
 



міжнародних практик». Варто зазначити, що на сьогодні дані завдання 

залишаються задекларованими лише у документах і потребують найшвидшої 

імплементації у практичну площину. 

На вирішення цих складних завдань спрямувала свої дослідження 

Струтинська Ірина Володимирівна. В першу чергу, вона зосередила свою увагу на 

вивченні існуючого теоретичного надбання з досліджуваної тематики, проведення 

прикладних досліджень, удосконалення методологічних та теоретико-методичних 

положень та вироблення конкретних рекомендацій щодо раціональної організації 

процесу цифрової трансформації бізнес-структур як імперативу їх інноваційного 

розвитку. 

Таким чином, об’єктивна необхідність наукової розробки окресленої 

проблеми з врахуванням специфіки української економіки та галузевих 

особливостей, свідчить не лише для про своєчасність та актуальність теми 

дисертації, а й її теоретичне та прикладне значення як для діяльності вітчизняних 

бізнес-структур, так і національної економіки загалом.  

2. Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, темами та 

напрямами науково-дослідних робіт 

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 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 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 міжнароднх проектів «Міжуніверситетські стартап центри для 

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

1-FR-TEMPUS-JPHES, 2012-2015 рр.); «Екологічно відповідальний бізнес: 

дослідження та впровадження Європейської практики» (№ МР 564645-EPP-1-

2015-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2015-2018 рр.); «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) 

(довідка від 19.02.2020 №2/28-459). 

3. Основні наукові положення, висновки і пропозиції, що 

сформульовані в дисертації, їх новизна, ступінь обґрунтованості та 

достовірності 

В дисертації сформульовано та обґрунтовано ряд наукових положень, 

висновків і рекомендацій, які відзначаються науковою новизною та мають 

практичну значимість. Основними серед них, на думку опонента, є наукова 

новизна одержаних результатів, яка полягає у вирішенні важливої наукової 

проблеми – розроблення теоретичних, методичних, методологічних, прикладних 

основ забезпечення раціональної організації процесу цифрової трансформації 

бізнес-структур як імперативу їх інноваційного розвитку. 

У дисертаційній роботі вперше 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 (пп. 5.3, с. 314-338); 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 (пп. 3.3, с. 191-208); 

 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 (пп. 3.2, с. 177-190). 

У роботі удосконалено систематизацію бізнес-процесів підприємства у 

контексті організації процесу цифрової трансформації (пп. 1.3, с. 86-98); 

класифікацію інновацій, у якій, на відміну від наявних груп, виділено інновації, 

що виникають у процесі організації цифрової трансформації (пп. 1.1, с. 64-68); 

процес побудови інноваційної бізнес-моделі підприємства (пп. 2.3, с. 142-188); 

теоретико-методологічні положення цифрової трансформації бізнес-структур (пп. 

3.1, с. 162-176); науковий підхід до генерування та оброблення відповідей 

респондентів щодо вагомості груп індикаторів з метою визначення рівня цифрової 

зрілості підприємства (пп. 3.3, с. 191-208; пп. 3.4, с. 209-221)); 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 (пп. 3.4, с. 209-221). 

Набули подальшого розвитку трактування сутності дефініції «цифрова 

трансформація бізнесу» (пп. 1.1, с. 66), «цифрова трансформація» (пп. 1.1, с. 56) 

та «бізнес-модель» (пп. 2.3, с. 156); науково-концептуальні положення 

структуризації передумов, викликів та драйверів 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 (пп. 

2.1, с. 102-122); 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 (пп. 2.2, с. 123-141); 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 (пп. 5.1, 

с. 289-302, пп. 5.2, с. 303-313); ідентифікацію стейкхолдерів з позиції впливу 

процесів цифрової економіки, які розділено на групи відносно їх очікувань за 

такими складовими: інноваційний розвиток, консолідація, інтеграція, 

ефективність (пп. 1.1, с. 51).  

Розроблені в науковій роботі результати становлять методологічну та 

методичну бази забезпечення раціональної організації процесу цифрової 

трансформації бізнес-структур як імперативу їх інноваційного розвитку. 

Сформовані у дисертаційній роботі наукові положення, висновки та 

пропозиції є логічними та достатньо науково обґрунтованими як у теоретико-

методичному, так і в практичному плані. Вони базуються на загальнонаукових, 

фундаментальних положеннях економічної теорії, глибокому вивченні, 

критичному аналізі та узагальненні наукових розробок проблем цифрової 

трансформації бізнес-структур, та забезпечуються використанням положень 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень, сучасних засобів та 

методик проведення економічного аналізу на основі статистичної інформації. 

