Стратегічні орієнтири модернізації економіки України та її регіонів» 
(№ ДР 0114U001554, 2014-2018), де авторкою обґрунтовано підходи до 
підвищення ефективності трудової діяльності управлінського персоналу в 
контексті забезпечення зростання економічної ефективності діяльності 
підприємств;  

«Дослідження фінансово-економічних напрямів забезпечення сталого 



розвитку держави, регіонів, суб’єктів господарювання» (№ ДР 0115U003910, 
2015-2020), в межах якої розроблені науково-прикладні підходи до діагностики 
фінансово-економічної доцільності інтеграції суб’єктів господарювання;  

– «Методологія регіонального економічного розвитку» (№ ДР 
0102U000369, 2002-2015), де автором виявлено проблеми та визначено 
перспективи формування кластерної моделі економічного розвитку регіонів 
України;  

– «Методологія управління підприємствами різних організаційно-
правових форм та форм власності» (№ ДР 0107U001146, 2006-2015), в межах 
якої визначено політику розвитку бізнес-взаємодії підприємств з потенційними 
партнерами;  

– «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів 
господарювання» (№ ДР 0116U008360, 2017-2018) та «Методологія соціально-
економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей 
виробництва, підприємств та їх об’єднань» (№ ДР 0116U006782, 2016-2022), в 
межах яких обґрунтовано організаційно-економічні основи інтеграції 
підприємств сфери зв’язку та інформатизації. 

Це свідчить про високу науково-теоретичну цінність виконаного 
дослідження. 

 
2. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень. 

 
За результатами ознайомлення з матеріалами дисертації, її авторефератом 

та публікаціями здобувача можна зробити наступні висновки. 
Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

практичних рекомендацій, викладених дисертанткою, підтверджується 
проведеним детальним аналізом теоретичних концепцій і підходів до 
управління, що викладені в наукових джерелах із 379 найменувань, 
використанням наукових методів дослідження: загальнонаукових, спеціальних 
методів (історичний, логічний, аналізу і синтезу, наукового абстрагування та 
теоретичного узагальнення, моделювання, семантичний, логіко-інтуїтивний, 
класифікації, вимірювання, спостережень, порівняння); методи економіко-
статистичного аналізу; економіко-математичні; метод інтегральної оцінки; 
методи програмно-цільового управління; методи багатокритеріальної 
оптимізації.  

Використання системного підходу дало змогу проаналізувати у 
взаємозв'язку всі складові інтегрованої системи. На основі комплексного 
підходу узагальнено теоретичну спадщину та практичний досвід з інтеграції та 
інтеграційних форм розвитку та сформовано теоретико-методологічні основи і 
практичні рекомендації щодо їхньої реалізації. Структурно-функціональний 
підхід застосовано при обґрунтуванні взаємозв'язку рівнів економіки в процесі 
інтеграції підприємств сфери зв’язку та інформатизації. 

Об'єкт, предмет, мета роботи логічно пов'язані та чітко окреслюють поле 
дослідження. Об'єктом дослідження виступає процес інтеграції підприємств 
сфери зв’язку та інформатизації в умовах розвитку цифрової економіки. 



Предметом дослідження є теоретичні засади, методологічні підходи та 
практичні аспекти формування та реалізації інтеграційних форм розвитку 
підприємств у сфері зв’язку та інформатизації.  

Думки здобувача викладено послідовно, завдяки чому логіка дослідження 
є ясною та легко простежується. Наведені в роботі дані мотивовані ходом 
дослідження і надають уявлення про його результати. Висновки та 
рекомендації роботи достатньою мірою обґрунтовані, вони підтверджуються 
результатами апробації основних положень дисертації. Сукупність зазначених 
обставин дозволяє стверджувати про обґрунтованість і достовірність отриманих 
результатів дослідження.  

Таким чином, пропозиціям, розробкам та висновкам, які представлені в 
дисертації Н.Д. Маслій, властива повнота та логічність викладення, достатній 
рівень обґрунтованості і достовірності, наукова новизна. 

 
3. Основні наукові результати, що одержані автором.  

 
Наукова новизна результатів дослідження, одержаних автором, являє 

собою розробку комплексного підходу до вирішення проблеми розвію 
інтеграційних форм розвитку підприємств сфери зв’язку та інформатизації в 
умовах трансформації економіки, а також розробки науково обґрунтованих 
прогностичних рекомендації щодо його реалізації. 

