


трансформації бізнес-структур, що потребує розробки комплексу індикаторів 

для оцінювання рівня їх цифрової зрілості, моделювання результативності 

відповідних процесів та оцінки їх ефективності для ведення бізнесу.  

Означений комплекс завдань у їх логічному поєднанні в межах 

досліджуваної проблеми і сформував структуру наукового дослідження 

Струтинської І.В., вагомим результатом якої стало розроблення науково-

методологічних основ цифрової трансформації бізнес-структур, яка охоплює 

комплекс науково-методичних і практичних рекомендацій з удосконалення 

техніки збору, статистичного вивчення, аналізу, візуалізації та використання 

даних інформаційно-комунікаційного забезпечення управління здійснюваними 

бізнес-процесами, та опирається на розроблені дисертанткою «дорожні карти» 

цифрової трансформації, які сформовані для усіх об’єктів дослідження. 

Безперечно, такий комплексний підхід передбачає поширення розроблених 

рекомендацій в інші сфери економічної діяльності і  сприятиме зростанню рівня 

цифровізації національної економіки загалом. 

Окремої уваги заслуговує розроблений метод кластеризації структур 

малого та середнього бізнесу засобами Data Mining в розрізі їх цифрової 

зрілості, а також розроблена цифрова платформа для візуалізації ситуацій по 

цифровій трансформації бізнесу. Відповідна платформа буде інформаційною 

базою для вітчизняних суб’єктів господарювання, сприятиме створенню 

відповідної еко-культури з визначення цифрової зрілості, створить здорову 

конкуренцію між підприємствами, сприятиме підвищенню рівня цифрової 

грамотності власників бізнесу та, відповідно, людського капіталу організацій. 

Актуальність дисертаційної роботи Струтинської Ірини Володимирівни 

підтверджується також і тим, що проведені нею дослідження є складовою 

частиною науково-дослідних робіт Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя, а дисертаційна робота виконана відповідно до 

їх тематичного плану в межах науково-дослідних тем: ВК 46-14 «Розробка 

теоретичних та методичних положень стратегії активізації конкурентного 

потенціалу національної економіки» – 2014-2017 р.р. (номер державної 

реєстрації 0114U001310), де автором досліджено сукупність критеріїв 

формування різних рейтингів держав, в тому числі й тих, що характеризують 

інноваційність середовища функціонування підприємств та їх потенціалів; 

«Інноваційні, безпекові та ресурсні засади удосконалення управління 

підприємствами в умовах економічних реформ виробничої та 



соціогомунітарної сфер» – 2016-2018 р.р. (номер державної реєстрації 

0117U004676), де автором запропоновано цифрову платформу визначення та 

моніторингу Індексу цифрової трансформації бізнес-структур, яка дає змогу 

автоматично визначити Індекс цифрової трансформації, оцінити рівень  

цифрової зрілості господарюючого суб’єкта та сформувати індивідуальну 

«дорожню карту» для цифрового розвитку підприємства (довідка від 26.06.2020 

№2/28-1048). 

У рамках міжнародного проєкту «Міжуніверситетські стартап центри для 

розвитку та підтримки студентських інновацій» (№ МР 530349-TEMPUS-1-

2012-1-FR-TEMPUS-JPHES, 2012-2015 рр.) авторкою 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. У межах міжнародного 

грантового проєкту «Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та 

впровадження Європейської практики» (№ МР 564645-EPP-1-2015-1-UA-

EPPJMO-MODULE, 2015-2018 рр.) авторкою розроблено методику визначення 

Індексу цифрової трансформації бізнесу, яка стало основою структурування 

індивідуальних «дорожніх карт» цифрової трансформації бізнес-процесів та 

бізнес-моделей суб’єктів господарювання, що сприятиме досягненню цілей 

сталого розвитку. У межах міжнародного грантового проєкту «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) авторка набула менторських навичок з розвитку 

підприємницьких компетентностей для поширення їх серед студентів 

університетів (довідка від 19.02.2020 №2/28-459). Вище викладене дає підстави 

констатувати, що тема дисертаційної роботи Струтинської І.В. є актуальною та 

має науково-теоретичну і практичну цінність.  

