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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Cвітова економіка зазнала глибинних змін у зв’язку 
із наявністю різносторонніх зовнішніх впливів та багатоелементністю 
внутрішньої структури. Європейський Союз системно оцифровує свою 
економіку, очікуючи посилення глобального впливу передових технологій та 
росту прибутку від електронної комерції, обміну даними та послуг. Реалії 
глобального світу визначають саме такі умови модернізації економіки та 
створення чітких правил нової ери інновацій. Адаптація та перетворення 
бізнесу за допомогою цифрових технологій є важливим інструментом у 
вирішенні проблем світового ринку. Інформаційні технології дозволяють будь-
якій компанії гнучко змінювати власну модель бізнесу, забезпечувати 
інноваційний розвиток та інтегрувати у світовий ринок на конкурентних 
позиціях.  

В епоху стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та 
інновацій важливого значення набувають процеси цифровізації діючих бізнес-
процесів, які і є відповідними “точками зростання” бізнесу. Україна також 
стала на шлях цифровізації, про що свідчить прийняття у 2018 році Концепції 
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. У 
даному документі підкреслено, що розвиток цифрової економіки України 
полягає у створенні ринкових стимулів, мотивацій, попиту та формуванні 
потреб щодо використання цифрових технологій, продуктів та послуг серед 
українських секторів промисловості, сфер життєдіяльності, бізнесу та 
суспільства.  

Проблему розвитку цифрової економіки та трансформаційних процесів, 
що відбуваються в суспільстві під впливом оцифрування, розглядали багато 
іноземних авторів: Б.М. Гарифуллин, Дж. Гелбрейт, Д. Карл Енгельбарт, 
В.В. Зябриков, Дж. Карл Робнетт Ліклідер, Р. Ліпсі, Т. Месенбург, Дж. Стігліц, 
Т.М. Юдіна та ін.; науковці та практикуючі спеціалісти: С. Дж. Берман, 
Б. Гейтс, Е. Гізен, В. Ісааксон, Дж. Уельс.  

Переважна більшість досліджень вітчизняних науковців з проблем 
реалізації концепції розвитку цифрової економіки та суспільства орієнтуються 
на макроекономічний рівень. Так, крізь призму трансформаційних процесів, 
впливу на рівні розвитку суспільства, результативність таких змін в економіці 
провідних європейських країн та України визначено у працях: О.М. Алимова, 
Б.М. Андрушківа, О.О. Бутник, Л.В. Городянської, О.О. Гуменюк, 
Л.В. Дерманської, В.І. Довбенко, Г.І. Жекало, О.В. Кленін, С.В. Коляденко, 
А.О. Косич, К.М. Краус, Г.С. Лопушняк, В.І. Ляшенко, Л.Я. Малюти, Л.А. Оліх, 
В.В. Опанасюк, П.Р. Пуцентейло, М.В. Руденко, А.В. Череп, О.Г. Череп, 
Т.Ф. Штець та ін.  

Проблемі розвитку цифрової економіки та змінам, що відбуваються в 
суспільстві під впливом цифровізації, з точки зору залученості населення 
України в процеси цифровізації, присвячені дослідження: В.П. Антонюк, 
В.Г. Герасимчука, К.Р. Гуменної, А.В. Карпенка, Н.Б. Кирич, Н.А. Ткачук, 
С.М. Ягодзінського та ін. Аналізом показників (рейтингів) глобальних індексів 
розвитку цифрової економіки займалися зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема: 
О.С. Вишневський, А. Гусейнова, О.В. Кленін, З. Наджафов, Т.Д. Сіташ. 
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Доволі ґрунтовними є вивчення особливостей процесів цифрової 
трансформації на рівні підприємства такими зарубіжними ученими, як: 
Г. Боуман, К. Лінц, Г. Мюллер-Стівенс, О. Остервальдер, М. Рахингер, Марк де 
Ревер, Д. Террар, А. Цімерман та ін. Тематика впливу процесу цифрової 
трансформації на бізнес-процеси та бізнес-моделі підприємств досліджували 
вітчизняні науковці та практики: В.В. Апалькова, М.К. Бондарчук, 
А. Верховодов, М.П. Войнаренко, О.І. Гончар, Н.М. Гуржій, В.В. Гурочкіна, 
А.О. Длігач, Д.В. Крилов, В.В. Лук’янова, Н.К. Максишко, Л.М. Мельник, 
Т.Л. Мостенська, В.М. Нижник, В. Рижков, Н.С. Ринкевич, О.М. Савицька, 
Н.Є. Скоробогатова, О.М. Собко, В.В. Стадник, Н.В. Трушкін, В.В. Фіщук, 
Є.В. Чернєв, Г.Г. Чмерук, Ю.О. Швець, Б.О. Язлюк, І.А. Ясінецька та ін.  

Процес впровадження концепції цифрової економіки, що стала ідеологією 
ХХІ століття у розвинутих країнах світу та в останні роки у нашій країні на 
рівні малого та середнього підприємства є доволі складним, тривалим і 
суперечливим, оскільки сучасні управлінці не мають достатнього рівня 
цифрової грамотності та розглядають цифрову трансформацію як незрозуміле 
та складне явище, не вбачаючи при цьому місця, ролі й переваг для власного 
бізнесу. Усвідомлюючи необхідність переходу до нової концепції управління, 
малий та середній бізнес відчуває необізнаність з сучасним інструментарієм та 
можливостями цифрової трансформації на практиці.  

Відсутність чітких та доступних інформаційних джерел, сервісів, 
платформ, додатків чи порталів щодо цифрової трансформації бізнесу гальмує 
швидкість впровадження інновацій у вітчизняне підприємництво. В свою чергу, 
це не дозволяє бізнесу інтегруватися з світовими тенденціями, що ускладнює 
вихід та роботу на міжнародній економічній арені. Визначені проблеми 
обумовлюють необхідність розроблення методологічного підходу до 
дослідження процесів цифрової трансформації на рівні підприємства; 
поліструктурного методичного підходу до визначення індексу цифрової 
трансформації бізнес-структур на основі відповідних індикаторів; проектування 
та реалізації цифрової платформи для малого та середнього бізнесу, яка б 
давала можливість автоматично визначити Індекс цифрової трансформації та 
надати індивідуальну “дорожню карту” з метою підвищення рівня цифрового 
розвитку підприємства. Зазначені питання є актуальними і доцільними для 
дослідження, що обумовило вибір даного напряму дослідження.  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана у відповідності з тематикою науково-дослідних 
робіт кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя за темами: ВК 46-14 “Розробка теоретичних та 
методичних положень стратегії активізації конкурентного потенціалу 
національної економіки” (номер державної реєстрації 0114U001310), де 
автором досліджено різноманітні рейтинги держав за певними критеріями, в 
тому числі й за тими, що характеризують інноваційність середовища 
функціонування підприємств та їх потенціалів; “Інноваційні, безпекові та 
ресурсні засади удосконалення управління підприємствами в умовах 
економічних реформ виробничої та соціогуманітарної сфер ” (номер державної 
реєстрації 0117U004676), де автором запропоновано цифрову платформу 
визначення та моніторингу Індексу цифрової трансформації бізнес-структур, 
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яка дає можливість автоматично визначити Індекс цифрової трансформації, 
надати оцінку цифровій зрілості господарюючого суб’єкта та індивідуальну 
“дорожню карту” з метою підвищення рівня цифрового розвитку підприємства 
(довідка впровадження результатів №2/28-1048 від 26.06.2020 р.).  

Матеріали дисертаційної роботи використані у рамках міжнародних 
проєктів за участі Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя, а саме: “Міжуніверситетські стартап-центри для розвитку та 
підтримки студентських інновацій” (№ МР 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-
TEMPUS-JPHES, 2012-2015 рр.), де автором розроблено окремі положення 
інтеграції певних цифрових інструментів в діяльність бізнес-структур з метою 
переходу до інноваційного розвитку та описано механізм трансформації діючої 
бізнес-моделі підприємства в цифрову при використанні ряду цифрових 
інструментів у розрізі бізнес-процесів; “Екологічно відповідальний бізнес: 
дослідження та впровадження Європейської практики” (№ МР 564645-EPP-1-
2015-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2015-2018 рр.), де автором сформовано 
методику визначення Індексу цифрової трансформації бізнесу для 
структурування індивідуальних “дорожніх карт” цифрової трансформації для 
зміни бізнес-процесів та бізнес-моделі організації, що сприятиме досягненню 
певних цілей сталого розвитку; “Відкриття Центру підприємницьких 
компетентностей та бізнес-освіти” (The Centre of Competence on 
Entrepreneurship and Business Education. Developing a business and 
entrepreneurship competence centre at Ternopil Business School) (120-2017-A, 
01.05.2017-31.12.2018), де автор набула менторських навиків з розвитку 
підприємницьких компетентностей для поширення їх серед студентів 
університетів (довідка №2/28-459 від 19.02.2020 р.). Автором отримано 
свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір “Комп’ютерна програма 
“Цифрова трансформація бізнес-структур” (№ 98279, дата реєстрації 
23.06.2020 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
обґрунтування та розробка теоретико-методичних положень, науково-
методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо раціональної 
організації процесу цифрової трансформації бізнес-структур як імперативу їх 
інноваційного розвитку. 

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких 
завдань: 

− розвинути трактування сутності понять “цифрова трансформація”, 
“цифрова трансформація бізнесу”, запропонувати авторське визначення 
поняття “цифрова трансформація бізнесу”, виділити складові впливу цифрової 
економіки на диверсифіковані групи стейкхолдерів;  

− визначити місце та роль малого і середнього бізнесу в реалізації 
концепції розвитку цифрової економіки України;  

− дослідити особливості цифрової трансформації у контексті 
реінжинірингу бізнес-процесів організації;   

− виокремити виклики та передумови цифрової трансформації 
вітчизняних бізнес-структур; 

− дослідити науково-методичні підходи визначення рівня цифрової 
трансформації бізнес-структур; 
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− дослідити інструментарій побудови інноваційної бізнес-моделі 
підприємства у контексті імплементації цифрових технологій; 

− описати методологічні положення цифрової трансформації бізнесу; 

− сформулювати концептуальний алгоритм дорожніх карт цифрової 
трансформації бізнес-структур; 

− розробити поліструктурний методичний підхід до визначення Індексу 
цифрової трансформації бізнес-структур;  

− описати методологічні основи кластеризації структур малого та 
середнього бізнесу засобами Data Mining в розрізі їх цифрової зрілості;  

− оцінити рівень досягнення цифрової трансформації бізнес-структур 
Тернопільської області та здійснити їх кластеризацію в розрізі цифрової 
зрілості засобами Python; 

− сформувати систему індивідуальних дорожніх карт цифрової 
трансформації бізнесу; 

− розробити практичні рекомендації щодо підвищення рівня Індексу 
цифрової трансформації досліджуваних бізнес-структур на основі кластерного 
підходу; 

− спроектувати цифрову платформу визначення та моніторингу Індексу 
цифрової трансформації бізнес-структур. 

Об’єктом дослідження є процеси цифрової трансформації вітчизняних 
бізнес-структур, орієнтовані на зміну їх бізнес-моделей та підвищення 
ефективності їх реалізації. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні, наукові, методологічні і 
практичні положення цифрової трансформації бізнес-структур. 

Методи дослідження. Наукові дослідження, висновки і рекомендації, 
представлені у дисертації, достатньо теоретично обґрунтовані та достовірні. 
Вони базуються на дослідженні праць вітчизняних та зарубіжних фахівців.  