У першому розділі дисертації  «Теоретико – методологічні засади 
інтеграції в процесі розвитку сучасних підприємств» розвинуто генезис теорії 
інтеграції у процесі економічного розвитку, розвинуті наукові погляди 
теоретичного та методологічного змісту процесу інтеграції підприємств сфери 
зв’язку та інформатизації (С. 64–66); розроблено науково-методичний підхід 
систематизації ієрархічних рівнів нормативного регулювання діяльності 
інтегрованих підприємств сфери зв’язку та інформатизації з позиції основних 
принципів державно-приватного партнерства (С. 88–89); удосконалено 
науково-прикладний підхід впливу геополітичного чиннику на розвиток 
інтеграційних процесів та обґрунтовано основні критерії оцінки цього впливу із 
урахуванням реалій сьогодення (С. 75–77). 

У другому розділі дисертації «Аналіз інтеграційних форм співпраці у 
сфері зв’язку та інформатизації: сучасний стан та перспективи розвитку» 
уперше здійснено діагностику, моніторинг та сегментний аналіз розвитку ринку 
зв’язку та інформатизації, на підставі чого побудована біфуркаційна модель 
розвитку сфери зв’язку та інформатизації під впливом кризових явищ (С. 144–
150); розвинуто науково-прикладний підхід до моделювання розвитку 
економічних систем та побудови багатофакторної моделі розвитку сфери 
зв’язку та інформатизації України із урахуванням процесів циклічності (С. 110–
115); розроблено концептуальні основи й складові механізму інтеграції 



підприємств та послуг сфери зв’язку та інформатизації (С. 178–209). 
У третьому розділі дисертації  «Формування теоретичних основ інтеграції 

підприємств сфери зв’язку та інформатизації» доведено ефективність 
пропонованих механізму та інструментів інтеграції в діяльності підприємств 
сфери послуг зв’язку та інформатизації; обґрунтовано науковий підхід та 
прикладні інструменти визначення потенційних партнерів та розроблена 
методика розрахунку потенціалу їхньої сумісності (С. 186–188, 209–225, 343–
362); розвинуто теоретичні та прикладні підходи до оптимізації оргструктури 
управління інтегрованих систем та запропонована оптимальна для заданих 
умов структура (С. 249–252). 

У четвертому розділі дисертації «Науково-прикладні механізми 
забезпечення розвитку підприємств інтегрованої системи» обґрунтовано науково-
прикладний підхід до конвергенції послуг в інтегрованих структурах та 
методичні засади процесів кластеризації як механізму інтеграції підприємств 
(С. 284–285); запропоновано концептуальну модель процесу захисту 
інформаційних ресурсів та нематеріальних активів в інтегрованих системах 
(С. 288–298); розвинуті методичні засади обліку та формування звітності 
підприємств через формування відповідних фінансових інструментів, зокрема 
акредитивної форми розрахунків та моніторингу ефективності діяльності 
інтегрованої структури (С. 255–263); сутнісно доопрацьовані методичні засади 
моделювання маркетингової стратегії розвитку інтегрованих підприємств сфери 
зв’язку та інформатизації (С. 265–272); 

У п’ятому розділі дисертації  «Методичний інструментарій забезпечення 
ефективності діяльності інтегрованих підприємств сфери зв’язку та 
інформатизації» запропоновано науковий підхід до імітаційного моделювання 
процесів державно-приватного партнерства та бізнес-взаємодії, базові основи 
концепції взаємодії між інтегрованими підприємствами на основі технології 
ERP-систем (С. 314–333); визначено концепцію максимізації цінностей при 
створенні ланцюжка вартості інтегрованої групи підприємств (С. 337–340); 
розвинуто науково-прикладні засади діагностики фінансово-економічної 
ефективності інтеграції підприємств і відповідна система оцінки з позиції теорії 
ефективності та системно-синергетичного підходу сформувати (С. 364–384). 

Суттєве наукове значення мають пропоновані дисертанткою розвинуті 
теоретичні основи процесу інтеграції підприємств, доведено, що інтеграція це 
не лише категорія, яка відображає зв’язки між цілим (підприємством) та його 
елементами (ресурсами), а й процеси співробітництва з метою оптимізації 
витрат за рахунок передачі неосновних функцій великих підприємств 
зовнішнім спеціалізованим компаніям.  