 

2. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій дисертації 

Наукові положення, висновки та рекомендації, викладені в дисертаційній 

роботі, є обґрунтованими та достовірними, оскільки базуються на теоретичних 

та науково-практичних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних авторів; 



офіційних статистичних даних Державної служби статистики України та 

Тернопільської області зокрема; законодавчих і нормативно-правових актах 

України, що стосуються тематики роботи; результатах аналізу проведеного 

опитування вітчизняних бізнес-структур, матеріалах особистих досліджень. 

Ознайомлення зі змістом дисертації та автореферату дозволяє 

констатувати глибину розроблення авторкою досліджуваної проблеми, новизну 

її наукового доробку. Мету дослідження досягнуто, а завдання роботи виконані 

у повному обсязі. Дисертація має логічну структурну будову, а її зміст повною 

мірою розкриває тему наукового дослідження: 

- у першому розділі дисертації – «Теоретичні та прикладні засади 

цифрової трансформації бізнес-структур» (с. 44-99) розкрито діалектику 

цифрового розвитку та трансформації поглядів на її цілі з позицій різних груп 

стейкхолдерів; визначено місце та роль малого й середнього бізнесу в реалізації 

концепції розвитку цифрової економіки України; досліджено особливості 

цифрової трансформації у контексті реінжинірингу бізнес-процесів організації; 

- у другому розділі – «Аналітичні аспекти цифрової трансформації 

бізнес-структур: сучасний стан, проблеми та перспективи» (с. 102-189) 

виокремлено виклики та передумови цифрової трансформації вітчизняних 

бізнес-структур; досліджено науково-методичні підходи до визначення рівня 

цифрової трансформації бізнес-структур; проаналізовано основні інструменти 

побудови інноваційних бізнес-моделей підприємств у контексті імплементації 

цифрових технологій;  

- у третьому розділі – «Методологічні основи цифрової трансформації 

бізнес-структур» (с. 162-222) описано методологічні положення цифрової 

трансформації бізнесу; сформовано 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 й 

середнього бізнесу засобами Data Mining в розрізі їх цифрової зрілості; 

- у четвертому розділі – «Оцінювання рівня досягнення цифрової 

трансформації малого та середнього бізнесу Тернопільської області» (с. 224-

286) 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; 



- у п’ятому розділі – «Механізм управління цифровою трансформацією 

бізнес-структур як імператив їх інноваційного розвитку» (с. 289-339) 

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. 

У роботі використані загальнонаукові та специфічні методи: 

діалектичного пізнання, дедукції та індукції, історичного та контент-аналізу, 

морфологічного аналізу, узагальнення та наукової абстракції, системного 

аналізу та формалізації складних структур, експертних оцінок, економіко-

статистичного й порівняльного аналізу, кластерного аналізу, анкетування, 

економіко-математичного моделювання, теорії систем і системного підходу, 

групування та систематизування, системного, синергетичного та ієрархічного 

підходів, графічного і табличного представлення, абстрактно-логічний. 

Застосування ґрунтовного науково-методичного апарату дозволило автору 

сформувати теоретичні основи, принципи та методи забезпечення сталого 

розвитку машинобудівних підприємств.  

Запропоновані висновки і рекомендації логічно випливають із положень 

дисертаційної роботи. Таким чином, дисертація є завершеною науково-

дослідною роботою із логічною, цілісною композицією, науковим стилістичним 

наповненням та авторською манерою викладення матеріалу, а отримані 

результати дисертаційної роботи, сформульовані висновки та рекомендації є 

науково обґрунтованими. 

 

 

3. Наукова новизна результатів дослідження. 

Полягає у вирішенні важливої наукової проблеми – розроблення 

теоретико-методологічних, науково-методичних, прикладних основ цифрової 

трансформації бізнес-структур, що забезпечило одержання таких основних 

наукових положень: 

вперше:  обґрунтовано склад і розроблено цифрову платформу 

визначення Індексу цифрової трансформації бізнес-структур та його 

моніторингу; платформа забезпечує автоматизацію процесів збору, 

опрацювання та візуалізації даних про стан цифрового насичення процесів 

управління бізнес-структурами, а визначення Індексу цифрової трансформації 

дає змогу оцінити рівень цифрової зрілості підприємства та сформувати 



індивідуальну «дорожню карту» для його підвищення; розроблено 

поліструктурний науково-методичний підхід до оцінювання Індексу цифрової 

трансформації бізнес-структур з виокремленням чотирьох груп індикаторів: 