Для досягнення встановленої мети та розв’язання визначених завдань 
використано загальнонаукові та специфічні методи: морфологічного аналізу, 
узагальнення та наукової абстракції – при уточненні сутності дефініції 
“цифрова трансформація бізнесу” (підрозділ 1.1); діалектичного пізнання, 
дедукції та індукції – для постановки проблем, вивчення та деталізації об’єкта 
дослідження (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3); історичного та контент-аналізу – для 
дослідження генезису теорії та трансформації наукових підходів у теорії 
розвитку економіки та управління розвитком підприємства (підрозділи 1.1, 2.1); 
анкетування – при опитуванні респондентів дослідження щодо рівня цифрової 
зрілості (підрозділи 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3); системного аналізу та формалізації 
складних структур – при аналізі перешкод та драйверів цифрової 
трансформації бізнес-структур, при побудові структури методології цифрової 
трансформації підприємств та формулюванні концепції “дорожніх карт” 
цифрової трансформації (підрозділи 3.1, 3.2); експертних оцінок – у процесі 
дослідження цифрової грамотності людського капіталу підприємства (підрозділ 
3.3); економіко-статистичного й порівняльного аналізу – для оцінки місця та 
ролі малого і середнього бізнесу в реалізації концепції розвитку цифрової 
економіки України, виявлення тенденцій розвитку і структурних змін світових 
рейтингів розвитку цифрової економіки та оцінювання рівня досягнення 
цифрового розвитку досліджуваних підприємств (підрозділи 3.1, 3.3), а також 
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при аналізі диверсифікованого інструментарію для побудови інноваційної 
бізнес-моделі підприємства (підрозділ 2.3); економіко-математичного 
моделювання – для побудови поліструктурного методичного підходу до 
оцінювання Індексу цифрової трансформації бізнес-структур, обґрунтування 
репрезентативності вибірки в дослідженні цифрової трансформації бізнес-
структур Тернопільської області, практичного оцінювання Індексу цифрової 
трансформації бізнес-структур Тернопільської області (підрозділи 3.3, 4.1, 4.2); 
кластерного аналізу даних – для методологічної основи кластеризації структур 
малого та середнього бізнесу засобами Data Mining в розрізі їх цифрової 
зрілості, кластеризації бізнес-структур Тернопільської області в розрізі їх 
цифрової зрілості засобами Data mining (підрозділи 3.4, 4.3); групування та 
систематизування – для групування респондентів дослідження по рівню 
досягнення цифрової зрілості організації (підрозділи 4.2, 4.3) та ; теорії систем 
і системного підходу – при побудові “дорожніх карт” цифрової трансформації 
бізнесу (підрозділи 5.1, 5.2); декомпозиції – для структуризації робіт ІТ-проекту 
“Цифрова платформа для визначення Індексу цифрової трансформації бізнесу 
(HIT)” (підрозділ 5.3); графічного і табличного представлення – для візуалізації 
отриманих результатів дослідження (підрозділи 2.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.3); 
абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень і висновків за 
результатами дослідження (усі розділи дисертації).  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 
акти, які стосуються питань цифрової трансформації бізнесу; статистичні дані 
Державної служби статистики України загалом та Тернопільської області 
зокрема; фахові видання, матеріали науково-практичних конференцій, 
результати проведеного опитування вітчизняних бізнес-структур; інтернет-
ресурси; матеріали особистих досліджень автора. Економічні розрахунки 
виконані із застосуванням сучасних методик і комп’ютерних технологій 
обробки статистичних матеріалів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні важливої 
наукової проблеми – розроблення теоретико-методологічних, науково-
методичних і прикладних основ цифрової трансформації бізнес-структур, що 
забезпечило одержання таких основних наукових положень: 

вперше: 

− розроблено цифрову платформу визначення та моніторингу Індексу 
цифрової трансформації бізнес-структур, яка полягає в автоматизації збору, 
обробки та візуалізації даних про стан цифрового розвитку бізнес-структур, що 
дає змогу оцінити рівень їх цифрової зрілості та розробити індивідуальну 
“дорожню карту” з метою підвищення цього рівня в процесі цифрового 
розвитку підприємства;  

− розроблено поліструктурний науково-методичний підхід до визначення 
Індексу цифрової трансформації бізнес-структур, якому притаманні ознаки 
складної системи “HIT” – це передбачає виокремлення чотирьох груп 
індикаторів: інформативних (для подальшого поглибленого аналізу даних); 
цифрової грамотності людського капіталу (навички та компетентності 
працівників – “Н”); цифрового інструментарію (групи інструментів у розрізі 
бізнес-процесів підприємства – “І”); цифрової інфраструктури (апаратне, 
технологічне забезпечення – “Т”), кожен з яких містить свою систему 
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субіндикаторів з відповідними ваговими коефіцієнтами. Такий підхід дає змогу 
визначити потенціал цифрової зрілості підприємства та його готовності до 
імплементації цифрових технологій у практику ведення бізнесу з метою 
забезпечення його розвитку;  

− сформовано теоретико-методологічний підхід до побудови архітектури 
“дорожньої карти” цифрової трансформації бізнес-структур, який базується на 
послідовному проходженні 8 базових кроків, за результатами яких генеруються 
конкретні рекомендації щодо реалізації проекту цифрової трансформації 
бізнесу. Такий підхід підкреслює циклічність процесів цифрової трансформації 
бізнесу і дає змогу коригувати заплановані зміни за появи нових цифрових 
інструментів та нових умов господарювання підприємства;  

удосконалено: 

− науково-методичний підхід до систематизації бізнес-процесів 
підприємства, який, на відміну від існуючих, дозволяє диференціювати бізнес-
процеси: за їх впливом на формування доданої вартості продукту або послуги 
(основні, допоміжні); за видами управління (адміністративні, операційні, 
допоміжні); за цінністю окремих напрямів розвитку підприємства (розуміння 
ринку та споживачів, стратегії та візії організації, системи управління, розвиток 
та навчання персоналу), що дає змогу виділити пріоритети у плануванні й 
організації процесів цифрової трансформації бізнесу для максимізації 
корисності їх впливу на загальні результати господарювання; 

− науково-методичні основи структурування інноваційної бізнес-моделі 
підприємства, яка, на відміну від існуючих, охоплює структурну конфігурацію 
усіх бізнес-процесів, що дає можливість узгодити її з організаційною системою 
підприємства та прийняти рішення щодо застосування найбільш ефективних 
цифрових технологій у функціональному забезпеченні розвитку підприємства;  

− теоретико-методологічні положення цифрової трансформації бізнес-
структур, які, на відміну від інших, передбачають системне структурування 
бізнес-процесів, бізнес-моделей, чинників, показників процесів цифрової 
трансформації підприємств із врахуванням вимог сучасних директив, що 
сприятиме інтеграції вітчизняних бізнес-структур у Єдиний цифровий ринок 
ЄС;  

− науково-методичний підхід до генерування та оброблення відповідей 
респондентів щодо вагомості груп індикаторів для визначення рівня цифрової 
зрілості підприємства, який, на відміну від діючих, передбачає застосування 
системи уніфікування та кодування результатів соціологічного дослідження на 
основі анкети-опитувальника з подальшою автоматизацією процесу 
обчислення, що дає змогу значно прискорити опрацювання даних і підвищити 
рівень обґрунтованості заходів із цифрової трансформації бізнесу;  

− методологічні основи кластеризації структур малого та середнього 
бізнесу в розрізі їх цифрової зрілості, що, на відміну від інших, базується на 
дослідженні особливостей двох підходів – ітеративного та ієрархічного – з 
подальшим обґрунтуванням доцільності застосування методу агломеративної 
ієрархічної кластеризації для вирішення задач обробки даних змішаного типу (з 
допомогою написання програмного коду та використання бібліотек мови 
Python), що дасть можливість у подальшому класифікувати суб’єкти за 
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певними параметрами, розробити для них індивідуальні рекомендації та 
віднести підприємство до відповідного кластеру із заданим вектором руху; 

набули подальшого розвитку: 

− понятійно-категоріальний апарат дослідження процесів цифрової 
трансформації бізнес-структур у частині уточнення дефініцій: “цифрова 
трансформація бізнесу” – як процес впровадження цифрових технологій в 
практику ведення бізнесу в умовах розвитку ери цифрової економіки для 
підвищення його ефективності і прозорості, що відповідає інтересам бізнесу, 
суспільства і держави в цілому; “бізнес-модель” запропоновано трактувати як 
добре налагоджену структуру бізнес-процесів, які трансформуються за 
допомогою використання відповідних цифрових технологій, що сприяє 
виникненню продуктів та послуг, які сприймаються ринком (споживачами) як 
цінність, конвертована у фінансовий потік із прибутком для підприємства;  

− класифікаційні ознаки інновацій, в яких, на відміну від існуючих, 
виділено групу інновацій, що виникають у процесі організації цифрової 
трансформації бізнесу та мають такі ключові ознаки: об’єкт, сталість і 
масштабність, пусковий механізм; це дає змогу планувати процеси цифрової 
трансформації бізнесу в межах стратегії інноваційного розвитку підприємства, 
забезпечивши тим самим комплексність і системність інноваційних змін;  

− науково-концептуальні положення структуризації передумов, викликів 
та драйверів цифрової трансформації вітчизняних бізнес-структур, які відмінні 
тим, що передбачають розподіл на зовнішні та внутрішні з відображенням 
можливих ефектів від імплементації відповідних драйверів розвитку процесу 
цифрової трансформації підприємств;  

− система глобальних статистичних індексів розвитку цифрової 
економіки країни, яка, на відміну від діючих, передбачає групування індексів на 
3 групи: І група – індекси, які відображають загальний рівень розвитку країни, 
ІІ група – індекси, які відображають рівень технічної інфраструктури для 
ефективного розвитку бізнесу та країни, ІІІ група – індекси, які відображають 
рівень цифрового розвитку країни, з метою виявлення значення і ролі кожного 
рівня стейкхолдерів у процесі цифрового розвитку країни; 

− система конкретизованих рекомендацій для підвищення рівня Індексу 
цифрової трансформації бізнесу, що, на відміну від інших, враховує 
особливості діяльності кожного респондента загалом та враховує поточні зміни 
функціонування його бізнес-процесів;  

− ідентифікація стейкхолдерів з позиції впливу процесів цифрової 
економіки, які, на відміну від діючих, розділено на групи відносно їх очікувань 
за такими складовими: інноваційний розвиток, консолідація, інтеграція, 
ефективність. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 
широких можливостях використання розроблених теоретико-методологічних та 
науково-методичних положень, практичних рекомендацій щодо цифрової 
трансформації вітчизняних бізнес-структур з метою їх інноваційного розвитку 
та посилення конкурентних позицій бізнесу. 

Науково-методичні, організаційні та практичні рекомендації дисертації 
щодо організації цифрової трансформації бізнесу як імперативу їх 
інноваційного розвитку прийнято до уваги Департаментом економічного 
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розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації і 
використано при формуванні плану заходів з формування “Стратегії розвитку 
Тернопільської області на період до 2021-2027 року” в контексті вирішення 
завдань смарт спеціалізації регіону та його стійкого розвитку (довідка № 04-
23/989 від 17.08.2020 р.).  

Окремі результати дослідження, тобто методи, науково-методичні, 
методологічні підходи до організації цифрової трансформації, знайшли 
практичне застосування у діяльності бізнес-структур, зокрема: на 
ТОВ “СВ Лайт” використано рекомендації спроектованої дорожньої карти 
цифрової трансформації та згідно імплементації дорожньої карти на 
підприємстві здійснюється веб-аналітика (підключено Google Analytics), 
розроблено чат-бот для бізнес-сторінки у соціальній мережі Фейсбук, що здатне 
забезпечити досягнення високої результативності аналізу даних та сприяє 
ефективнішому розвитку підприємства (довідка № 19/1 від 19.12.2019 р.); у 
діяльності ТОВ “Урбан Лайт” застосовується блок загальних рекомендацій 
“дорожньої карти” цифрової трансформації та прийнято рішення про створення 
власного веб-сайту організації і підвищується рівень цифрової грамотності 
працівників (довідка № -445-175 від 24.12.2019 р.); у діяльності ТОВ “Планета 
комфорту” прийнято рішення про імплементацію усіх рекомендацій 
спроектованої дорожньої карти цифрової трансформації, застосовано 
рекомендацію із створення бізнес-сторінки підприємства в соціальній мережі 
Фейсбук та ведеться розробка власного веб-сайту (довідка № 03-01/201 від 
15.01.2020 р.); у Стоматологічному кабінеті ФОП Жури О.І. імплементовано 
рішення щодо розробки власного сайту, що спрощує пошук кабінету в 
Інтернеті та дає можливість клієнтам ознайомитись з актуальним спектром 
послуг (довідка № 15 від 22.01.2020 р.); у кав’ярні “Rivolta” впроваджено 
рекомендації “дорожньої карти” цифрової трансформації та розроблено веб-
сайт і проведено його внутрішній і зовнішній аудит, визначено основні 
недоліки та шляхи їх вирішення (довідка № 3/5 від 24.01.2020 р.).  

Основні методологічні положення та результати дисертаційної роботи, 
що становлять наукову новизну, використовуються у навчальному процесі 
факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії 
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя при 
викладанні дисциплін “Інформаційний менеджмент та маркетинг”, “Інтернет-
маркетинг”, “Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації” 
(довідка № 2/28-1048 від 26.06.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною науково працею, у якій викладено авторський підхід до вирішення 
актуальної наукової проблеми – розроблення теоретико-методичних положень, 
науково-методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо 
раціональної організації процесу цифрової трансформації бізнес-структур. Усі 
основні наукові положення, висновки та рекомендації, що винесені на захист 
одержано автором самостійно. Із наукових праць підготовлених у співавторстві, 
використано тільки матеріали, які належать автору особисто. Власний науковий 
внесок здобувача в наукові роботи, опубліковані у співавторстві, конкретизовано 
у списку публікацій за темою дисертації. У роботі матеріали та висновки 
кандидатської дисертації автора не використовуються. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертаційного дослідження доповідалися і отримали схвалення на 
міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: 
XVІІІ Наукова конференція Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 29–30 жовтня 2014 р.); 
International Scientific-Practical Conference “Modern Transformation of Economics 
and Management in the Era of Globalization” (м. Клайпеда, Литва, 29 січня 
2016 р.); XII International Research and Practical Conference “Science and 
civilization – 2016” (м. Шеффілд, Великобританія, 30 січня – 07 лютого 2016 р.);  

XІХ Наукова конференція Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 18–19 травня 2016 р.); 

V Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів 

“Актуальні задачі сучасних технологій” (м. Тернопіль, 17–18 листопада 

2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Обліково-аналітичне 

забезпечення розвитку місцевих громад” (м. Сєвєродонецьк, 27 квітня 2017 р.); 

VI Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів 

“Актуальні задачі сучасних технологій” (м. Тернопіль, 16–17 листопада 

2017 р.); VIII Всеукраїнська науково-практична конференція пам’яті почесного 

професора ТНТУ, академіка НАН України М. Г. Чумаченка “Інновації: аспекти 

управління, виробництва, сфери обслуговування” (м. Тернопіль, 28 березня 

2019 р.); ІІI Міжнародна науково-практична конференція “Формування 

механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем 

у глобальному, регіональному та локальному вимірах” (м. Тернопіль, 5 квітня 

2019 р.); Наукова конференція Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 16–17 травня 2019 р.); 

9th International Conference “Advanced Computer Information Technologies, ACIT 

2019” (м. Чеське Будейовіце, Чехія, 5–7 червня 2019 р.); International Scientific-

Practical Conference “Problems of Infocommunications. Science and Technology 

(PIC S&T)” (м. Київ, 8–11 жовтня 2019 р.). 
Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 

дисертаційної роботи опубліковано у 41 науковій праці, з них: 5 монографій (з 
яких 1 одноосібна), 21 стаття у наукових фахових виданнях України (із них 3 
статті у наукових фахових виданнях України, 18 статей у наукових фахових 
виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз), 1 стаття 
у науковому періодичному виданні іншої держави, 2 статті в інших виданнях 
України, які включено до наукометричної бази даних Scopus, 12 тез доповідей 
за матеріалами конференцій (із них 2 Scopus). Загальний обсяг публікацій 
становить 41,95 друк. арк. (особисто автору належить 37,63 друк. арк.).   