Використання значного обсягу даних (у дослідженні взяло участь 34 

респонденти різних сфер діяльності), офіційної статистичної інформації, а також 

широкий діапазон загальних і специфічних методів наукового пізнання, що були 

застосовані у дисертаційному дослідженні, забезпечують достовірність наукових 

положень, висновків та рекомендацій. 

Достовірність сформульованих та обґрунтованих теоретико-методологічних 

засад та практичних рекомендацій підтверджується їх апробацією на науково-

практичних конференціях та публікаціях у фахових виданнях, у т.ч. і тих, які 

включені у перелік зарубіжних науко метричних баз. 

4. Зміст та завершеність дисертаційного дослідження 

Зміст дисертації охоплює основні аспекти теми досліджень. У вступі 

автором сформульовано мету і основні завдання дослідження. 

В першому розділі дисертаційного дослідження «Теоретичні та прикладні 

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

цифрового розвитку та трансформації в розрізі диверсифікованих груп 

стейкхолдерів; 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. 

У другому розділі «Аналітичні аспекти цифрової трансформації бізнес-



структур: cучасний стан, проблеми та перспективи» (с. 102-189) виокремлено 

виклики та передумови цифрової трансформації вітчизняних бізнес-структур; 

досліджено науково-методичні підходи визначення рівня цифрової трансформації 

бізнес-структур; проаналізовано основні інструментарії 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; 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; 

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. 

Результати досліджень мають прикладний характер, про що свідчить 

довідки про використання результатів дисертаційного дослідження Струтинської 

 І.В.. в діяльності вітчизняних бізнес-структур, а також у навчальному процесі 

Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, про що 

свідчать довідки про впровадження. 

5. Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих наукових працях 

Результати дисертаційного дослідження Струтинської Ірини Володимирівни 

опубліковано 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.). 

У публікаціях автора повністю відображено зміст проведеного дослідження. 

Автореферат за своїм змістом ідентично відображає основні положення, висновки 

і пропозиції дисертації. 

Автор коректно здійснює посилання на список використаних джерел, який 

містить 321 найменування та офіційні документи. Впровадження результатів 

дослідження підтверджується відповідними документами. Загалом інформаційна 

база включає як нормативно-правові та законодавчі документи, так і праці 

провідних науковців із досліджуваної проблематики, періодичні видання, 

публікації вітчизняних вчених з даної проблематики у наукових фахових 

виданнях. 

6. Достовірність та практичне застосування отриманих результатів 

Концептуальні та методичні підходи і практичні рекомендації, висунуті у 

дисертації, можуть бути використані вітчизняними підприємствами при 

раціональній організації процесів цифрової трансформації. 

Окремі результати дослідження, тобто методи, науково-методичні, 

методологічні підходи до реалізації процесів цифрової трансформації, знайшли 

практичне застосування у діяльності вітчизняних підприємств, зокрема: ТОВ «СВ 

Лайт» використано рекомендації спроектованої дорожньої карти цифрової 

трансформації; згідно імплементації дорожньої карти на підприємстві 

здійснюється веб-аналітика (підключено Google Analytics) та розроблено чатбот 

для бізнес-сторінки у соціальній мережі Фейсбук, що здатне забезпечити 

досягнення високої результативності аналізу даних та сприяє ефективнішому 

розвитку підприємства (довідка від 19.12.2019 №19/1); 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 від 15.01.2020 № 03-

01/201); у Стоматологічному кабінеті ФОП Жури О.І. імплементовано рішення 

щодо розробки власного сайту, що спрощує пошуккабінету 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). 

Теоретико-методологічні положення, практичні рекомендації та висновки 

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 №04-23/989). 

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). 

7. Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації 

Автореферат та дисертаційна робота відповідають встановленим вимогам 

до захисту дисертацій у спеціалізовані вченій раді. Основні положення, 

результати та висновки дисертації змістовно та зрозуміло викладені в 

авторефераті. Автореферат є ідентичним відображенням дисертаційної роботи та 

в повному обсязі розкриває ключові й інформаційні її аспекти.  

Положення кандидатської дисертації Струтинської І.В. «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. 

