
 



день багато із запланованих завдань не вдалося реалізувати, через що їх 

виконання було відтерміновано. 

Реалії глобального світу диктують саме такі умови модернізації економік та 

створення чітких правил нової ери інновацій. Адаптація та трансформація бізнесу 

за допомогою цифрових технологій є головним завданням у вирішенні проблем 

світового ринку. Інформаційні технології дозволяють будь-якій компанії змінити 

власну модель бізнесу, щоб відмежуватися від усього світового ринку. Цифрова 

трансформація сама по собі є необхідною умовою для інноваційного розвитку 

бізнес-структур. 

Зважаючи на вищезазначене, тема дисертаційної роботи Струтинської І.В. є 

актуальною і своєчасною, такою, що відповідає сучасним потребам теорії та 

практики.  

Дисертаційна робота виконана у відповідності з тематикою науково-

дослідних робіт Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя за темами: 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 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» – 2016-2018 р.р. (номер державної 

реєстрації 0117U004676), де автором запропоновано цифрову платформу 

визначення та моніторингу Індексу цифрової трансформації бізнес-структур, 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 від 

26.06.2020 №2/28-1048). 

У рамках міжнародного проекту «Міжуніверситетські стартап центри для 

розвитку та підтримки студентських інновацій» (№ МР 530349-TEMPUS-1-2012-



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

«Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та впровадження Європейської 

практики» (№ МР 564645-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2015-2018 рр.) 

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. У межах міжнародного 

грантового проекту «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 від 19.02.2020 №2/28-459). 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. Аналіз змісту дисертаційної роботи та 

автореферату дає можливість стверджувати, що сформовані автором висновки і 

рекомендації, запропоновані наукові положення характеризуються достатньо 

високим рівнем достовірності та обґрунтованості. Це підтверджується 

проведеним автором ґрунтовним аналізом праць вітчизняних та зарубіжних 

вчених-економістів, що відповідають визначеній тематиці дисертаційного 

дослідження щодо раціональної організації процесу цифрової трансформації 

бізнес-структур як імперативу їх інноваційного розвитку. 

Автором в процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальні 

методи. Достовірність одержаних результатів підтверджується аналізом значного 

масиву офіційного статистичного матеріалу, проведеною апробацією одержаних 

результатів на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, 



друком у наукових виданнях, впровадженням авторських пропозицій у діяльність 

вітчизняних бізнес-структур, що підтверджується довідками про впровадження.  

3. Структура та зміст дисертаційної роботи. Дисертаційна робота логічно 

структурована, складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації складає 487 

сторінки, основний зміст роботи викладено на 356 сторінках тексту. За змістом, 

структурою, обсягом, стилем викладання, послідовністю та аргументованістю 

викладання матеріалів дослідження дисертаційна робота повною мірою відповідає 

вимогам до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

та вимогам Міністерства освіти і науки України. 

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретичні та прикладні засади 

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

діалектику цифрового розвитку та трансформації в розрізі диверсифікованих груп 

стейкхолдерів (с.  44-67); визначено місце та роль малого і середнього бізнесу в 

реалізації концепції розвитку цифрової економіки України (с.  68-85); досліджено 

особливості цифрової трансформації у контексті реінжинірингу бізнес-процесів 

організації (с.  86-98). 

Другий розділ дисертаційної роботи «Аналітичні аспекти цифрової 

трансформації бізнес-структур: cучасний стан, проблеми та перспективи» (с.  102-

189) виокремлено виклики та передумови цифрової трансформації вітчизняних 

бізнес-структур (с.  102-122); досліджено науково-методичні підходи визначення 

рівня цифрової трансформації бізнес-структур (с.  123-141); проаналізовано 

основні інструментарії побудови інноваційних бізнес-моделей підприємств у 

контексті імплементації цифрових технологій (с.  142-188); 

У третьому розділі дисертаційної роботи «Методологічні основи цифрової 

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

цифрової трансформації бізнесу (с.  162-176); сформульовано концептуальний 

алгоритм дорожніх карт цифрової трансформації бізнес-структур (с.  177-190); 

розроблено поліструктурний методичний підхід до визначення Індексу цифрової 

трансформації бізнес-структур (с.  191-208); описано методологічні основи 



кластеризації структур малого та середнього бізнесу засобами Data Mining в 

розрізі їх цифрової зрілості (с.  209-221); 

У четвертому розділі дисертаційної роботи «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 (с.  224-249); здійснено аналіз та оцінювання 

(розрахунок) Індексу цифрової трансформації (с.  250-265) та кластеризацію бізнес-

структур в розрізі їх цифрової зрілості засобами Python (с.  266-285); 

П’ятий розділ дисертаційної роботи «Механізм управління цифровою 

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

339) сформовано систему дорожніх карт цифрової трансформації бізнесу 

(індивідуальний (с. 289-302) та кластерний підхід (с. 303-313)); спроектовано 

цифрову платформу для визначення та моніторингу Індексу цифрової 

трансформації бізнес-структур (с. 314-338). 