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 
вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 
Загальний обсяг роботи становить 487 сторінок, з них основний текст 
викладений на 356 сторінках. Дисертація включає анотацію, 9 додатків, а також 
список використаних джерел налічує 321 найменування. Робота містить 81 
таблицю та 97 рисунків (44 сторінки – таблиці і рисунки, які повністю 
займають площу сторінки).  

 

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9039828/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9039828/proceeding
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, зв'язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, сформульовано її мету, 

головні завдання, визначені об’єкт, предмет та методологічні засади 

дослідження, висвітлено наукову новизну та практичне значення отриманих 

автором результатів, наведені відомості щодо їх апробації.  

У першому розділі – “Теоретичні та прикладні засади цифрової 

трансформації бізнес-структур” – розкрито діалектику цифрового розвитку та 

надано авторське вираження сутності поняття “цифрова трансформація 

бізнесу”; визначено місце та роль малого і середнього бізнесу в реалізації 

концепції розвитку цифрової економіки України; досліджено особливості 

цифрової трансформації у контексті реінжинірингу бізнес-процесів організації.  

Встановлено, що інтерес міжнародної спільноти, науковців, практиків та 

громадськості загалом прикуто до проблематики розвитку цифрової економіки 

й далі набуває усе більшого розмаху. Концепція розвитку цифрової економіки 

та суспільства охоплює ряд основних цілей, проте найважливішою ідеєю 

Концепції та Цифрової адженди України, є твердження про те, що швидкі та 

глибинні наслідки від переходу на “цифру” будуть можливими лише тоді, коли 

цифрова трансформація стане основою життєдіяльності українського 

суспільства, бізнесу та державних установ.  

У процесі гносеологічного аналізу та узагальнення наявних у вітчизняній 

та зарубіжній практиці підходів до дефініції “цифрова трансформація бізнесу” 

виявлено, що вітчизняний малий та середній бізнес не усвідомлює важливості 

та можливостей використання цифрового інструментарію для розвитку 

власного бізнесу. При цьому, у роботі цифрову трансформацію бізнесу 

запропоновано розглядати з позиції чотирьох сторін – науковців, бізнесу, 

держави та громадськості – та розуміти як процес впровадження цифрових 

технологій в практику ведення бізнесу в умовах розвитку ери цифрової 

економіки для підвищення його ефективності і прозорості, що відповідає 

інтересам бізнесу, суспільства і держави в цілому. Таким чином, у результаті 

здійснення таких перетворень підвищуватиметься продуктивність кожного 

працівника і рівень задоволеності клієнтів, а підприємство здобуде репутацію 

прогресивної і сучасної організації. 

У роботі доповнено класифікаційні ознаки інновацій з позиції цифрових 

трансформацій за такими ключовими ознаками: об’єкт, сталість та 

масштабність, пусковий механізм. Це дасть змогу керівникам виявляти 

можливості інноваційного розвитку бізнесу, адже проникнення цифрових 

технологій трансформує усі наявні бізнес-процеси та бізнес-моделі організації і 

тим самим сприяє появі інновацій. 

На основі виокремлених груп диверсифікованих стейкхолдерів виявлено, 

що кожна з них очікує від процесів оцифрування економіки диверсифіковані 

ефекти, які розділено на наступні складові: інноваційний розвиток, 

консолідація, інтеграція, ефективність (рис. 1). 
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Рис. 1. Складові впливу цифрової економіки на диверсифіковані групи 

стейкхолдерів 
 

Цифрове перетворення починається з управлінської ланки підприємства, 
що зумовило необхідність систематизувати бізнес-процеси підприємства у 
контексті організації процесу цифрової трансформації за такими ознаками: за 
впливом формування доданої вартості продукту або послуги (основні, 
допоміжні); за видами управління (адміністративні, операційні, допоміжні); за 
роллю в окремому напрямку розвитку організації (розуміння ринку та 
споживачів, стратегії та візії організації, системи управління, розвиток та 
навчання персоналу). 

Систематизація сприятиме формуванню чіткої стратегії, спрямованої на 
досягнення цифрового розвитку та, при цьому, цифрової культури в організації 
таким чином, щоб усі дії були зорієнтовані на задоволення потреб клієнта 
(клієнтоцентричність). 

У другому розділі – “Аналітичні аспекти цифрової трансформації 
бізнес-структур: cучасний стан, проблеми та перспективи” – виокремлено 
виклики та передумови цифрової трансформації вітчизняних бізнес-структур; 
досліджено науково-методичні підходи визначення рівня цифрової 
трансформації бізнес-структур; проаналізовано основні інструменти побудови 
інноваційних бізнес-моделей підприємств у контексті імплементації цифрових 
технологій. 

У роботі структуровано передумови, виклики та драйвери цифрової 
трансформації вітчизняних бізнес-структур з розподілом їх на зовнішні та 
внутрішні, які можуть виступати базисом для визначення векторів 
інноваційного розвитку підприємств на основі “цифри”, відображуючи, при 
цьому, можливі ефекти від імплементації відповідних драйверів розвитку 
процесу цифрової трансформації підприємств (табл. 1). 

Складові впливу ЦЕ в розрізі стейкхолдерів 

 
Інноваційний 

розвиток 
Консолідація Інтеграція Ефективність 

Створення та 
розбудова 
цифрової 

інфраструктури 

Цифрова 
трансформація. 

Інноваційні 
бізнес-моделі 

Цифрова 
грамотність 

Збір нових 
статистичних 

даних та 
консолідація в 

індекси цифрової 
економіки 

 

Аналітика та 
консолідація 

даних 

Законодавча 
інфраструктура та 
взаємозв’язок усіх 

контрагентів цифрової 
економіки  

Цифрові технології 
інтегровані в усі бізнес-

процеси організації 

Освіта, розвиток власних 
стартапів. 

Конкурентоспроможність 
на вітчизняному та 

міжнародному ринках 
праці 

Зменшення 
витрат та 

збільшення 
прибутковості 

Підвищення 

продуктив-

ності праці, 

саморозвиток 

Високий 
потенціал 
розвитку 
держави 

 
 

Диверсифіковані 

стейкхолдери 

Державні 
органи 

 
Бізнес 

 
Громадськість 

Розробка та 
модернізація 

освітніх програм 
на основі 

реальної ситуації 

Цифрова економіка 
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Таблиця 1 
Основні передумови та виклики для цифрової трансформації вітчизняних 

бізнес-структур 
№ 
за/
п 

Передумови Драйвери розвитку 
(технології, 

законопроекти та ін.) 

Виклики для вітчизняних бізнес-
структур та економіки 

Ефекти від застосування 
відповідних драйверів 

Зовнішні передумови та пов’язані виклики 

А 

Перехід 
світової 
економіки 
до Індустрії 
4.0 

Поява Big Data, Business 
Intelligence (BI) та 
штучного інтелекту  

Низький рівень розуміння 
сутності та можливостей 
використання Big Data, Business 
Intelligence (BI) та штучного 
інтелекту для оптимізації бізнес-
процесів та бізнес-моделей 
організації. Низька або відсутня 
цифрова грамотність 
керівництва та/чи персоналу. 
Необхідність підвищення рівня 
цифрової грамотності 

Збільшення прибутку, 
збір та аналіз даних в 
режимі реального часу, 
зростання бази лояльних 
клієнтів і підвищення 
ефективності операційної 
діяльності 

 
B 

Цифровий 
порядок 
денний 
Європи 
2020 
(Digital 
Agenda for 
Europe 
2020) 

Стратегія Єдиного 
цифрового ринку (Digital 
Single Market Strategy) 

Необізнаність більшої частини 
середнього та малого бізнесу з 
сучасним інструментарієм та 
можливостями  цифрової 
трансформації. Перешкоди при 
виході на зовнішні ринки. 
Необхідність цифрової 
інформатизації бізнесу 

Поява нових бізнес-
моделей та відповідної 
цифрової інфраструктури, 
зростання конкуренції, 
зростання якості 
товарів/послуг, 
можливість виходу 
бізнесу на зовнішні ринки 

Внутрішні передумови та пов’язані виклики 

C 

Цифровий 
розвиток 
окремих 
бізнес-
структур 

Самостійне локальне 
започаткування 
цифрової трансформації 
в ІТ-компаніях, окремих 
агрофірмах, бізнес-
структурах (без 
відповідної 
інфраструктури в країні) 

Необізнаність більшої частини 
середнього та малого бізнесу з 
можливостями та перевагами 
цифрової трансформації. 
Необхідність цифрової 
інформатизації бізнесу 

Стрімкий зріст 
показників ефективності 
бізнесу, що використовує 
ЦТ, спонукає конкурентів 
до швидкого 
впровадження цифрових 
технологій 

D 

Цифрова 
адженда 
України – 
2020 

Розроблений у 2016 р. та 
затверджений урядом у 
січні 2018 р. план дій 
щодо цифрової 
трансформації “Цифрова 
адженда України – 2020” 

Необхідність цифрової 
трансформації в усіх сферах 
господарської діяльності, 
найповнішого покриття та 
швидкого доступу до всесвітньої 
мережі, створення навчально-
консультативної мережі для 
підготовки персоналу 

Поява нових бізнес-
моделей та відповідної 
цифрової інфраструктури, 
зростання конкуренції, 
зростання якості 
товарів/послуг, 
можливість виходу 
бізнесу на зовнішні ринки 

 
Виявлено, що оцінювання, а відповідно й визначення індексів розвитку 

цифрової економіки країни проводиться за різними системами глобальних 
статистичних індексів. На основі усебічного ґрунтовного аналізу особливостей 
методичних підходів до визначення індексу цифрової трансформації, 
запропоновано авторську систематизацію цих індексів та встановлено, що наша 
країна не входить до ряду рейтингів, проте, декларує план імплементації у 
відповідні рейтингові системи.  

Цифрові технології повинні виступати рушійною силою, що надає 
імпульс інноваційному розвитку, але їх слід розглядати не як основу 
інноваційної стратегії компанії, а як засіб завоювання компанією нових клієнтів 
і успішної реалізації її бізнес-моделі. Доведено, що імплементація цифрових 
інструментів у діючі бізнес-процеси підприємства впливає на показники його 
діяльності загалом та на трансформацію окремих бізнес-моделей (рис. 2). 
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Рис. 2. Цифрові зони фокусування – драйвери трансформації 
 

Це зумовило необхідність удосконалити процес побудови інноваційної 

бізнес-моделі підприємства на основі конфігурації усіх бізнес-процесів, що 

уможливить узгодження даної моделі з організаційною системою підприємства 

та прийняти рішення щодо застосування певних цифрових технологій з метою 

забезпечення подальшого цифрового розвитку. 

У третьому розділі – “Методологічні основи цифрової трансформації 

бізнес-структур” – описано методологічні положення цифрової трансформації 

бізнесу; сформульовано концептуальний алгоритм дорожніх карт цифрової 

трансформації бізнес-структур; розроблено поліструктурний методичний підхід 

до визначення Індексу цифрової трансформації бізнес-структур; описано 

методологічні основи кластеризації структур малого та середнього бізнесу 

засобами Data Mining в розрізі їх цифрової зрілості.    

Загальновідомим є твердження про те, що методологія ставить перед 

собою завдання з’ясувати умови перетворення позитивних наукових знань про 

дійсність у метод подальшого пізнання цієї реальності, виявити ефективність і 

межі його продуктивного застосування. Це обумовило необхідність 

розроблення методологічного підходу до дослідження процесів цифрової 

трансформації на рівні підприємства (бізнес-структур), оскільки на даний час 

відсутні механізми мотивування до масштабування використання цифрових 

технологій. На рис. 3 відображено структуру методології забезпечення 

цифрової трансформації бізнесу з виокремленням основних її компонентів. 

Застосування в практичній площині запропонованих положень дасть 

змогу керівникам бізнес-структур інтегрувати раніше непоєднувані бізнес-

процеси та прослідкувати аспекти інноваційності із врахуванням вимог 

сучасних директив з метою інтеграції вітчизняних підприємств у Єдиний 

цифровий ринок ЄС. 
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Рис. 3. Структурна схема методології цифрової трансформації бізнес-структур 

 

У роботі доведено, що цифрову трансформацію можна планувати як 

стратегічну діяльність з чітким баченням та новими можливостями для бізнесу. 