інформативних (формують загальну інформаційну картину бізнесу), цифрової 

грамотності людського капіталу (оцінюють навички і компетентності 

працівників), цифрового інструментарію (групи інструментів у розрізі бізнес-

процесів підприємства), цифрової інфраструктури (апаратне, технологічне 

забезпечення); кожна з означених груп охоплює комплекс субіндикаторів з 

встановленими ваговими коефіцієнтами. Сукупно це дає змогу оцінити 

потенціал цифрової зрілості підприємства та його готовності до упровадження 

нових цифрових технологій з метою забезпечення розвитку бізнесу; 

сформовано теоретико-методологічний підхід до побудови архітектури 

«дорожньої карти» цифрової трансформації бізнес-структур, що базується на 

послідовному проходженні восьми базових кроків, за результатами яких 

формуються рекомендації щодо подальшої цифрової трансформації бізнесу; це 

дає змогу оперативно коригувати початковий проект за появи нових цифрових 

інструментів або зміни умов господарювання підприємства; 

удосконалено:  науково-методичний підхід до систематизації бізнес-

процесів підприємства з виділенням, на відміну від існуючих, таких ознак: 

вплив бізнес-процесу на формування доданої вартості продукту або послуги 

(основні, допоміжні); види управління (адміністративні, операційні, 

допоміжні); цінність окремих напрямів розвитку підприємства (розуміння 

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

та навчання персоналу); науково-методичні основи структурування бізнес-

моделі підприємства – на відміну від існуючих, вона охоплює структурну 

конфігурацію усіх бізнес-процесів, що дає змогу узгодити її з організаційною 

структурою підприємства та планувати впровадження цифрових технологій 

співвідносно потреб функціонального забезпечення управління;  теоретико-

методологічні положення цифрової трансформації бізнес-структур, які, на 

відміну від інших, враховують вимоги Єдиного цифрового ринку ЄС при  

структуруванні бізнес-процесів, бізнес-моделей, виокремленні чинників, 

показників процесів цифрової трансформації підприємств, що сприятиме 

кращій адаптації вітчизняних бізнес-структур до вимог глобального ринку;  

науково-методичний підхід до генерування та оброблення відповідей 

респондентів щодо вагомості груп індикаторів для визначення рівня цифрової 



зрілості підприємства, в якому, на відміну від чинних, застосовано системи 

уніфікації та кодування результатів дослідження з подальшою автоматизацією 

процесу обчислення; методологічні основи кластеризації структур малого та 

середнього бізнесу в розрізі їх цифрової зрілості, що, на відміну від інших, 

базується на поєднанні двох підходів (ітеративного та ієрархічного) з 

подальшим застосуванням методу агломеративної ієрархічної кластеризації для 

вирішення задач обробки даних змішаного типу (написання програмного коду 

та використання бібліотек мови Python); 

набули подальшого розвитку: понятійно-категоріальний апарат 

дослідження процесів цифрової трансформації бізнес-структур: дефініцію 

«цифрова трансформація бізнесу» запропоновано трактувати як процес 

впровадження цифрових технологій в в практику ведення бізнесу для 

підвищення його ефективності і прозорості, що відповідає інтересам усіх груп 

стейкхолдерів; дефініцію «бізнес-модель» запропоновано трактувати як 

сукупність структурованих бізнес-процесів, що можуть трансформуватися за 

допомогою цифрових технологій з метою підвищення споживчої цінності 

продуктів та послуг та їх конвертації у фінансовий потік із прибутком для 

підприємства; класифікація інновацій – їх доповнено групою інновацій, що 

виникають в ході цифрової трансформації бізнесу та мають такі ключові 

ознаки: об’єкт, сталість, масштабність, пусковий механізм – це дає змогу 

включати заходи з цифрової трансформації бізнесу в стратегію інноваційного 

розвитку підприємства; науково-методичний підхід до  структуризації 

передумов, викликів та драйверів цифрової трансформації вітчизняних бізнес-

структур, відмітною особливістю якого є розподіл на зовнішні та внутрішні з 

відображенням можливих ефектів від імплементації відповідних драйверів 

розвитку процесу цифрової трансформації підприємств;  систематизована 

сукупність глобальних статистичних індексів розвитку цифрової економіки 

країни, в основі якої – виділення трьох груп індексів: І група – індекси 

загального рівня розвитку країни, ІІ група – індекси рівня сформованості 

технічної інфраструктури для ефективного розвитку бізнесу та країни, ІІІ група 

– індекси, що відображають рівень цифрового розвитку країни; це сприяє 

оптимізації співпраці виділених груп стейкхолдерів у трансформаційних 

процесах співвідносно їх очікувань за такими складовими: інноваційний 

розвиток, консолідація, інтеграція, ефективність.  