Зроблені автором висновки і рекомендації логічно випливають із 

проведеного дослідження.  

4. Наукова новизна одержаних результатів. Ознайомлення зі змістом 

дисертаційної роботи та автореферату дозволило у сформульованих автором 

положеннях роботи виокремити елементи наукової новизни, чітко визначити 

основні положення, висновки і пропозиції автора, що відображають належний 

науковий рівень дисертанта.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у вирішенні важливої 

наукової проблеми – розроблення теоретичних, методологічних, методичних та 

прикладних основ забезпечення раціональної організації процесу цифрової 

трансформації бізнес-структур як імперативу їх інноваційного розвитку. Сутність 

наукової новизни основних результатів дослідження Струтинської І.В. полягає у 

наступному:  

1. Розроблено цифрову платформу визначення та моніторингу Індексу 

цифрової трансформації бізнес-структур, яка полягає в автоматизації збору, 

обробки та візуалізації даних, щодо цифрового розвитку бізнес-структур, дає 



можливість визначити Індекс цифрової трансформації, надати оцінку цифровій 

зрілості господарюючого суб’єкта та розробити індивідуальну «дорожню карту» з 

метою підвищення рівня цифрового розвитку підприємства (с.  314-338); 

2. Розроблено поліструктурний методичний підхід до визначення Індексу 

цифрової трансформації бізнес-структур, якому притаманні ознаки складної 

системи «HIT» – виокремлення чотирьох рівнів груп індикаторів: інформативні 

(для подальшого глибинного аналізу даних); цифрова грамотність людського 

капіталу (навички та компетентності працівників – «Н»); цифрові інструменти 

(групи інструментів у розрізі бізнес-процесів підприємства – «І»); цифрова 

інфраструктура (апаратне, технологічне забезпечення – «Т»), кожен з яких містить 

свою 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. Дану методику апробовано (с.  191-208; 250-265); 

3. Обґрунтовано теоретико-концептуальний підхід до побудови архітектури 

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

послідовному проходженні 8 базових кроків, за результатами яких генеруються 

конкретні рекомендації щодо реалізації проекту цифрової трансформації бізнес-

структур. 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 умов середовища 

функціонування підприємства (с.  177-190; 289-302); 

4.  Удосконалено систематизацію бізнес-процесів підприємства у контексті 

організації процесу цифрової трансформації, яка, на відміну від існуючих, виділяє 

бізнес процеси: 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) (с.  86-98), а також класифікацію інновацій, у якій, на 



відміну від наявних груп, виділено інновації, що виникають у процесі організації 

цифрової трансформації за такими ключовими ознаками: об’єкт, сталість та 

масштабність, пусковий механізм (с.  64-67); 

5. Удосконалено науковий підхід до генерування та оброблення відповідей 

респондентів щодо вагомості груп індикаторів з метою визначення рівня цифрової 

зрілості підприємства, що, на відміну від діючих, передбачає застосування 

системи уніфікування та кодування результатів соціологічного дослідження на 

основі анкети-опитувальника з подальшою автоматизацією процесу обчислення 

(с.  210-216); 

6. Удосконалено 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) (с.  209-221; 266-285); 

7. Запропоновано авторське трактування сутності дефініції «цифрова 

трансформація бізнесу» яке запропоновано розглядати як процес, що забезпечує 

особливий, стратегічний вид організаційних змін підприємства з використанням 

цифрових технологій, появою нових бізнес-моделей з фундаментальними 

інноваційними змінами в підходах до управління, корпоративної культури, 

зовнішніх комунікацій для підвищення їх ефективності через збір, опрацювання, 

візуалізацію та аналітику даних, які раніше були невідомі. Таким чином, у 

результаті здійснення таких перетворень підвищуватиметься продуктивність 

кожного працівника і рівень задоволеності клієнтів, а компанія здобуде репутацію 

прогресивної і сучасної організації (с.  66); 

8. Структуровано основні передумови, виклики та драйвера цифрової 

трансформації вітчизняних бізнес-структур, які, відмінні тим, що передбачають їх 

розподіл на зовнішні та внутрішні з відображенням можливих ефектів від 



імплементації відповідних драйверів розвитку процесу цифрової трансформації 

підприємств (с.  102-122); 

9.  Проаналізовано систему глобальних статистичних індексів розвитку 

цифрової економіки країни, згідно чого згруповано усі індекси в 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. 