На основі цієї гіпотези у роботі запропоновано алгоритм “дорожньої карти” 

цифрової трансформації для МСБ (рис. 4). 

Даний підхід дає можливість прослідкувати момент циклічності процесів 

цифрової трансформації бізнесу та в подальшому коригувати заплановані  

зміни при появі нових цифрових інструментів та умов господарювання 

підприємства. 

Умови ЦТ Принципи ЦТ 

 

Особливості ЦТ 

 

ЗОВНІШНІ КОМПОНЕНТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ  

ВНУТРІШНІ КОМПОНЕНТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ 

1. Які є умови діяльності із забезпечення ЦТ бізнесу? 

 
2. Оцінка діючих бізнес-процесів та бізнес-моделей підприємства 

3. Структура чинників, статистичних показників для методики забору 

опрацювання та аналізу даних щодо ЦТ бізнес-структур по групах БП 

4. Розроблення поліструктурного методичного розрахунку Індексу ЦТ 

бізнес-структур. Оцінювання сучасного стану ЦТ бізнес-структур. 

5. Розробка алгоритму Дорожньої карти ЦТ бізнес-структур 

6. Очікувані результати та характеристики у результаті ЦТ? 

8. Кластеризація бізнес-структур за рівнем Індексу ЦТ бізнесу. 

Відповідна екокультура та мотивація до цифрового розвитку. 

Ресурси (матеріальні, 

людські та ін.) 

Цифрові 

технології, сервіси  

Бізнес-

процеси 
Методи Бізнес-

моделі 

Діяльність із забезпечення цифрової трансформації  

  

ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ІНДЕКСУ 

ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ  

Ч
ас

о
в
і 

п
ар

ам
ет

р
и

 

7. Заходи та механізми досягненню бажаного стану діяльності 
підприємства (бажаної бізнес-моделі бізнесу), підвищуватиме 
рівень (Індекс) ЦТ бізнес-структур в стратегічній перспективі? 

Результат (нові бізнес-моделі, зміна показників діяльності) 

  

Ч
ас

о
в
і 

п
ар

ам
ет

р
и
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Рис. 4. Алгоритм дорожньої карти цифрової трансформації МСБ 

 
Встановлено, що аналізування, а відповідно й оцінювання індексу 

цифрової трансформації бізнес-структур в нашій країні не проводиться, 
оскільки на даний час відсутні зрозумілі методичні положення даного процесу. 
Виходячи з цих міркувань, у роботі запропоновано поліструктурний 
методичний підхід до визначення Індексу цифрової трансформації бізнес-
структур, якому притаманні ознаки складної системи “HIT”, а саме 
виокремлення чотирьох рівнів груп індикаторів, які, у свою чергу, містять 
певну систему субіндикаторів з відповідними ваговими коефіцієнтами (рис. 5).  

1.1. Взаємозв’язок та 
комунікація між співробітниками 

організації  

1.1. Крос-функціональна взаємодія (усі повинні 
взаємодіяти в одній системі та працювати над 
виконанням поставлених цілей організації) 

1.2. Взаємостосунки та 
комунікація з клієнтами 

  

1.2. Культура організації – 

клієнтоцентричність 

1.3. Як відбувається залучення 
клієнта (включаючи контент, бізнес-

процеси, технології) 

1.3. Індивідуальне залучення покупця 
(включаючи контент, бізнес-процеси, 

технології) 

1.4. Взаємовідносини з 
партнерами 

1.4. Партнерські програми ланцюжка 
постачання та каналів продаж  

Складова №2.  “Бізнес-процеси” 
  

  

Крок №2, 3: Стратегічний аналіз. Зовнішні та внутрішні 
перспективи (4 складові ЦТ бізнесу): 

Крок №4: Розробка майбутньої візії 
та стратегії бізнес діяльності 
(Інноваційної бізнес-моделі) 

Крок №1: Оцінка цифрової зрілості організації по чотирьох складових ЦТ: “Люди”, 
“Бізнес-процеси”, “Цифрові технології та інструменти”, “Бізнес-модель”. Розрахунок 

цифрової зрілості компанії 

2.1. Розуміння структури 
бізнес-процесів організації 

2.2. Збір та обробка даних при 
реалізації бізнес-процесів  

2.3. Операційна діяльність 
організації (основні бізнес-

процеси) 

2.4. Маркетингова діяльність 
(маркетингові бізнес-процеси) 

2.5. Управління цифровим 

контентом 

2.1. Структуризація усіх можливих бізнес-процесів 

2.2. Структуризація та автоматизація усіх можливих бізнес-
процесів 

2.3. Загальна операційна інтеграція. Максимальна організаційна 
ефективність. Оптимізувати організаційні робочі процеси та потоки 

даних та інтегрувати з маркетинговими компаніями 

2.4. Цифрові маркетингові компанії. Формування 
мультиканальних, контекстних, керованих даними та 

вимірюваних цифрових маркетингових компаній. Аналіз карт 
подорожей клієнтів на всіх етапах життєвого циклу покупця 

  

2.5. Збір даних з усіх цифрових каналів. Пошукова оптимізація 
сайту (SEO) та якісний та релевантний контент в соціальних 

мережах (SMM) 

Складова №3. “Цифрові технології та інструменти”     
  

  
3.1. Цифрові технології 

(виробничі та інформаційні) 

3.1. Інтегрована інформаційна інфраструктура, яка була б 
мотором для зростання бізнесу 

Складова №4. “Бізнес-модель”     
  

  

4.1. Побудова діючої бізнес-
моделі 

4.1. Інноваційна (цифрова) бізнес-
модель 

 

Крок №6: 
Дорожня карта та 

план реалізації 
проекту цифрової 

трансформації 

Крок №7: 
Управління 
змінами та 
лідерство 

Крок №8: Маркетинг 
і безперервна 
оптимізація 

Крок №5: 
Визначення 

основних 
систематичних 

бар’єрів 

Складова №1. “Людський капітал” 
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Рис. 5. Групи індикаторів для визначення Індексу цифрової трансформації 

бізнес-структур 

 
На основі зведених структурних показників (індикаторів) цифрової 

трансформації бізнес-організацій сформовано формулу 1 для визначення 
узагальненого Індексу цифрової трансформації бізнесу: 

 

TTIIHH SummSummSummHIT  ++= ,   (1) 

 

де “HIT” – індекс цифрової трансформації бізнесу; HSumm  – зведений 

показник стану цифрової грамотності людського капіталу організації;  ISumm  – 

зведений показник стану функціонування цифрових інструментів інтегрованих 

в бізнес-процеси організації;  TSumm  – зведений показник стану 

функціонування цифрової інфраструктури бізнес-організації; H  – ваговий 

коефіцієнт індикатора H; I  – ваговий коефіцієнт індикатора I; T  – ваговий 

коефіцієнт індикатора T. Причому: 

Індекс цифрової трансформації бізнес-організацій 

1. Задоволеність якістю 

та швидкістю Інтернету 

(Широкосмуговий 

Інтернет 30 Мбіт/с або 

вище) (від 0 до 1) 

( =0,5). 

2. Цифрове обладнання 

(апаратне забезпечення): 

2.1. Рівень забезпечення 

робочих місць 

працівників 

комп'ютерною технікою 

(комп'ютерами, 

ноутбуками) (від 0 до 1) 

( =0,3); 

 2.2. Рівень забезпечення 

працівників мобільними 

інтернет-пристроями для 

ефективної роботи 

(смартфони з 

спеціалізованими 

додатками) (від 0 до 1) 

( =0,2). 

 =
=

3

1

)()(

i

T

i

T

iT knSumm

 

 

 =
=

19

1

)()(

i

I

i

I

iI knSumm

 

 

)(H

iH nSumm =  

I. Дуже прості (0-0,1);  

II. Прості (0,11-0,3);  

III. Середні (0,31-0,6);  

IV. Складні (0,61-0,9);  

V. Дуже складні 

(0,91-1). 

=0,09; =0,07;  

=0,06; =0,05;  

=0,03. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Низький рівень 

цифрової грамотності 

(0-0,1%). 

2. Фундаментальний 

рівень цифрової 

грамотності (0,11-0,3). 

VI. Проміжний 

(перехідний) рівень 

цифрової грамотності 

(0,31-0,7). 

3. Прогресивний 

рівень цифрової 

грамотності (0,71-0,9). 

4. Прогресивний 

вузькоспеціалізований 

(0,91-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0=T  

 

5.0=I  

  

3.0=H  

  

Інформативні 

індикатори 

1. Галузь (вид) діяльності 

вашого підприємства (згідно 

КВЕД). 

2. Організаційна форма. 

3. Чи здійснює 

підприємство імпорт або 

експорт?  

4. Чи має розроблену 

власну бізнес-модель? 

5. Чи зверталися ви 

протягом останніх 3 років до 

послуг зовнішніх 

спеціалістів з інформаційно-

комунікаційних технологій 

(програмування, 

налаштування техніки та 

інше)?  

6. Чи має підприємство 

станом на сьогодні штатних 

ІТ-спеціалістів або договори 

на обслуговування 

комп'ютерної техніки 

спеціалізованими фірмами?  

7. Назва підприємства. 

8. Кількість працівників. 

Дані використовуватимуться 

для подальшого глибинного 

аналізу питання цифрової 

трансформації бізнес-структур. 

Частково відображатимуться на 

інформаційній платформі. 

Цифрова грамотність 
людського капіталу  

(навички та компетенції) 
(Digital literacy human “H”) 

Цифрова 
інфраструктура  

(апаратне, технологічне 
забезпечення  

(Technology “T”) 

Групи цифрових 

інструментів  
(Digital Instruments “І”) 
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1=++ TIH  .  (2) 

 

Враховуючи формулу 2, у нашому випадку ваговий коефіцієнт індикатора 
H складе 0,3 ( 3.0=H ), оскільки “Цифрова” грамотність (або “цифрова” 

компетентність) визнається ЄС однією з 8 ключових компетенцій для 
життєдіяльності та професійної діяльності. Ваговий коефіцієнт індикатора І 
становитиме 0,5 ( 5.0=I ), саме використання та реалізація певних груп 

цифрових інструментів у структурі бізнес-процесів організації трансформують 
існуючу бізнес-модель організації та виступають як імператив інноваційного 
розвитку організації. Ваговий коефіцієнт індикатора T становить 0,2 ( 2.0=T ).  

Рівень людської грамотності в активах людського капіталу організації 
визначається за формулою 3: 

 

  =
=

H
m

i

H

i

H

iH knSumm
1

)()( ,     (3) 

 

де 
)(H

in  – показник рівня цифрової грамотності людського капіталу 

організації; 
)(H

ik  – ваговий коефіцієнт індикатора 
)(H

in ; Hm  – кількість 

експертних думок. 
Зведений показник стану функціонування цифрових інструментів 

інтегрованих в бізнес-процеси організації набув вигляду (формула 4): 
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I
m
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iI knSumm
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)()( ,   (4) 

 

де 
)( I

in  – показник рівня функціонування цифрових інструментів в 

організації; 
)( I

ik  – ваговий коефіцієнт індикатора 
)( I

in ; Im  – кількість цифрових 

інструментів. 
Одночасно, зведений показник стану функціонування цифрової 

інфраструктури бізнес-організації розраховуватиметься наступним чином 
(формула 5): 
 

  =
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T
m
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i

T

iT knSumm
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де 
)(T

in – показник рівня функціонування цифрової інфраструктури в 

організації; 
)(T

ik – ваговий коефіцієнт індикатора 
)(T

in ; Tm  – кількість елементів 

цифрової інфраструктури. 
Для апробації відповідної методики було проведено опитування 

34 респондентів (суб’єктів підприємницької діяльності Тернопільської області) 
в рамках дослідження щодо визначення рівня цифрової трансформації бізнес-
структур. З метою спрощення аналізу отриманих відповідей респондентів щодо 
вагомості груп індикаторів при визначенні рівня цифрової зрілості підприємств 
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та подальшого автоматизованого їх генерування доведено ефективність 
застосування системи уніфікування та кодування результатів соціологічного 
дослідження (табл. 2). 

Таблиця 2 

Фрагмент кодування відповідей респондентів (із загальної вибірки) на 

запитання анкети-опитувальника 
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Франс.уа 1 1 0,5 0 0 0,4 - 

 ТОВ “СВ Лайт” 1 1 1 0,6 0 0,67 - 

ТОВ “Планета 

комфорту” 
1 1 1 0 0 0 - 

N-респондента - - - - - - - 

 

У роботі розроблено методологічні основи кластеризації структур малого 

та середнього бізнесу засобами Data Mining в розрізі їх цифрової зрілості. 

Основним інструментом для технічного виконання задачі кластеризації бізнес-

структур за рівнем інформаційної зрілості було вибрано Python – високорівневу 

мову програмування, яка набула найширшого використання для вирішення 

завдань, пов’язаних з машинним навчанням, штучним інтелектом та 

статистичними задачами. Доведено, що метод агломеративної ієрархічної 

кластеризації є ефективним методом для вирішення задачі кластеризації даних 

змішаного типу, отриманих в результаті опитування респондентів. 

