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1. Актуальн1сть теми дисертац1| та !] зв'язок !з науковими

програмами' планами' темами'

Функц|онування п|дприсмств в

певних особливостей управл1ння та

розвитку цифрових технолог!й у вс|х напрямах та сферах |х д|яльност|'

Фсоблив|ст!о економ1чних в]дносин в сучасних умовах с зб]льгпення частоти

використання р!зноман1тних мережевих 1 електронних механ|зм|в для |х

реал|зац|] ] оптим|зац1!. Ёеобх|дно орган1зовувати д|яльн]сть п1дприсмства з

урахуванням оообливостей переходу на нов! принципи цифрово] економ|ки'

прогнозування мо)кливих супутн1х проблем, а також розробки р|тшень !

г1ропозиц|й щодо м1н|м1зац|] негативних насл!дк|в ! посилення основного

результату д1яльност| п|дприсмства.

Фсобливо! уваги заслуговус концепп!я пифрово] економ|ки, яка зм]нтос

умови розвитку ш1дприсмств, в тому числ1 | енергетичних п|дприсмств' !

контекст! реал|зац|! €тратег!] нац1онально| безпеки !кра|ни для реал1зац!]



зм|н, здатних протид1я ти заз|таченим загрозам та пристосувати д!яльн1сть

енергетичних п|дприсмств до виклик1в сучасного ро3витку важлива роль

в|дводиться удосконаленн[о системи управл|ння на згадуваних

п|дшриемствах.

Робота виконувалася в1дпов|дно до комплексного плану науково-

досл1дних роб|т 1вано-Франк1вського нац|онального техн1чного ун!вероитету

нафти 1 газу у ме)ках дер>кбтоджетно] теми <Ёауков1 та прикладн1 заёади

управл1ння розвитком галузевих та рег!ональних сусп1льних оистем)

(01.09.20]7-30.06.202о,]ю дР 0117ш003830), де автор досл|дила 1узагальнила

оообливост1 становлення та розвитт<у шифрово] економ1ки в св1т] та в 9кра!н!'

А також зг|дно з планом науково| тематики кафелри менед)кменту та

адм1н!стрування 1нституту економ1ки та менеджменту 1вано_Франк!вського

нац]онального техн!чного ун!вероитету нафти | газу у рамках комплексно]

науково-досл1дно! роботи <Адаптац|я управл]нських п!дход!в до вир!1пення

проблем га.т1узевого | рег1онального розвитку)), де автор досл1дила зм]ни в

систем1 управл!ння енергетичних п!дприсмств, оприиинен| розвитком

цифрових технолог|й'

теми <1еоретичн| та прикладн1

соц|ально-економ|чних систем

заоади забезпечення 1нновац!йного розвитку

в умовах перманентних кризових явищ)

3г!дно з планом науково-досл|дних роб|т 1вано-Франк|воького

нац!онального техн1чного ун!верситету нафти | газу у ме}ках держбгоджетно|

(01.09.2020-30.06.202з' ]ф дР 0120ш] 0з912) автор досл|дх<увала цифрову

зр1л|сть п!дприсмства як головну передумову цифрово! трансформаш||'

Б]дпов|дно до плану науково| тематики кафелри менеджменту та

адм|н|отрування 1нституту економ1ки та менеджменту 1вано-Франк1вського

нац!онального техн1чного ун|верситету нафти 1 газу у рамках комплеконих

науково-досл]дних роб!т <Ёовий св1тогляд л|дерства в умовах иетверто!

промислово[ револ}оц|т та його вплив на виб1р технолог1й управл|ння

розвитком галузевих та рег1ональних сусп1льних систем)) автор доол|джувала



вплив ц]нностей, шов'язаних !з новими технолог!ями, |1а результати

управл1ння.

2. €туп!ньобгрунтованост!науковихполо}кень'висновк!в

рекомендац1й.