На основі відповідного аналізу запропоновано розробити поліструктурний 

методичний підхід до визначення Індексу цифрової трансформації бізнес-

структур (с.  123-141; с.  191-208); 

10. Сформовано систему «дорожніх карт» цифрової трансформації 

бізнесу (індивідуальний та кластерний підхід) (с.  289-302;  303-313). 

Таким чином, представлені у дисертаційній роботі результати дослідження 

мають наукову новизну і спрямовані на вирішення важливої наукової проблеми – 

розроблення теоретичних, методологічних, методичних та прикладних основ 

забезпечення раціональної організації процесу цифрової трансформації бізнес-

структур як імперативу їх інноваційного розвитку. 

5. Відображення висновків і пропозицій в роботах, опублікованих 

автором дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи, 

відповідно до чинних вимог, викладені у статтях, виданих у фахових наукових 

виданнях (у т.ч. таких, що внесені до міжнародних наукометричних баз даних), у 

наукових періодичних виданнях інших держав, а також у друкованих матеріалах 

наукових конференцій. Зокрема, за темою дисертаційної роботи автором 

опубліковано 41 наукова праця, 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.). 



Опубліковані результати наукового дослідження відповідають 

встановленим вимогам, в них викладено основні положення дисертаційної 

роботи.  

6. Теоретична та практична цінність результатів дослідження. 

Дисертаційна робота Струтинської І.В. є вагомим внеском у розвиток теорії та 

практики економічної науки. Отриманні у дисертаційній роботі результати, 

сформовані наукові положення, висновки та рекомендації є достатньо глибоко 

аргументованими та отримані при використанні сучасних методів наукових 

досліджень.  

У дисертаційній роботі Струтинської І.В. вирішено актуальну наукову 

проблему щодо раціональної організації процесу цифрової трансформації бізнес-

структур як імперативу їх інноваційного розвитку. 

Основні теоретичні положення, що становлять наукову новизну 

дисертаційної 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).  

Окремі результати дослідження, тобто методи, науково-методичні, 

методологічні підходи до організації цифрової трансформації, знайшли практичне 

застосування у діяльності бізнес-структур, зокрема: ТОВ «СВ Лайт» (довідка від 

19.12.2019 №19/1); ТОВ «Планета комфорту» (довідка від 15.01.2020 № 03-

01/201); у Стоматологічному кабінеті ФОП Жури О.І. (довідка від 22.01.2020 

№15); у кав’ярні «Rivolta» (довідка від 24.01.2020 №3/5); ТОВ «Урбан Лайт» 

(довідка від 24.12.2019 №-445-175).  

Науково-методичні, організаційні та практичні рекомендації дисертації 

щодо організації цифрової трансформації бізнесу як імперативу їх інноваційного 

розвитку, прийнято до уваги Департаментом економічного 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 від 17.08.2020 №02-248).  

7. Ідентичність змісту автореферату та основних положень дисертації. 

Автореферат дисертації відповідає встановленим вимогам Міністерства освіти і 

науки України до дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук (зокрема, пунктам 9, 10, 12, 13, 14 Порядку присудження 

наукових ступенів). Зміст автореферату повною мірою відображає основні 

положення, висновки і пропозиції дисертаційної роботи, достатньо ґрунтовно 

розкриває всі положення наукової новизни, представлені у дисертації, дає повне 

уявлення про здобутки наукової роботи, що виносяться на захист. 

8. Використання результатів кандидатської дисертації. Матеріали, 

висновки і науково-методичні результати дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук Струтинської І.В. на тему: «Становлення та 

розвиток логістичних центрів як чинник економічної стабілізації підприємств 

автомобілебудівної галузі», яку було захищено у 2012 році за спеціальністю 

08.00.04 – економіка і управління підприємством (за видами економічної 

діяльності), не використовувалися у дисертації, яку подано на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук. 

9. Відповідність дисертації встановленим вимогам. Викладення 

матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота написана у науковому 

стилі, її зміст викладено у чіткій логічній формі та проілюстровано відповідними 

рисунками, таблицями, графіками. Робота відповідає паспорту спеціальності 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). За обсягом і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам, 

що встановлені МОН України до докторських дисертацій. 

10. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Підкреслюючи актуальність дослідження, його наукову новизну і практичне 

значення отриманих результатів, слід зазначити наступні зауваження до 

дисертаційної роботи в порядку викладення результатів дослідження:  



1. У дисертації автором розроблено поліструктурний методичний підхід до 

визначення Індексу цифрової трансформації бізнес-структур «HIT» (п.3.3, с. 191-

208). Проте, у роботі потребує більшої уваги питання чому саме такі індикатори 

увійшли до структури даного Індексу та чому їм присвоєно такі вагові 

коефіцієнти (с. 197). 

2. В роботі недостатньо уваги приділено питанню розгляду зарубіжного 

досвіду у процесах забезпечення розвитку цифрової економіки та суспільства. 

Зокрема, цікаво було б побачити досвід передових країн світу щодо цифрової 

трансформації бізнесу, ролі відповідних процесів у розвитку економіки. 

3. У підрозділі 3.3 «Поліструктурний методичний підхід до оцінювання 

Індексу цифрової трансформації бізнес-структур» (с. 191-208) автором здійснено  

детальний опис методології процесу обчислення усіх індикаторів Індексу, проте 

мало уваги приділено питанню опрацювання та аналізу відповідей респондентів, а 

саме їх нормалізації та уніфікування. Далі, у п. 4.2 «Аналіз та оцінювання 

(розрахунок) Індексу цифрової трансформації бізнес структур Тернопільської 

області» (табл. 4.14, 4.15), частково відображено дане питання, проте було б 

цікаво зрозуміти більш глибинно процес опрацювання даних, яким чином 

нормалізуються дані у провідних методиках, для прикладу DESI (Digital Economy 

and Society Index (DESI) Індекс цифрової економіки та суспільства) чи в 

подальшому можливо буде інтегрувати відповідну методику у європейську. 

4.  У п. 4.3 «Результати кластеризації бізнес-структур Тернопільської 

області в розрізі їх цифрової зрілості засобами Python» (с. 266-285) автор 

отримала відповідні кластери з досліджуваних респондентів. Проте, не 

відображено галузевого розподілу, так як це здійснюється більшістю вчених. 

5.  У п. 5.1 «Формування «дорожніх карт» цифрової трансформації бізнес-

структур, як імператив інноваційних змін» (с. 289-303) автором сформовано 

систему конкретизованих рекомендацій для підвищення рівня Індексу цифрової 

трансформації бізнесу (таблиця 5.2, 5.3), що враховує особливості діяльності 

кожного респондента загалом та враховує поточні зміни функціонування його 



бізнес-процесів. Поряд з цим доцільно було б більш детально описати на основі 

чого автором сформовано відповідні рекомендації. 

6. У таблиці 3.5 автором структуровано цифрові інструменти за рівнем 

складності, де виокремлено диверсифіковані групи цифрових інструментів: I. 

Дуже прості; II. Прості; III. Середньої складності; IV. Складні; V. Дуже складні. У 

роботі не описано на основі чого автор структурувала цифрові інструменти у 

вказані групи. Також хотілося б більш детального обґрунтування вагових 

коефіцієнтів присвоєних певним групам цифровим інструментів (таблиця 3.6). 

Проте наведені зауваження не зменшують загальної значущості та 

позитивної оцінки дисертаційної роботи Струтинської І.В., що представляє собою 

самостійну завершену наукову працю. 

11. Загальний висновок по дисертаційній роботі. Дисертаційна робота 

Струтинської Ірини Володимирівни, виконана з використанням сучасних методів 

наукового дослідження, є самостійним результатом наукового пошуку автора, має 

достатній ступінь обґрунтованості та аргументованості запропонованих 

рекомендацій; містить елементи наукової новизни та важливі практичні 

рекомендації, частина яких реалізується у практиці діяльності вітчизняних 

підприємств у процесі забезпечення їх цифрової трансформації. Робота має чітку 

логічну структуру. Виконане дослідження має достатньо високий теоретичний, 

методологічний, методичний та прикладний рівень. Зміст автореферату є 

ідентичним до змісту дисертації та повністю висвітлює її основні положення. 

Враховуючи актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також значну 

практичну цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна робота 

Струтинської Ірини Володимирівни на тему: «Цифрова трансформація як 

імператив інноваційного розвитку бізнес-структур» відповідає вимогам МОН 

України та пунктам 9, 10, 12, 13, 14 Порядку присудження наукових ступенів 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 зі змінами, 

внесеними згідно Постанови Кабінету Міністрів № 656 від 19.08.2015 р.), а її 

автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора економічних наук за  



 