У четвертому розділі – “Оцінювання рівня досягнення цифрової 

трансформації малого та середнього бізнесу Тернопільської області” – 

обґрунтовано репрезентативність вибірки в дослідженні цифрової 

трансформації бізнес-структур Тернопільської області; здійснено аналіз та 

оцінювання (розрахунок) Індексу цифрової трансформації та кластеризацію 

бізнес-структур в розрізі їх цифрової зрілості засобами Python.   

За результатами проведеного дослідження у дисертаційній роботі 

доведено, що вибірка є репрезентативною та валідною (34 респонденти різних 

сфер діяльності, котрі брали участь в опитуванні), адже за більшістю 

параметрів (квот, пропорцій) досліджуваних ознак відповідає їх частці 

(пропорції) в генеральній сукупності (табл. 3). 
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Отримані дані використано для апробації розробленого поліструктурного 

методичного підходу до визначення Індексу цифрової трансформації бізнес-

структур Тернопільської області. 

Таблиця 3 

Структура бізнес-структур Тернопільської області та опитаних респондентів в 

розподілі по розмірах та видах економічної діяльності (%) 

Види підприємств 

Кількість 

суб’єктів в 

Україні, % 

Кількість суб’єктів 

в Тернопільській 

області, % 

Кількість 

опитаних 

суб’єктів 

(респондентів), % 

Малі в т.ч. мікро 99,08 99,08 91,71% 

Мікро 95,93 95,93 63,92% 

Середні 0,89 0,89 8,31% 

МСП загалом 99,98 99,98 100% 

Великі 0,02% 0,02% - 

Всього 
1839593 

(100%) 

36908  

(100%) 

34  

(100%) 

Кількості суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності, % 

у тому числі    

А. сільське, лісове та рибне 

господарство 
4,15% 4,72% 2 (5,88%) 

В+С+D+E. Промисловість 6,84% 7,52% 3 (8,82%) 

F. Будівництво 2,91% 2,48% 2 (5,88%) 

G. Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

44,47% 49,77% 17 (50,00%) 

H. Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 
4,88% 6,18% 2 (5,88%) 

I. Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
3,35% 3,19% 1 (2,94%) 

J. Інформація та телекомунікації 9,49% 5,41% 2 (5,88%) 

K. Фінансова та страхова діяльність 0,53% 0,41% - 

L. Операції з нерухомим майном 5,07% 4,02% - 

M. Професійна, наукова та технічна 

діяльність 
6,85% 4,77% - 

N. Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування 
2,67% 2,05% - 

P. Освіта 0,71% 0,59% 1 (2,94%) 

Q. Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 
1,36% 1,81% 1 (2,94%) 

R. Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 
0,75% 0,58% 1 (2,94%) 

S. Надання інших видів послуг 5,94% 6,49% 2 (5,88%) 

 

Зведені результати та рівень Індексу цифрової трансформації за всіма 

респондентами та індикаторами відображено в табл. 4. Отримані результати 

свідчать про те, що необхідно підвищувати рівень цифрового розвитку та 

грамотності організації, адже більшість опитаних респондентів мають нижче 

середнього рівня цифрової зрілості. Отже, потрібні негайні зміни в управлінні 

та значна робота з імплементації доступних цифрових технологій та 

інструментів, а також підвищення цифрової грамотності людського капіталу, 
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що дасть можливість бізнесу стати більш конкурентоспроможним та завоювати 

нові сегменти ринку. 

Таблиця 4 

Значення Індексу цифрової трансформації для опитаних респондентів 
Рівень  H  I  T 

Дуже 

високий 

(0,81-1) 
 (26)    

(4; 6; 21; 7; 12; 16; 

19; 20; 22; 24; 27; 

8; 26; 32; 33; 9) 

Високий 

(0,61-0,8)  (25; 27; 33; 3; 2)  (25; 26)  
(2; 3; 10; 13; 18; 

28; 29; 31; 34) 

Середній 

(0,41-0,6)  (15; 24; 28; 4; 1; 7)  (7; 24; 27; 34)  (5; 1; 14; 15; 25) 

Низький 

(0,21-0,4)  
(8; 9; 10; 13; 14; 21; 

29; 30; 31; 32; 5; 6)  

(1; 2; 4; 8; 9; 10; 13; 14; 

15; 19; 20; 22; 28; 31; 33; 

21) 
 (11; 30) 

Дуже 

низький 

(0-0,2) 
 

(11; 12; 16; 17; 18; 

19; 20; 22; 23; 34)  
(3; 5; 6; 11; 12; 16; 17; 18; 

23; 29; 30; 32)  (8; 17; 23) 

 

У результаті наукових досліджень обґрунтовано те, що для вирішення 

задач обробки даних змішаного типу (у дослідженні взяло  

участь 34 респонденти різних сфер діяльності) доцільно використовувати  

метод агломеративної ієрархічної кластеризації (з допомогою написання 

програмного коду та використання бібліотек мови Python), згідно якого 

отримано 5 кластерів бізнес-структур (рис. 6, 7) та виокремлено характерні їх 

риси (табл. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 … 34 

1 0 0.34 0.26 0.46 0.36 … 0.5 

2 0.34 0 0.15 0.33 0.36 … 0.49 

3 0.26 0.15 0 0.24 0.27   0.52 

4 0.46 0.33 0.24 0 0.37 … 0.41 

5 0.36 0.36 0.27 0.37 0 … 0.47 

… … … … … … … … 

34 0.57 0.49 0.52 0.41 0.47 … 0 
 

 

Рис. 6. Залежність показника якості 

кластеризації від кількості кластерів 

Рис. 7. Матриця відстаней D між 

точками вхідної множини 

 

 

Доцільність застосування методу кластеризації обумовлена одержанням 

стійких та зрозумілих результатів – кластери достатньо відмінні один від 

одного з високим ступенем схожості між їхніми елементами (60-100% залежно 

від запитання). 
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Таблиця 5 

Ранжування кластерів бізнес-структур за рівнем цифрової зрілості 
№ кластеру Характеристика кластеру 

I 

Відсутність досвіду роботи з будь-якими цифровими інструментами; 
відсутність компаній в Інтернет-середовищі; неефективність сайту за його 
наявності. 
16 учасників: [“Ноне 2”, “Гефест”, ТОВ “Планета комфорту”, 
ТОВ “Полімелектро”, ТОВ “Універст ЛТД”, ФОП “Яркун”, “Абриколь”, “PP 
2”, “PP 3”, ФОП “Глєбов”, ТОВ “Урбан Лайт”, “Транспорт”, “СМП Маркет”, 
ТОВ “Школярик”, “Ds”, “Дитяча школа Дивосвіт”]. 

ІІ 

Обмежене використання цифрових інструментів, використання лише 
соціальних мереж; відсутність функціонування ланцюжка покупки на сайті 
(за його наявності). 
10 учасників: [“Франс.уа”, “Rivolta”, “ДС”, “РР1”, ФОП “Глєбов”, “РР2”, 
“РР3”, “Стоматологія Софія”, ПП “Будбуд”, ФОП “Андрій Личук”]. 

ІІІ 

Використовують більш досконалі цифрові інструменти; ефективне 
функціонування сайту та ланцюжка покупки; використання більшості 
цифрових інструментів включно з рекламою; робота маркетолога над 
просуванням бренду чи продукту. 
2 учасника: [“Смартехбуд”, “Профі-центр”]. 

IV 

Використовують складніші цифрові інструменти, такі як ERP та CRM; 
послуги професіоналів (SEO, соціальні мережі, реклама); наявність компаній 
в Інтернет-просторі. 
5 учасників: [ТОВ “Школярик”, “Галіт”, “Ноне 1”, ТОВ “СВ Лайт”, “МА 
Прості рішення”]. 

V 
Використовують майже всі передові цифрові технології, включаючи методи 
Data Science. 
1 учасник: [“MagneticOne”].  

 
У п’ятому розділі – “Механізм управління цифровою трансформацією 

бізнес-структур як імператив їх інноваційного розвитку” – сформовано 
систему індивідуальних дорожніх карт цифрової трансформації бізнесу 
(індивідуальний підхід та кластерний підхід); спроектовано цифрову 
платформу для визначення та моніторингу Індексу цифрової трансформації 
бізнес-структур.  

Доведено, що керівники підприємств повинні бути готовими до швидких 
трансформаційних змін, а саме зуміти вчасно змінити власну стратегію ведення 
бізнесу та організацію діючих бізнес-процесів, адже це сприятиме появі нових 
бізнес-моделей, цілей та засобів їх досягнення. Встановлено, що недостатня 
проінформованість підприємництва щодо можливостей інтеграції технологій у 
власні бізнес-процеси спричиняє гальмування розвитку компаній та 
виникнення труднощів у процесі виходу вітчизняного бізнесу на міжнародну 
арену. Саме тому поряд із статистичними дослідженнями використання 
інформаційно-комунікативних технологій у бізнесі та формуванні позицій 
компаній у процесі цифрового розвитку країни, важливим завданням є 
створення “дорожніх карт” цифрової трансформації та надання рекомендацій 
щодо можливостей використання цифрових інструментів та підвищення 
цифрової грамотності як підприємців, так і населення загалом. Таким чином, 
результати розрахунку Індексу (“НІТ”) на основі реальних даних щодо 
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цифрової зрілості вітчизняних бізнес-структур слугуватимуть рушієм для 
подальших практичних дій із підвищення їх цифрового розвитку. На рис. 8 
наведено блок-схему для створення переліку рекомендацій щодо використання 
цифрових технологій для нового респондента.  

 
Рис. 8. Блок-схема для створення переліку рекомендацій щодо використання 

цифрових технологій для нового респондента 

 

За допомогою використання наведеного алгоритму та комп’ютерної 

програми “Цифрова трансформація бізнес-структур” було сформовано систему 

конкретизованих рекомендацій для підвищення рівня Індексу цифрової 

трансформації бізнесу, що враховує особливості діяльності кожного 

респондента загалом та враховує поточні зміни функціонування його бізнес-

процесів (табл. 6).  

Разом із кількісним значенням Індексу цифрової трансформації вони 

складають мінімальну “дорожню карту” для розвитку підприємства. Зразок 

результату, який отримує респондент після проходження опитування, 

представлено у табл. 7.  
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Таблиця 6 

Індивідуальні (конкретизовані) рекомендації щодо підвищення Індексу 

цифрової трансформації (“НІТ”) для кожного респондента дослідження  
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Відповідь респондента (перший рядок) і рекомендації (другий рядок) 

1 
0 0,33 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0,5 0 0 1 0,2 0,23 0,4 

1А 2В 3А 4А 5А 6А 7С 8С 9А 10А 11А 12В 13А 14А 15С 16А 17В 18B 

2 
0 0 0,4 0 0 0,5 0 0,5 0 0 1 0,5 0,5 1 1 0 0,28 0,6 

1A 2A 3C 4A 5A 6B 7A 8B 9A 10A - 12В 12В 14C - 16A 17B 18C 

… 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … 

34 1 0 0,8 1 0,67 0 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,4 0,67 0,6 

1С 2А 3Е 4D 5С 6А 7С 8С 9В 10В 11В 12С 13С 14В 15С 16В 17D 18C 

 

Таблиця 7 

Зразок “дорожньої карти” підвищення рівня Індексу “НІТ”  
№ 
з/п 

Показник Значення 

1. Номер респондента 1 

2. Інтегральний показник (HIT INDEX) 0.333 

3. Індикатор цифрової грамотності людського капіталу (Human resources indicator) 0,6 

4. Індикатор використання цифрових інструментів  (Digital instruments indicator) 0.276 

5. Показник цифрової інфраструктури (Technology providing indicator) 0,75 

6. 1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії: для початку вам варто створити власний веб-сайт організації 
– це значно спрощує пошук вашої компанії в інтернеті та ознайомлення зі спектром послуг. Можете 
скористатися безкоштовними або досить дешевими конструкторами сайтів: WIX (https://ru.wix.com/), Tilda 
(https://tilda.cc/ua/), Wordpress (https://en.wordpress.com/), SquareSpace (https://www.squarespace.com/), NetHouse 
(https://nethouse.ua/), Webnode (https://www.webnode.com.ua/) тощо чи створити власний сайт з допомогою 
професіоналів; проведіть зовнішній аудит сайту за допомогою наступних сервiсiв: Serpstat (https://serpstat.com/), 
Pr.Cy (https://pr-cy.ru/tools/), PageSpeed Insights (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/), Think with 
Google (https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite/), Simple SEO Tools (http://simple-seo-
tools.com/ru/analysis), Redirects and Status Codes (http://www.redirect-checker.org/), Google Search Console 
(https://search.google.com/search-console/welcome), Оптимiзацiя для мобiльних пристроїв 
(https://search.google.com/test/mobile-friendly); перевiрте коректнiсть та актуальнiсть тегiв, ключових слiв, 
метаданих тощо. 

7. 2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами: рекомендуємо ознайомитися iз функціоналом бiзнес-
сторiнок у Facebook та створити таку для власного бiзнесу. Ваш особистий аккаунт не повинен складатися 
виключно з робочих справ, а бiзнес-сторiнки дозволяють бiльш широко працювати з аудиторією. 

8. 3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами: за можливості проведення власних 
рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом рекламного кабiнету Facebook/Instagram, 
визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо. При перегляді 
соціальних мереж звертайте увагу на рекламні (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам подобається. За 
потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю. 