Заслуговують на особливий розгляд розроблені у дисертації економіко 



математичні моделі: щодо визначення синергетичного ефекту інтеграції на 
підприємствах, що знаходяться в інтегрованій системі; системно-синергетичні 
моделі визначення ефективності інтеграції підприємств сфери зв’язку та 
інформатизації; багатофакторна модель залежності доходів від надання послуг 
у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку, які є належним чином 
верифіковані та апробовані. 

Вагоме науково – теоретичне значення мають розвинуті методологічні 
основи формування інтеграційних форм розвитку підприємств та розроблено 
механізм інтеграції підприємств сфери зв’язку та інформатизації, що складається із 
науково-методичного, ресурсного та завершально-результуючого блоків, 
застосування якого дозволить сформувати додаткові організаційно-фінансові 
складові конкурентоспроможності підприємств інтегрованої системи. Результатом 
науково – теоретичної доробки стала сформована модель інтеграції національної 
економіки з метою визначення завдань та переваг формування об’єднань, 
інтеграційних форм злиття/поглинання або внутрішньої інтеграції.  

Практична цінність результатів роботи полягає в обґрунтуванні 
дисертанткою конкретних методик і рекомендацій щодо інтеграційних форм 
розвитку підприємств сфери зв’язку та інформатизації. 

Основні науково-прикладні розробки та рекомендації впроваджено та 
використовуються: 

– Департаментом економічної політики та стратегічного планування 
Одеської обласної державної адміністрації (довідка про впровадження від 
13.12.2018 р.)  

– Південним офісом Державної аудиторської служби України (довідка 
про впровадження від 18.01.2019 р.). 

– Підприємством ТОВ «Телекомунікаційні технології» (акт про 
впровадження від 13.12.2018 р.). 

– ТОВ «СПЕЦЄВРОТЕХНІКА» (акт впровадження від 26.11.2018 р.)  
– Спільне польсько-німецьке підприємство «Euro-Trucks.PL» (акт про 

впровадження 2018 р.). 
Наукові здобутки та практичні рекомендації, які викладено в дисертації, 

використовуються у навчальному процесі Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова, зокрема нові теоретичні доробки та 
термінологічний апарат щодо інтеграції підприємств, багаторівнева 
систематизація мотивів інтеграції та регулювання діяльності інтегрованих 
підприємств, методологія визначення та розрахунку потенціалу сумісності та 
концептуальна модель процесу захисту інформаційних ресурсів та 
нематеріальних активів в інтегрованих системах. 

Авторство та значущість нових науково - практичних доробок дисертації 



підтверджує свідоцтво про авторське право Маслій Н. Д. щодо методичного 
інструментарію визначення показників ефективності при інтеграції 
підприємств: св-во. авт. права на твір 68721 Україна. № 69304; заявл. 22. 09. 
2016; реєстр. 22. 11. 2016.  

 
4. Дискусійні положення та зауваження до роботи. 

 
В цілому дисертаційні розробки щодо теорії, методології та практики 

інтеграційних форм розвитку підприємств сфери зв’язку та інформатизації 
варто оцінити позитивно. Але незважаючи на загальну позитивну оцінку 
дисертації, вважаю за необхідне висловити такі зауваження: 

1. Мало уваги приділено аналізу нормативно - правового 
забезпеченням процесів та форм інтеграції саме для підприємств сфери зв’язку 
та інформатизації в Україні, особливо в контексті гармонізації із діючими 
нормами міжнародного права, що є необхідним в сьогоденних умовах 
глобалізаційної економіки. 

2. Взаємозалежність чистого фінансового результату та чистого руху 
грошових коштів від операційної діяльності ПрАТ «Київстар», 
ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «ВФ Україна», ПАТ «Укрпошта», ДП «Український 
державний центр радіочастот» за 2013–2017 роки наведені на рис. 2.3–2.8 
доцільно об’єднати одним графіком для конкретизації висновків. 

3. Не можна повністю погодитись із авторкою щодо віднесення у 
інтеграційний моделі розвитку національної економіки (розділ 3) таких форм 
інтеграції як холдинги, корпорації та промислово – фінансові групи до 
мікрорівня інтеграції. Адже спостерігаємо саме міжнародні інтегровані 
структури, що успішно функціонують, наприклад, у таких галузях як 
транспорт, металургія, добувна промисловість. 