8. Дискусійні положення, зауваження та недоліки дисертаційної роботи 

Аналіз дисертаційної роботи свідчить, що, незважаючи на досить високий 

рівень розробок, вона містить ряд дискусійних положень, а також потребує 

уточнень для подальшого розвитку окремих творчих ідей автора: 



1. У першому розділі (с. 50-72) надто велика увага приділяється 

категоріальному апарату, але майже не приділено уваги нормативно-законодавчій 

базі в Україні, яка б сприяла процесам розвитку цифрової економіки в країні. На 

нашу думку, робота значно виграла б, якби автор глибше проаналізувала 

нормативно-законодавчу базу, що стосується цифрового розвитку в Україні та 

розвитку інноваційної діяльності. 

2. У п. 2.1 «Виклики та передумови цифрової трансформації вітчизняних 

бізнес-структур» автор структурувала основні передумови, виклики та драйвери 

цифрової трансформації вітчизняних бізнес-структур з розподілом їх на зовнішні 

та внутрішні (табл. 2.1). Проте, було б добре приділити більше уваги саме 

внутрішнім передумовам та викликам. Провести аналіз подібних досліджень 

щодо стану / викликів цифрової трансформації в інших країнах ЄС. 

3. У цьому ж розділі (п. 2.1) автором запропоновані заходи щодо 

ефективного виконання завдань Концепції цифрової економіки та суспільства, 

проте, вони носять досить широкий характер та стосуються багатьох аспектів 

економіки та суспільства. Було б доречно ці заходи структурувати, наприклад, за 

допомогою зв’язків із цілями сталого розвитку. 

4. Автор запропонувала методичний підхід до розрахунку Індексу цифрової 

трансформації бізнесу («НІТ») в Україні на основі трьох груп індикаторів: 

цифрової грамотності людського капіталу («Н»), цифрових інструментів («І») та 

цифрової інфраструктури («Т»). Відповідний метод апробовано на діяльності 34 

респондентів Тернопільської області. Також у роботі чітко представлені отримані 

результати. Проте, вважаємо, що потребує більшої уваги обговорення причин 

присвоєння конкретних значень вагових коефіцієнтів, наприклад: на с. 205-207 

вказані значення вагових показників у формулах (3.8 та 3.9). 

5. Дисертант отримала практичні результати кластерного аналізу на базі 

респондентів дослідження (п.4.3, с. 266-286). Проте, вважаємо, що галузевий 

розподіл та аналіз відповідних даних у розрізі галузей внесли б певні корективи в 

параметри, за якими підприємства об’єднуються в кластери. Це дало б можливість 

виокремити цифрові технології, які можна використовувати в розрізі специфіки 

галузі.  



6. Автор дисертаційного дослідження представила вичерпну математичну 

основу та розробила практичні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової 

трансформації бізнесу для усіх респондентів дослідження, а також для груп 

підприємств на основі відповідного кластеру. Проте, більш ґрунтовніше потрібно 

було обґрунтувати теоретичні припущення та більш детальніше пояснити, які 

компанії брали участь у дослідженні та як вони були відібрані. 

7. У табл. 4.26 (с. 265) автор пропонує шкалу градації підприємств за рівнем 

Індексу цифрової трансформації. Проте, автором даної роботи не обґрунтовано 

чому саме таку шкалу використано. 

8. На наш погляд, дисертаційна робота значно виграла, якщо б процес 

опрацювання даних отриманих від респондентів дослідження їх нормалізація та 

уніфікування (кодування) (с.  210-216) автор доповнила б деталізацією етапів 

аналізу даних та охарактеризувала особливості розробки анкети-опитувальника 

(Додаток Г), а також процес перетворення якісних значень (відповідей 

респондентів) у кількісні. 

9. У п. 5.3 дисертаційного дослідження автором спроектовано цифрову 

платформу 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. Дискусійним залишається 

питання доступності даної платформи для широкого кола користувачів та чи є 

обмеження щодо визначення Індексу та отримання «дорожньої карти». 

Однак, висловлені зауваження в цілому носять рекомендаційний характер і 

не знижують наукової та практичної цінності висновків і рекомендацій 

дисертаційного дослідження. 

9. Відповідність дисертації вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів» 

Дисертація виконана українською мовою, оформлена у відповідності зі 

встановленими вимогами, є завершеною науково-дослідною роботою, виконана 

на достатньо високому науково-теоретичному рівні. Структура дисертаційної 

робота логічно побудована, а отримані в процесі дослідження результати 

характеризуються науковою новизною та мають практичну цінність. 

Автореферат за структурою і оформленням відповідає визначеним 

стандартам. Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації.  



 