9. 4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики: рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом 
сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхідними даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, 
спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастіше знаходити. Перегляньте статті та вiдеоролики по 
трендах та правилах роботи з сервісом; радимо ознайомитися iз функціоналом одного з найпопулярніших 
інструментів онлайн-аналiтики: Google Analytics. За наявності власного сайту, підключіть цей інструмент та 
дочекайтеся перших результатів (пiсля 1-1.5 місяців). Зверніть увагу на проблемні місця, аудиторію, найчастіше 
відвідувані сторінки. Перегляньте відеоролики з базового налаштування аналітики. 

https://tilda.cc/ua/
https://en.wordpress.com/
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Продовження табл. 7 
10. 5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків: для забезпечення автоматизації взаємодії з 

клієнтами, оптимізації маркетингових та рекламних цiлей та збільшення продажів рекомендуємо спробувати 
демо-версiї CRM-систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft Dynamics CRM, 
Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливістю переходу на 
професійну версію; за потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використанні системи управління даними 
про продукт (Product Data Management), що оптимізує відслідковування та використання iнженерно-технiчної 
інформації (aPriori Product Cost Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle 
Product Master Data Management Cloud); за потреби в оптимізації логістичних завдань та виробничих процесів 
можемо порадити ознайомитись iз поняттям управління ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi 
системи допомагають в плануванні, відслідковуванні та контролі поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, 
ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM тощо; для автоматизації кроків виробничих процесів, регламентації 
стандартів та їх моніторингу, а також оптимізації бiзнес-процесiв підприємства рекомендуємо використання 
систем управління процесами (Business Process Management Systems): Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle 
BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM. 

11. 6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами: для розмежування 
особистого та робочого спілкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту власного 
субдомену, а також корпоративні месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступні системи 
управління проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira тощо; радимо підвищувати базову 
цифрову грамотність працівників, використовуючи онлайн-курси та вебiнари на базову тематику використання 
цифрових технологій; рекомендуємо здійснювати комунікацію з клієнтами за допомогою соціальних мереж 
(листування вiд iменi бiзнес-сторiнки), електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть 
наданих послуг можна розробити QR-коди (Google Forms, Microsoft Forms).  

12. Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації: для відповідальних працівників варто 
проводити/оплачувати навчання на курсах початкiвцiв у потрібній галузі (маркетинг, SMM, SEO, дизайн, 
управління персоналом, CRM-системи, реклама тощо). Потрібним також є аналіз трендів у вашій галузі, 
слідкування за конкурентами в Україні та за кордоном, перейняття iдей, досвiду, аналiз їх помилок. Можливим 
також є проведення зустрічей з працівниками цехiв/виробничих відділів компанії задля пояснення стратегії 
розвитку та залучення їх до генерації ідей чи експертної допомоги у створенні матеріалів; важливим є 
підвищення цифрових компетенцій персоналу, перехiд на бiзнес-використання соціальних мереж, часткова 
цифровiзацiя бiзнес-процесiв, початок позиціонування компанії у соціальних мережах, автоматизація 
спілкування з клієнтами (чат-боти, QR-коди). 

 
Зважаючи на особливості та відмінні риси окремих “угруповань” бізнес-

структур, отриманих внаслідок кластеризації, у роботі розроблено систему 
специфічних рекомендацій для кожної окремої групи підприємств (табл. 8).  

Таблиця 8 

Надання рекомендацій за кластерами респондентів 

№ 

Кластерів 

Кількість 

учасників 

кластеру 

H I T 

Рекомендації 

(номер у 

переліку) 

I 16 0.2…0.6 0.05 – 0.26 0.07 ... 1 1B/1C, 2A, 3A/3B 

II 10 0.2 ... 0.6 0.174 ... 0.4 0 ... 0.9 1B/1C, 2B, 3A/3B 

III 2 0.6 ... 0.8 0.669 ... 0.74 0.5 ... 0.67 1D, 2D/2E, 3B 

IV 5 0.4 ... 0.8 0.261 ... 0.49 0.684 ... 1 1C/1D, 2B/2C, 3B 

V 1 1 0.712 1 1E, 2D/2E, 3B 

 
Візуалізацію результатів поділу суб’єктів МСП на кластери показано на 

рис. 9. У просторовій прямокутній системі координат показано дві проекції 
куба усіх можливих розташувань точок. Утворені кластери зображені у вигляді 
еліпсоїдів різного кольору, точки всередині еліпсоїдів позначають окремі 
бізнес-структури. Чим ближче розташована точка до початку координат (точки 
О), тим “слабшою” є бізнес-структура у цифровому відношенні.  

Надання рекомендацій щодо підвищення цифрових показників бізнесу 
дозволить підприємствам малого та середнього бізнесу України вибрати 
правильний вектор розвитку груп компаній зі схожими показниками. 
Поширення та прискорення цифрової трансформації бізнес-структур позитивно 
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вплине на діджиталізацію суспільства загалом та інтеграцію вітчизняних 
компаній з передовою глобальною цифровою економікою. 

 
Рис. 9. Візуалізація результатів кластеризації респондентів 

(дві проекції) 
 

У процесі дослідження встановлено, що існує недостатня кількість 
доступних сервісів, платформ, додатків чи порталів для малого та середнього 
бізнесу, які виступали б певною інформаційною базою для вітчизняних 
суб’єктів господарювання з надання оцінки цифрової зрілості господарюючого 
суб’єкта та надавав би рекомендації з підвищення рівня цифрового розвитку 
підприємства. З огляду на це у роботі обґрунтовано, що проектування цифрової 
платформи для визначення та моніторингу Індексу цифрової трансформації 
бізнес-структур потрібно розглядати як реалізацію ІТ-проекту для потреб 
вітчизняного малого та середнього бізнесу. Саме тому у роботі структуровано 
декомпозицію робіт, які повинні бути виконані для реалізації цілей 
відповідного проекту (рис. 10).  

Рис. 10. Декомпозиція робіт ІТ-проекту “Цифрова платформа для визначення 

Індексу цифрової трансформації бізнесу”  

ІТ-проект “Цифрова платформа для визначення Індексу 

цифрової трансформації бізнесу (“HIT”)” 

Завдання B. Розробка 

“дорожніх карт” цифрової 

трансформації 

Завдання C. Розробка цифрової 

платформи для визначення Індексу 

цифрової трансформації бізнесу 

Підзадача A.1.1. Розробка 

структури індикаторів, 

вагових індикаторів та ін. 

Підзадача A.1.2. Розробка 

анкети-опитувальника 

Підзадача B.1.1. Аналіз та 
ранжування відповідей 

респондентів 

Підзадача B.1.2. Розробка 
“дорожніх карт” цифрової 

трансформації 

Підзадача С.1.1. Вибір мови 

проектування 

Підзадача С.1.2. Створення бази даних 

Підзадача С.1.4. Дизайн платформи 

Підзадача С.1.3. Алгоритм обрахунку 

Підзадача B.1.3. 

Автоматизація обчислень Підзадача С.1.5. Тестування платформи 

Завдання A. Розробка 

методології визначення 

Індексу цифрової 

трансформації бізнесу 

“HIT” 
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У рамках реалізації запропонованого проекту розроблено цифрову 
платформу для визначення та моніторингу Індексу цифрової трансформації 
бізнес-структур (рис. 11).  

 
Рис. 11. Фрагмент головної сторінки цифрової платформи для визначення та 

моніторингу Індексу цифрової трансформації бізнес-структур 

 
Дана платформа дає можливість бізнес-управлінцям автоматично 

визначити Індекс цифрової трансформації, надати оцінку цифровій зрілості 
господарюючого суб’єкта та розробити індивідуальну “дорожню карту” з 
метою підвищення рівня цифрового розвитку підприємства (рис. 12). 

 
Рис. 12. Фрагмент візуалізації “дорожньої карти” цифрової трансформації 

із кабінету респондента 
 

Функціонування платформи сприятиме пришвидшенню діджиталізації 
вітчизняної економіки, інтегруванню українських підприємств у світову 
економіку. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення важливої наукової проблеми щодо розроблення 

теоретичних і концептуально-методологічних положень цифрової 

трансформації вітчизняних бізнес-структур. На підставі виконаного 

дослідження сформульовано висновки теоретико-методологічного та науково-

практичного характеру: 

1. Встановлено, що інтерес міжнародної спільноти, наукового світу та 

громадськості загалом прикуто до проблематики реалізації концепції розвитку 

цифрової економіки та суспільства й далі набуває усе більшого розмаху. 

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства охоплює ряд основних 

цілей, проте найважливішою ідеєю Концепції та Цифрової адженди України є: 

швидкі та глибинні наслідки від переходу на “цифру” будуть можливими лише 

тоді, коли цифрова трансформація стане основою життєдіяльності українського 

суспільства, бізнесу та державних установ, стане звичним та повсякденним 

явищем, стане нашим ДНК, нашою ключовою аджендою на шляху до 

процвітання, стане основою добробуту України.  

2. На основі глибинного аналізу тлумачення дефініції “цифрова 

трансформація бізнесу” виявлено, що вітчизняний малий та середній бізнес не 

усвідомлює важливості та можливостей використання цифрового 

інструментарію для розвитку власного бізнесу. При цьому, у роботі цифрову 

трансформацію бізнесу запропоновано розглядати з позиції чотирьох сторін – 

науковців, бізнесу, держави та громадськості – та розуміти як процес 

впровадження цифрових технологій в практику ведення бізнесу в умовах 

розвитку ери цифрової економіки для підвищення його ефективності і 

прозорості, що відповідає інтересам бізнесу, суспільства і держави в цілому. 

Таким чином, у результаті здійснення таких перетворень підвищуватиметься 

продуктивність кожного працівника і рівень задоволеності клієнтів, а 

підприємство здобуде репутацію прогресивної і сучасної організації. 

3. У роботі розширено класифікаційні ознаки інновацій з позиції 

цифрових трансформацій за такими ключовими ознаками: об’єкт, сталість та 

масштабність, пусковий механізм. Це дасть змогу керівникам виявляти 

можливості інноваційного розвитку бізнес-моделей підприємств, адже 

проникнення цифрових технологій трансформує усі наявні бізнес-процеси 

організації і тим самим сприяє появі інновацій.  

4. На основі виокремлених груп диверсифікованих стейкхолдерів 

виявлено, що кожна з них має свої очікування від процесів оцифрування 

економіки, які розділено на відповідні складові: інноваційний розвиток, 

консолідація, інтеграція, ефективність. Це дасть змогу усвідомити необхідність 

та переваги переходу на “цифру”, оскільки доведено, що цифрова 

трансформація держави буде сприяти цифровій трансформації бізнесу і його 

залученню у розвиток цифрової економіки. З іншого боку, цифрова економіка 

та інформатизація суспільства сприятиме ефективному розвитку бізнесу (його 

цифровій трансформації) і, в кінцевому результаті, цифровій трансформації 

держави. 
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5. Обґрунтовано, що цифрове перетворення починається з управлінської 

ланки підприємства, що зумовило необхідність систематизувати бізнес-процеси 

підприємства у контексті організації процесу цифрової трансформації за такими 

ознаками: за впливом формування доданої вартості продукту або послуги 

(основні, допоміжні); за видами управління (адміністративні, операційні, 

допоміжні); за роллю в окремому напрямку розвитку організації (розуміння 

ринку та споживачів, стратегії та візії організації, системи управління, розвиток 

та навчання персоналу). Це дасть змогу керівництву сформувати чітку 

стратегію, спрямовану на досягнення цифрового розвитку та, при цьому, 

вибудувати цифрову культуру в організації таким чином, щоб усі дії були 

спрямовані на задоволення потреб клієнта (клієнтоцентричність).  

6. Структуровано передумови, виклики та драйвери цифрової 

трансформації вітчизняних бізнес-структур з розподілом їх на зовнішні та 

внутрішні, які можуть виступати базисом для визначення векторів 

інноваційного розвитку підприємств на основі “цифри”, відображуючи, при 

цьому, можливі ефекти від імплементації відповідних драйверів розвитку 

процесу цифрової трансформації підприємств.  

7. Виявлено, що визначення, а відповідно й оцінювання індексів розвитку 

цифрової економіки країни проводиться за різними системами глобальних 

статистичних індексів. На основі проведеного аналізу особливостей 

методичних підходів до визначення індексу цифрової трансформації, 

встановлено, що наша країна не входить до ряду рейтингів, проте, декларує 

план імплементації у відповідні рейтингові системи у швидкому часі та 

прогнозує лідируючі позиції. 

8. Доведено, що імплементація цифрових технологій впливає на 

показники діяльності підприємства загалом та на трансформацію окремих 

бізнес-моделей. Це зумовило необхідність удосконалити процес побудови 

інноваційної бізнес-моделі підприємства на основі конфігурації усіх бізнес-

процесів, що уможливить узгодження даної моделі з організаційною системою 

підприємства та прийняти рішення щодо застосування певних цифрових 

технологій з метою забезпечення подальшого цифрового розвитку.  

9. Сформовано методологічні положення цифрової трансформації бізнес-

структур, які передбачають системне структурування бізнес-процесів, бізнес-

моделей, чинників, показників процесів цифрової трансформації підприємств. 