Розроблені в науковій роботі результати становлять теоретико-

методологічну та науково-методичну бази раціональної організації процесу 

цифрової трансформації бізнес-структур як імперативу їх інноваційного 

розвитку. Достовірність та об’єктивність результатів і пропозицій 

підтверджується логічною завершеністю виконаної дисертації, апробацією 

результатів дослідження на науково-практичних конференціях.  

 

4. Теоретичне та практичне значення результатів дослідження  

Теоретичне значення одержаних результатів роботи полягає у формуванні 

концептуальних основ, розвитку і поглибленні теоретико-методологічних і 

науково-методичних підходів щодо раціональної організації процесу цифрової 

трансформації бізнес-структур як імперативу їх інноваційного розвитку.  

Практичне значення одержаних здобувачем результатів полягає у 

впровадженні обґрунтованих у дисертації науково-практичних рекомендацій та 

розробок у діяльність вітчизняних бізнес-структур, що підтверджується 

відповідними довідками. Зокрема, ТОВ «СВ Лайт» використано рекомендації 

спроектованої дорожньої карти цифрової трансформації; здійснюється веб-

аналітика (підключено Google Analytics) та розроблено чат-бот для бізнес-

сторінки у соціальній мережі Фейсбук (довідка від 19.12.2019 №19/1); 

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 

від 15.01.2020 № 03-01/201); 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 від 22.01.2020 №15); у кав’ярні «Rivolta» 

впроваджено рекомендації «дорожньої карти» цифрової трансформації: 

розроблено веб-сайт та проведено його внутрiшнiй і зовнiшнiй аудит, 

визначено основнi недолiки та шляхи їх вирiшення (довідка від 24.01.2020 

№3/5); у діяльності ТОВ «Урбан Лайт» застосовується блок загальних 

рекомендацій «дорожньої карти» цифрової трансформації, а саме: прийнято 

рішення про створення власного веб-сайту організації та пiдвищується рiвень 

цифрової грамотностi працiвникiв (довідка від 24.12.2019 №-445-175).  

 



Основні теоретичні положення, що становлять наукову новизну наукової 

роботи, використовуються у навчальному процесі факультету комп’ютерно-

інформаційних систем і програмної інженерії Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя при викладанні дисциплін: 

«Інформаційний менеджмент і маркетинг», «Інтернет-маркетинг», 

«Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації» (довідка від 

26.06.2020 №2/28-1048). 

 

5. Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих 

працях  

Основні теоретичні, методичні й практичні положення та результати 

дисертації висвітлено опубліковано у 41 науковій праці, з них: 5 монографій (з 

яких 1 одноосібна), 21 стаття у наукових фахових виданнях України (із них 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.  

Окремі положення, висновки та рекомендації дисертаційного 

дослідження доповідались на 12 Міжнародних та Всеукраїнських науково-

практичних конференціях (із них 2 Scopus).  

Аналіз публікацій дозволяє зробити висновок про повноту викладення й 

висвітлення матеріалу: опубліковані праці повною мірою відображають основні 

результати і наукову новизну дослідження. 

 

6. Дискусійні положення і зауваження щодо змісту дисертації 

Загалом позитивно оцінюючи дослідження Струтинської Ірини 

Володимирівни щодо формування концептуальних теоретико-методологічних 

засад, науково-методичних і прикладних рекомендацій для управління 

цифровою трансформацією бізнес-структур в контексті їх інноваційного 

розвитку, варто вказати на деякі дискусійні положення, що містяться у 

дисертаційній роботі і потребують уточнень для подальшого розвитку окремих 

ідей автора: 

1. У дисертаційному дослідженні (п.2.2) авторкою усебічно і ґрунтовно 

проаналізовано зміст і призначення глобальних статистичних індексів розвитку 

цифрової економіки на рівні країни, зіставляючи світові та вітчизняні реалії. На 

основі цього аналізу у роботі запропоновано авторську систематизацію цих 



індексів з виділенням трьох груп: І) індекси, що відображають загальний рівень 

розвитку країни; ІІ) індекси, що відображають рівень технічної інфраструктури 

для ефективного розвитку бізнесу та країни;  ІІІ) індекси, що відображають 

рівень цифрового розвитку країни (табл. 2.3, с. 123). Такий підхід видається 

правомірним з огляду на відповідну диференціацію інституцій, які можуть 

впливати на процеси цифрової трансформації бізнесу. Проте в роботі доцільно 

було б чіткіше висвітлити авторську позицію щодо доцільності такого 

структурування, підкріпивши її переконливими аргументами. 