4. Третій розділ дослідження присвячений формуванню теоретичних 
основ інтеграції підприємств сфери зв’язку та інформатизації. Але дисертантка 
не розкриває значення для галузі зв’язку та інформатизації таких видів та форм 
організаційних структур інтеграції, як промислово – фінансові групи, холдинги, 
дивізіони, а також безпосередньо їх ефективність. 

5. Теоретична та практична значущість таких наукових доробок 
дисертанта як модель процесу формування партнерської взаємодії (розділ 4), 
конструктивна модель маркетингового процесу відчутно зросла б, якби 
дисертантка навела прогнозування результатів інтеграції діючих підприємств 
сфери зв’язку та інформатизації.  

6. Нечітко обґрунтованим є обмеження до 3 кількості підприємств, що 
задіяні у моделі функціонування всеосяжного інтеграційного бізнес-процесу, (5 
розділ). Обмеження кількості підприємств та завдань всеосяжного бізнес - 
процесу повинно бути більш розгорнуто аргументованим. Також доцільно було 
б надати розрахунок собівартості наведеного бізнес-процесу. 

7. Доцільно було б доповнити параграф 5.5 дисертації результатами 
розрахунків ефективності інтеграції за пропонованим системно – 
синергетичним підходом на прикладі діючих підприємств сфери зв’язку та 



інформатизації.  
8. Деякі таблиці (2.5–2.6, 2.11–2.16) доцільно було перенести до 

додатків, як такі що носять первинну статистичну інформацію, та ускладнюють 
сприйняття та аналіз доробку дисертантки. Слід відмітити також надлишкове 
переобтяження первинними статистичними даними окремих підрозділів 
рецензованої праці, замість якої слід було надати підсумкові результати 
верифікації гіпотез та моделей, пропонованих автором. 

Наведені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки 
дисертаційної роботи. 

 
5. Загальні висновки і оцінка дисертації. 

 
Дисертаційна робота Н.Д. Маслій на тему «Інтеграційні форми розвитку 

підприємств сфери зв’язку та інформатизації: теорія, методологія, практика», 
може бути визнана завершеним науковим дослідженням, результатом якого 
стало вирішення такої актуальної науково-прикладної проблеми, як комплексна 
розробка та обґрунтування теоретичних, методологічних та прикладних засад 
побудови інтеграційних форм розвитку підприємств сфери зв’язку та 
інформатизації в умовах цифровізації економіки. 

Дисертаційна робота Н.Д. Маслій є серйозним самостійним дослідження з 
проблем розвитку інтеграції підприємств: робота містить концептуальні, 
методологічні та практичні результати, які мають суттєве значення. Відмітними 
рисами проведеного дослідження є обґрунтована аргументація виконаних 
розробок, вагомі наукові результати, сильний практичний аспект дисертаційної 
роботи. Науковий рівень виконаного дослідження та зміст роботи свідчать про 
глибоку обізнаність автора щодо предмета дослідження, володіння методичним 
апаратом, вміння надати критичну оцінку великого масиву наукової інформації. 

Актуальність вибраної теми дослідження є безсумнівною. Заявлену мету 
дисертаційної роботи досягнуто, відповідні їй завдання виконані. Загальні 
висновки і пропозиції, наведені в роботі, відображають основні результати 
проведеного дослідження. Відповідно до теми, мети та завдань дисертації 
автором отримані наукові результати, що мають наукову новизну, практичне 
значення та наявність предмету публічного захисту. 

Аналіз змісту автореферату, друкованих праць за темою дисертації 
дозволяє зробити висновок, що в них достатньо повно відображено 
методологію дослідження, наукові результати і основні висновки. Автореферат 
дисертаційної роботи відповідає за своїм змістом та структурою дисертації. Усі 
пункти наукової новизни дослідження, які заявлені в авторефераті, необхідним 
чином відображено у дисертаційній роботі. 

Основні положення дисертаційної роботи, що мають наукову новизну, 
достатньо повно і аргументовано розкриті в опублікованих працях. За 
основними результатами дисертаційної роботи опубліковано 75 наукових робіт, 
серед яких 26 статей у фахових виданнях, 39 тез доповідей.  

 



 
 

 

 