Застосування на практиці запропонованих положень дасть змогу керівникам 

бізнес-структур інтегрувати раніше непоєднувані бізнес-процеси та 

прослідкувати аспекти інноваційності із врахуванням вимог сучасних директив 

з метою інтеграції вітчизняних бізнес-структур у Єдиний цифровий ринок ЄС. 

10. Доведено, що цифрову трансформацію можна планувати як 

стратегічну діяльність з чітким баченням та новими можливостями для бізнесу. 

На основі цієї гіпотези у роботі сформовано алгоритм “дорожньої карти” 

цифрової трансформації для МСБ. Даний підхід дає можливість прослідкувати 

момент циклічності та протікання визначених базових кроків із певною 

частотністю (можливо раз на рік), яка взаємозалежна із появою нових цифрових 

інструментів, що зумовлює необхідність врахування у власній діяльності нових 
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умов середовища функціонування підприємства. 

11. Встановлено, що аналізування, а відповідно й оцінювання індексу 

цифрової трансформації бізнес-структур в Україні не проводиться, оскільки на 

даний час відсутні зрозумілі методичні положення даного процесу. Виходячи з 

цих міркувань, у роботі запропоновано поліструктурний методичний підхід до 

визначення Індексу цифрової трансформації бізнес-структур, якому притаманні 

ознаки складної системи “HIT”, а саме виокремлення чотирьох рівнів груп 

індикаторів, які, у свою чергу, містять певну систему субіндикаторів з 

відповідними ваговими коефіцієнтами. Запропонований метод дає можливість 

визначити потенціал цифрової зрілості та готовності до  

імплементації цифрових технологій у практику бізнесу з метою забезпечення 

його розвитку.  

12. Результати кластеризації малого та середнього бізнесу в розрізі їх 

цифрової зрілості на основі застосування двох підходів – ітеративного та 

ієрархічного вказують на те, що для вирішення задач обробки даних змішаного 

типу доцільно використовувати метод агломеративної ієрархічної кластеризації 

(з допомогою написання програмного коду та використання бібліотек мови 

Python), згідно якого отримано стійкі та зрозумілі результати – 5 кластерів 

бізнес-структур, достатньо відмінні один від одного з високим ступенем 

схожості між елементами кластеру (60-100% залежно від запитання) та 

виокремленням характерних для них рис. 

13. Доведено ефективність застосування системи уніфікування та 

кодування результатів соціологічного дослідження на основі анкети-

опитувальника. Це дає можливість в подальшому автоматизовано генерувати та 

обробляти відповіді респондентів щодо вагомості груп індикаторів з метою 

визначення рівня цифрової зрілості підприємства. 

14. За результатами проведеного дослідження доведено, що вибірка 

респондентів, котрі брали участь в опитуванні є репрезентативною та валідною, 

адже за більшістю параметрів (квот, пропорцій) досліджуваних ознак 

відповідає їх частці (пропорції) в генеральній сукупності. Отримані дані 

використано для апробації розробленого поліструктурного методичного 

підходу до визначення Індексу цифрової трансформації бізнес-структур 

Тернопільської області.  

15. Сформовано систему конкретизованих рекомендацій для підвищення 

рівня Індексу цифрової трансформації бізнесу, що враховує особливості 

діяльності кожного респондента загалом та враховує поточні зміни 

функціонування його бізнес-процесів, у результаті чого керівники матимуть 

змогу прийняти відповідне управлінське рішення щодо вжиття заходів із 

реалізації процесів цифрової трансформації підприємства.  

16. Запропоновано цифрову платформу визначення та моніторингу 

Індексу цифрової трансформації бізнес-структур, яка дає можливість бізнес-

управлінцям автоматично визначити Індекс цифрової трансформації,  

надати оцінку цифровій зрілості господарюючого суб’єкта та розробити 

індивідуальну “дорожню карту” з метою підвищення рівня цифрового розвитку 

підприємства. 
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Changing Dynamics of Global Village 2 : Monograph / Ed. by N. Marynenko, 

P. Kumar, I. Kramar. Nysa : Publishing Office University of Applied Sciences in 

Nysa, 2019. Р. 484–492 (0,64 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,26 друк. арк., проаналізовано цифрову рамку компетентностей на основі чого 

обґрунтовано, що використання цифрових технологій в навчальному процесі 

майбутніх фахівців підвищуватиме рівень їх цифрової грамотності). 

3. Струтинська І. В., Сороківська О. А., Дзюра В. О. Особливості 

здійснення митного регулювання в регіоні шляхом використання засобів 

електронного урядування (на прикладі Тернопільської області). Управління 

розвитком суб’єктів господарювання на засадах інноваційної економіки : 

колективна монографія / ред. В. В. Прохорова. Харків : Видавництво 

Іванченка І. С., 2019. С. 86–94 (0,68 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,23 друк. арк., висвітлено тенденції та особливості функціонування 

діяльності регіонального митного органу у процесі впровадження механізму 

“єдиного вікна” та відображено ефекти, які отримують суб’єкти 

зовнішньоекономічних відносин в процесі таких трансформацій).  

4. Струтинська І. В. Інноваційні підходи до відновлення 

конкурентоспроможності національного товаровиробника на ринку глобальних 

інвестицій. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних 

викликів : колективна монографія / ред. В. І. Гринчуцький, Тернопіль : Крок, 

2014. С. 430–435 (0,26 друк. арк.).  

5. Струтинська І. В. Комплекс пропозицій щодо оптимізації впливу 

державної політики на господарсько-фінансову стійкість підприємств. 

Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності : 

колективна монографія / ред. О. О. Непочатенко. Умань : Видавничо-

поліграфічний центр “Візаві”, 2014. Ч. 1. С. 230–237 (0,36 друк. арк.).  

 

1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України: 

 

6. Струтинська І. В. Кластеризація бізнес-структур за рівнем їх цифрової 

зрілості з використанням двох підходів: ітеративного та ієрархічного. 

Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. 2019. Вип. 7-8 (81). С. 69–
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31 

77 (0,83 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: 

Index Copernicus (Польща)).  

7. *Струтинська І. В. Малий та середній бізнес у реалізації концепції 

розвитку цифрової економіки України. Сталий розвиток економіки : 

міжнародний науково-виробничий журнал. 2019. № 4 (45). С. 57–63 

(0,53 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), Journals Master List (Польща)). 

8. *Струтинська І. В. Метрики цифрової трансформації бізнесу: світові та 

вітчизняні реалії. Галицький економічний вісник. 2019. Т. 61, № 6. С. 30–45. 

(1,2 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), EBSCOhost (США), ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global 

Serials Directory) (США)). 

9. *Струтинська І. В. Оцінювання цифрової трансформації митниці ДФС 

Тернопільської області та її вплив на діяльність суб’єктів зовнішньої 

економічної діяльності. Економіка, управління та адміністрування : науковий 

журнал. 2019. № 4 (90). С. 53–59 (0,65 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США), DOAJ, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, BASE 

(Німеччина)).  

10. *Струтинська І. В. Репрезентативність вибірки в дослідженні цифрової 

трансформації бізнес-структур Тернопільської області. Проблеми системного 

підходу в економіці : Збірник наукових праць. 2019. Вип. 6 (74), Ч. 2. С. 136–145 

(0,65 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), Google Scholar (США), CiteFactor (США), OAJSE (Індія), 

Eurasian Scientific Journal Index (Казахстан)).  

11. Струтинська І. В. Трансформація бізнес-процесів та бізнес-моделі 

організації – імператив інноваційного розвитку. Вісник Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського. 2019. 

Вип. 6(119). С. 35–41 (0,65 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Ulrich’s Web Global Serials Directory, Index Copernicus 

(Польща), Polish Scholarly Bibliography (Польща), Infobase Index (Індія), Inspec, 

Open Academic Journals Index (США), Google Scholar (США), CiteFactor (США), 

Scientific Indexing Services (США)). 

12. *Струтинська І. В. Цифрова грамотність людського капіталу бізнес-

структур. Економічний часопис Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 2019. № 4 (20). С. 93–100 (0,55 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща)). 

13. *Струтинська І. В. Цифрова платформа для визначення та моніторингу 

індексу цифрової трансформації бізнес-структур. Економічний дискурс : 

міжнародний науковий журнал. 2019. Вип. 4. С. 132–142 (1,0 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща), Google Scholar (США), Research Bib (Японія)). 
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14. *Струтинська І. В., Дмитроца Л. П., Козбур Г. В. Методологія 

визначення рівня цифрової зрілості бізнес-структур методом кластеризації. 

Підприємництво та інновації. 2019. Вип. 10. С. 188–194 (0,65 друк. арк., 

особистий внесок автора: 0,34 друк. арк., здійснено кластерний аналіз бізнес-

структур на основі розрахованого Індексу цифрової трансформації опитаних 

респондентів дослідження) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Google Scholar (США)). 

15. Струтинська І. В., Маркович І. Б. Методологічні основи дослідження 

національної економіки з позицій системного аналізу. Соціально-економічні 

проблеми і держава : Електронне наукове фахове видання. 2019. Вип. 1 (20). 

С. 14–21. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mibpsa.pdf (дата 

звернення: 31.05.2019) (0,65 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,40 друк. арк., проаналізовано системоутворюючі фактори взаємозв’язків 

між підприємницькими та державними структурами в межах національної 

цифрової економіки) (Міжнародна представленість та індексація журналу: 

ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory) (США), Index Copernicus 

(Польща), Google Scholar (США), BASE – Bielefeld Academic Search Machine 

(Німеччина), Global Impact Factor (Австралія), EBSCOhost (США), Scientific 

Indexing Services (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина)). 

16. *Струтинська І. В. Методологічний підхід до дослідження процесів 

цифрової трансформації бізнес-структур в ланцюзі підприємство-галузь-регіон-

країна. Соціально-економічні проблеми і держава : Електронне наукове фахове 

видання. 2019. Вип. 2 (21). С. 282–291. URL: 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19sivgrk.pdf (дата звернення: 

27.12.2019) (0,93 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory) (США), Index 

Copernicus (Польща), Google Scholar (США), BASE – Bielefeld Academic Search 

Machine (Німеччина), Global Impact Factor (Австралія), EBSCOhost (США), 

Scientific Indexing Services (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина)). 

17. Струтинська І. В., Маркович І. Б. Передумови та особливості зміни 

вимог до характеру ведення бізнесу в епоху цифровізації глобальної економіки. 

Причорноморські економічні студії : науковий журнал. 2019. Вип. 41. С. 105–

109 (0,35 друк. арк., особистий внесок автора: 0,25 друк. арк., розглянуто 

основні риси цифровізації економіки, яка змінює особливості конкуренції в 

підприємницькому секторі та виводить її на якісно новий рівень., також 

доведено, що адаптивність трудових ресурсів до змінних вимог ринку стає 

ключовою конкурентною перевагою підприємств) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)). 

18. *Струтинська І. В. Шлях вітчизняних бізнес-структур до цифрової 

трансформації. Причорноморські економічні студії : науковий журнал. 2019. 

Вип. 46, Ч. 1. С. 123–128 (0,65 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща)). 
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19. *Струтинська І. В. Дефініції поняття “Цифрова трансформація”. 
Причорноморські економічні студії : науковий журнал. 2019. Вип. 48, Ч. 2. 
С. 91–96 (0,73 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща)). 
20. *Струтинська І. В. Інформаційні технології організації бізнесу – 

імператив інноваційного розвитку бізнес-структур. Галицький економічний 
вісник. 2018. Т. 55, № 2. С. 40–49 (0,65 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), 
EBSCOhost (США), ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory) 
(США), Google Scholar (США)). 

21. *Струтинська І. В., Маркович І. Б. Україна на шляху до більш стійкого 
європейського сусідства: напрями трансформації для українського бізнесу. 
Галицький економічний вісник. 2018. Т. 54, № 1. С. 42–48 (0,35 друк. арк., 
особистий внесок автора: 0,25 друк. арк., проведено пошук дієвого механізму 
вибудови національної системи зовнішньоекономічних зв'язків з урахуванням 
принципів єдиного цифрового ринку ЄС, що сприятиме новим напрямам 
трансформації національних бізнес-структур) (Міжнародна представленість 

та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), EBSCOhost (США), 
ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory) (США), Google Scholar 
(США)). 

22. *Струтинська І. В., Лайко О. І., Іванченков В. С. Теоретичні засади 
дослідження інноваційної діяльності консервного підприємства. Економічні 
інновації : Збірник наукових праць. 2017. Вип. 63. С. 139–144 (0,35 друк. арк., 
особистий внесок автора: 0,16 друк. арк., удосконалено класифікаційні ознаки 
інновацій) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Google 
Scholar (США)).  

23. Струтинська І. В. Трансформація регіонального управління на основі 
аналізу та інтеграції даних з метою застосування проектного підходу. 
Галицький економічний вісник. 2017. Т. 53, № 2. С. 22–30 (0,45 друк. арк.) 
(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 
(Польща), EBSCOhost (США), ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials 
Directory) (США), Google Scholar (США)).  

24. Струтинська І. В. Мережева взаємодія науки-освіти-бізнесу-влади – 
стратегічний чинник сталого розвитку Тернопільського реґіону. Інноваційна 
економіка : науково-виробничий журнал. 2013. Вип. 8 (46). С. 143–146 
(0,65 друк. арк.).  