2. У розділі третьому роботи авторкою сформовано теоретико-

методологічні положення щодо організації процесу цифрової трансформації 

бізнес-структур, які охоплюють структурування бізнес-процесів та бізнес-

моделей, виділення чинників і показників процесів цифрової трансформації 

підприємств із врахуванням вимог сучасних директив ЄС (схематичне 

відображення взаємозв’язку цих положень у загальній методології подано на 

рис.3.2, с. 169). Слід було більш чітко представити взаємозв’язок між 

означеними методологічними положеннями та отриманими практичними 

результатами цифрової трансформації бізнес-структур, які подані у п’ятому 

розділі – це підкреслило би логічну структурованість роботи. 

3. Не зовсім повним з точки зору обґрунтування процедурних моментів 

вибору методів дослідження є опис процедури визначення вагових коефіцієнтів 

індикаторів для оцінювання Індексу цифрової трансформації бізнесу та 

встановлення їх пріоритетності у загальному зведеному показнику (п. 3.3 с. 

191-208). Доцільно було б більше уваги приділити висвітленню принципів 

формування складу учасників (експертів) дослідження, що  посилило би 

позицію дисертантки у трактуванні отриманих результатів. 

4. Можна підтримати позицію дисертантки у тому, щоб використати для  

систематизації і розрахунку складових індикаторів Індексу цифрової 

трансформації бізнес-структур методичні підходи концепції «НІТ», 

удосконаливши і розширивши її (п.3.3) Водночас варто зауважити, що 

дисертаційна робота виграла б, якби авторка деталізувала ефекти від 

розрахунку складових індикаторів Індексу цифрової трансформації бізнес-

структур («НІТ») та їх внесок у загальний результат. 

5. Видається не доцільним в основному тексті дисертації наводити 

проміжні результати дослідження (рис. 4.30-4.35, с. 283-286), які є графічною 

інтерпретацією отриманих результатів співвідношення між досліджуваними 



індикаторами, оскільки вони не містять додаткових коментарів і лише 

насичують текст роботи візуальними аргументами в контексті уже зроблених 

висновків. 

6. У п. 5.2 «Розробка практичних рекомендацій щодо підвищення рівня 

Індексу цифрової трансформації (кластерний підхід)» (с. 303-313) авторкою 

сформовано сукупність конкретизованих рекомендацій для підвищення рівня 

Індексу цифрової трансформації бізнесу (таблиця 5.7), які враховують 

характерні риси кожного кластера. Доцільно було б більш детально описати, на 

основі чого сформовано відповідні рекомендації. 

7. З позицій розширення можливостей застосування результатів 

проведеного дослідження в управлінській практиці, авторці доцільно було б у 

п’ятому розділі інтерпретувати сформовані рекомендації в контексті завдань 

регіонального управління та місцевого самоврядування, зазначивши, як це 

перегукується із затвердженими стратегіями регіонального розвитку України до 

2027 року та які ефекти можна отримати від цифрової трансформації 

національної економіки загалом та у розрізі регіонів і територіальних громад.   

Та наведені зауваження  не є принциповими, не знижують наукової і 

практичної цінності проведеного дослідження і не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертаційної роботи. 

 

7. Ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації  

Автореферат відповідає вимогам нормативних документів МОН України до 

докторських дисертацій (зокрема, п. 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів»). 

Зміст автореферату повною мірою стисло висвітлює основні положення 

дисертації. Висновки та рекомендації, наведені в дисертації і авторефераті, 

наукових працях Струтинської І.В., частково відрізняючись деталізацією викладу, 

у значеннєвому відношенні ідентичні. 

 

8. Відповідність дисертаційної роботи вимогам МОН України 

Дисертація Струтинської І.В. є завершеною науково-дослідною роботою, 

що виконана самостійно автором на високому науково-теоретичному рівні. 

Дисертація написана українською мовою та оформлена відповідно до 

положень, норм і правил МОН України. 

 



 