25. Струтинська І. В., Cмиричинський В. В. Макрологістичний підхід до 
аналізу міжрегіональних товарообмінних потоків країни. Соціально-економічні 
проблеми і держава : Електронне наукове фахове видання. 2013. Вип. 2 (9). 
С. 161–170. URL: https://sepd.tntu.edu.ua/index.php/uk/archive/10--29-2013/265-
2014-03-13-08-18-06 (дата звернення: 27.11.2013) (0,65 друк. арк., особистий 
внесок автора: 0,25 друк. арк., запропоновано переглянути наявні статистичні 
показники аналізу, регулювання і координації міжрегіональних торгово-
економічних зв’язків в регіонах та країні, сформувати комплексну систему 
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збору, обробки і аналізу статистичних даних про стан українських 
міжрегіональних ринків та на її основі структурувати ефективну 
інформаційну базу).  

26. Струтинська І. В., Cмиричинський В. В. Моделювання логістичних 
потокових процесів в системі державних закупівель для забезпечення 
державних потреб України в необхідних ресурсах. Галицький економічний 
вісник. 2013. № 2 (41). С. 153–163 (0,65 друк. арк., особистий внесок автора: 
0,25 друк. арк., зазначено, що домінуючим чинником підвищення ефективності 
державних закупівель є інформаційне забезпечення процесу тендерних 
процедур на всіх його етапах; цифрова трансформація логістичної системи 
державних закупівель відображатиме зрозумілий та “прозорий” механізм 
співпраці бізнесу та держави і, тим самим, забезпечить її гнучкість та 
ефективність).  

 

1.3. Публікація у науковому періодичному виданні іншої держави:  
 

27. Strutynska I., Sorokivska О., Kuzhda T. Research and methodological 

foundations of innovative clusters' formation with involvement of small business 

enterprises. Business Economics. 2017. Vol. 52, Issue 4 (2). Р. 560–567 

(0,45 друк. арк., особистий внесок автора: 0,22 друк. арк., проведено аналіз 

переваг формування кластерних утворень малих підприємств та розроблено 

модель взаємодії учасників інноваційного кластера за участю малих 

підприємств). 
 

2. Статті у інших виданнях України та опубліковані праці апробаційного 

характеру 
  

28. Strutynska I., Dmytrotsa L., Kozbur H. The Main Barriers and Drivers of 

the Digital Transformation of Ukraine Business Structures. Proceedings of the 15th 

International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. 

Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (Kherson, Ukraine, 12-15 June 

2019). 2019. Vol. 2387 (Vol. I: Main Conference). Р. 50–64 (1,10 друк. арк., 

особистий внесок автора: 0,65 друк. арк., структуровано основні виклики та 

драйвери для вітчизняних бізнес-структур на шляху до цифрової 

трансформації, проведено їх структуризацію на зовнішні та внутрішні) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Scopus).  

29. Strutynska I., Kozbur H., Dmytrotsa L., Hlado О., Melnyk L. Сomparative 

analysis of two approaches to the clustering of respondents on Their Digital Maturity 

(based on survey results). Proceedings of the International Workshop on Conflict 

Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st 

International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global 

Information Networks (CyberConf 2019) (Lviv, Ukraine, 29 November 2019). 2019. 

Vol. 2588. Р. 434–446 (0,83 друк. арк., особистий внесок автора: 0,54 друк. арк., 

здійснено кластеризацію респондентів дослідження двома методами: 

ітеративним та ієрархічним) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Scopus).  
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30. Strutynska I., Kozbur H., Dmytrotsa L., Bodnarchuk I., Hlado О. Small and 
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АНОТАЦІЯ  
 

Струтинська І.В. Цифрова трансформація як імператив 
інноваційного розвитку бізнес-структур. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, Тернопіль; Запорізький 
національний університет Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 
2020. 

Робота присвячена дослідженню, аналізу, обґрунтуванню та розробленню 
теоретико-методичних положень, науково-методологічних підходів і 
практичних рекомендацій щодо раціональної організації процесу цифрової 
трансформації бізнес-структур як імперативу їх інноваційного розвитку. 

Спроектовано цифрову платформу для визначення та моніторингу 
Індексу цифрової трансформації бізнес-структур. Розроблено поліструктурний 
методичний підхід до визначення Індексу цифрової трансформації бізнесу. 
Сформульовано концептуальний алгоритм дорожніх карт цифрової 
трансформації бізнес-структур. 

Досліджено особливості цифрової трансформації у контексті 
реінжинірингу бізнес-процесів організації та науково-методичні основи 
структурування інноваційної бізнес-моделі підприємства. Описано 
методологічні положення цифрової трансформації бізнесу. Сформовано 
методологічні основи кластеризації структур малого та середнього бізнесу 
засобами Data Mining в розрізі їх цифрової зрілості. Здійснено оцінювання 
рівня досягнення цифрової трансформації бізнес-структур Тернопільської 
області та кластеризацію в розрізі їх цифрової зрілості засобами Python.  

Розкрито діалектику цифрового розвитку та трансформації. Визначено 
місце та роль малого і середнього бізнесу в реалізації концепції розвитку 
цифрової економіки України. Структуровано передумови, виклики та драйвери 
цифрової трансформації вітчизняних бізнес-структур з розподілом їх на 
зовнішні та внутрішні, які можуть виступати базисом для визначення векторів 
інноваційного розвитку підприємств на основі “цифри”. Сформовано систему 
“дорожніх карт” цифрової трансформації бізнесу (індивідуальний та 
кластерний підхід). 

Ключові слова: цифрова трансформація бізнес-структур, бізнес-процеси, 
бізнес-модель, інноваційний розвиток, Індекс цифрової трансформації бізнесу 
“НІТ”, поліструктурний методичний підхід, оцінювання Індексу цифрової 
трансформації бізнесу, кластеризація, Data Mining, Python, “дорожні карти” 
цифрової трансформації бізнесу, цифрова платформа.  

 

АННОТАЦИЯ 
 

Струтинська И.В. Цифровая трансформация как императив 
инновационного развития бизнес-структур. – Квалификационная научная 
работа на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
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экономической деятельности). – Тернопольский национальный технический 
университет имени Ивана Пулюя Министерства образования и науки Украины, 
Тернополь; Запорожский национальный университет Министерства 
образования и науки Украины, Запорожье, 2020.  

Работа посвящена исследованию, анализу, обоснованию и разработке 
теоретико-методических положений, научно-методологических подходов и 
практических рекомендаций по рациональной организации процесса цифровой 
трансформации бизнес-структур как императива их инновационного развития. 

Спроектировано цифровую платформу для определения и мониторинга 
Индекса цифровой трансформации бизнес-структур. Разработан 
полиструктурной методический подход к определению индекса цифровой 
трансформации бизнеса. Сформулированы концептуальный алгоритм 
дорожных карт цифровой трансформации бизнес-структур. 

Исследованы особенности цифровой трансформации в контексте 
реинжиниринга бизнес-процессов организации и научно-методические основы 
структурирования инновационной бизнес-модели предприятия. Описаны 
методологические положения цифровой трансформации бизнеса. Сформирован 
методологические основы кластеризации структур малого и среднего бизнеса 
средствами Data Mining в разрезе их цифровой зрелости. Осуществлен 
оценивания уровня достижения цифровой трансформации бизнес-структур 
Тернопольской области и кластеризацию в разрезе их цифровой зрелости 
средствами Python. 

Раскрыто диалектику цифрового развития и трансформации. Определено 
место и роль малого и среднего бизнеса в реализации концепции развития 
цифровой экономики Украины. Структурировано предпосылки, вызовы и 
драйверы цифровой трансформации отечественных бизнес-структур с 
распределением их на внешние и внутренние, которые могут выступать 
базисом для определения векторов инновационного развития предприятий на 
основе “цифры”. Сформирована система “дорожных карт” цифровой 
трансформации бизнеса (индивидуальный и кластерный подход). 

Ключевые слова: цифровая трансформация бизнес-структур, бизнес-
процессы, бизнес-модель, инновационное развитие, Индекс цифровой 
трансформации бизнеса “НИТ”, полиструктурной методический подход, оценка 
индекса цифровой трансформации бизнеса, кластеризация, Data Mining, Python, 
“дорожные карты” цифровой трансформации бизнеса, цифровая платформа. 

 

ANNOTATION  
 

Strutynska I.V. Digital transformation as an imperative of innovative 

development of business structures. – Qualifying scientific work on the rights of 
manuscripts. 

The thesis submitted for the Doctor’s degree in Economic Sciences, specialty 
08.00.04 – Economics and Enterprise Management (by types of economic activity). – 
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Ministry of Education and Science 
of Ukraine, Ternopil; Zaporizhzhia National University of the Ministry of Education 
and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2020.  

The work is devoted to research, analysis, substantiation and development of 
theoretical and methodological provisions, scientific and methodological approaches 
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and practical recommendations for the rational organization of the process of digital 
transformation of business structures as an imperative of their innovative 
development. 

The study reveals the dialectic of digital development and transformation. 
Based on an in-depth analysis of the interpretation of the definition “digital business 
transformation”, it was found that domestic small and medium-sized businesses are 
not aware of the importance and opportunities of using digital tools to develop their 
own business. It is proposed to study the digital transformation of business from the 
standpoint of four parties – scientists, business, government and the public – and 
interpret it as a process that provides a special, strategic type of organizational change 
using digital technologies, the emergence of new business models with fundamental 
innovative changes in management, corporate culture, external communications to 
improve their efficiency through the collection, processing, visualization and analysis 
of data that were previously unknown. Thus, as a result of such transformations, the 
productivity of each employee and the level of customer satisfaction will increase, 
and the company will gain a reputation as a progressive and modern organization.  

The place and role of small and medium-sized business in realization of the 
concept of development of digital economy of Ukraine is defined. The classification 
features of innovations from the standpoint of digital transformations have been 
expanded according to the following key features: object, sustainability and scale, 
trigger mechanism. This will allow managers to identify opportunities for innovative 
development of business models of enterprises, because the penetration of digital 
technologies transforms all existing business processes of the organization and thus 
promotes innovation. Features of digital transformation in the context of 
reengineering business processes of the organization are investigated. 

The thesis structures the preconditions, challenges and drivers of digital 
transformation of domestic business structures with their division into external and 
internal, which can serve as a basis for determining the vectors of innovative 
development of enterprises based on “digits”, reflecting the possible effects of 
implementing relevant drivers in developing the process of enterprises’ digital 
transformation. It is established that the analysis and, accordingly, the evaluation of 
the index of digital transformation of business structures in Ukraine is not carried out, 
as there are currently no clear methodological provisions of this process. In the view 
of these considerations, the methodological provisions of digital transformation of 
business structures are formed. These provisions provide systematic structuring of 
business processes, business models, factors, indicators of digital transformation of 
enterprises. The practical application of the proposed provisions will allow business 
leaders to integrate previously incompatible business processes and trace aspects of 
innovation, taking into account the requirements of modern directives in order to 
integrate domestic businesses into the EU Digital Single Market. 

The conceptual algorithm of road maps of digital transformation of business 
structures is formulated. This approach makes it possible to trace the moment of 
cyclicality and course of certain basic steps with a certain frequency (annually, if 
possible), which is interdependent with the emergence of new digital tools taking into 
account new conditions of the enterprise environment. The paper proposes a 
polystructural methodological approach to determining the Index of digital 
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transformation of business structures, which has the characteristics of a complex 
system “HIT”, namely the identification of four levels of groups of indicators, which, 
in turn, contain a system of subindicators with appropriate weights. The proposed 
method makes it possible to determine the potential of digital maturity and readiness 
to implement digital technologies in business practice in order to ensure its 
development. The efficiency of application of the unification system and coding of 
results of sociological research based on the questionnaire is proved. This makes it 
possible to further automatically generate and process respondents’ answers to the 
importance of groups of indicators in order to determine the level of digital maturity 
of the enterprise. 

The methodological bases of clustering of structures of small and medium 
business by means of Data Mining in the context of their digital maturity are 
described. It is proved that the method of agglomerative hierarchical clustering is an 
effective method for solving the problem of clustering of mixed type data obtained 
from a respondents’ survey. In the thesis, it is proved that the sample of respondents 
who took part in the survey is representative and valid, because most of the 
parameters (quotas, proportions) of the studied features correspond to their share 
(proportions) in the general population. The obtained data were used to test the 
developed polystructural methodological approach to determining the Index of digital 
transformation of business structures. The level of achievement of digital 
transformation of business structures of Ternopil region and clustering in terms of 
their digital maturity by means of Python is estimated.  

A system of “road maps” of digital business transformation (individual and 
cluster approach) has been formed. It is substantiated that the design of a digital 
platform for determining and monitoring the Index of digital transformation of 
business structures should be considered as the implementation of an IT project for 
the needs of domestic small and medium-sized businesses. A digital platform for 
determining and monitoring the Digital Transformation Index of business structures 
has been designed, which allows business managers to automatically determine the 
Digital Transformation Index, assess the digital maturity of the business entity and 
develop an individual “road map” to improve digital development.  

Keywords: digital transformation of business structures, business processes, 
business model, innovative development, HIT Digital Business Transformation 
Index, polystructural methodological approach, evaluation of the Digital Business 
Transformation Index, clustering, Data Mining, Python, digital roadmaps business 
transformation, digital platform.  
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