Фбгрунтован1сть наукових положень' висновк]в та ре.ом.*'дац|й

базусться на рац|ональност! метод!в досл|дясення' використаних автором п1д

час наукового по1пуку; на лог]чн|й узгодженост1 компонент!в теоретичного

п1дходу' розробленого автором та на результатах п1дтвердження головних

положень методико-прикладних засад удооконалення системи управл|ння на

енергетичних п|дприсмствах в умовах шифрово| економ!ки.

Розроблен! автором ауков1 положення' сформован1 висновки 1

рекомендац|| характеризуються достатн!м р!внем обгрунтованост1, що

п|дтверркустьоя ретельним анал]зом в|тчизняних | заруб1жних наукових

д)керел й розробленням теоретико-методолог1чних та методико-прикладних

засад удоскона"]1ення системи управл|н::1я |1а енергетичних п|дприсмствах в

умовах шифрово| економ1ки; абстрактно-лог!чним анал!зом | застосуванням

метод|в анал!зу та синтезу для обгрунтування особливостей розвитку

цифрово| економ1ки та визначення впливу цифров|заш1| на систему

управл|ння п!дприсмством; застосуванням отатистичних метод!в

спостереження' групування для визначення стану та тенденц1й розвитку

енергетично] галуз1 та енергетичних п|дприсмств; застосуванням метод!в

наукового опостере)кення для збору необх1дно] 1нформац|| про об'скт

досл|дження; застосуванням метод|в пор!внянь, експертно| оц1нки,

анкетування та метод1в неч]тко] лог]ки - для оц1нки р|вня цифрово| зр1лост|

п!дприсмства; застосуванням |ндексного, граф1нного, такооном!чного метод!в

для наочного в!доброкення основних параметр|в, що характеризуготь

досл!джуваний об'скт.



\4ета досл|дження в|дпов|дас тем1 дисертац]йно| роботи. Результати

досл|дя<ення лог1чно розкрива1оть перел|к тих задач' як| необх1дно було

виконатидлядосягненнямети.Фб'скт1предметдосл1дженнявизначен1

достатньо в1рно.

3роблен| в дисертац!| висновки | рекомендац|] с лог1чним п1дсумком

виконано| роботи та в повн|й м!р! в1добража!оть основн! 11оложення

проведеного досл1д>кення, а також можлив1 результати |х практинн6го

заотосування.

3. Ёауковазначим|стьре3ультат|вдисертац!йногодосл1джсення'

Ёаукова новизна результат|в досл1дження €авиук €в1тлани Б]тал]|вни

полягас у розвитку теоретичних г1оложень, розробленн! методичного

забезпечення та практичних рекомендац1й щодо удосконалення системи

управл1ння на енергетичних п|дприсмствах в умовах розвитку шифрово|

економ|ки. Фзнайомлення з результатами наукового досл1дження та зм!стом

дисертац|йно| роботи €авиук с. в. дало змогу ч1тко визначити клточов|

положення' висновки ! пропозиц|| автора, цдФ характери3у}оться науково}о

новизно}о та в сукупност| в!добрахса[оть нале)кний науковий р!вень

дисертанта.

1. 3аслуговус на увагу оформована модель удосконалення системи

управл!ння енергетичних п1дприемств в умовах шифров1зац||, яка враховус

прикладний характер рекомендац1й щодо удосконалення системи управл1ння

та структурусться за р!внями цифрово! трансформац1т п|дприсмства та

р|внями управл;ння' базусться на розроблен1й концепц|] такого

удоскона-т1ення' що дозволить в п|дсумку системно оц!нити ефективн|сть

цифрових зм1н на снов; п1двищення р]вня цифрово| зр!лост] п|дприсмства та

дооягнути комплексного ефекту в|д цифрових зм1н (п. 3.1, с.16з-168).



2. Автором удосконалено деф|н|ш!го поняття <пифров!зац1я>' яка

охопл}ос певну систему д1й, шроцес|в та передбачас системну перебудову

п!дприсмства 1 проникнення технолог1й в уо! сфери його д1яльност!' що у

п|дсумку с передумового для удоскона-]1ення системи управл1ння

п|дшрисмством (л. \.2' с. 57-58).

3. Бикликас науковий 1нтерес методичний п1дх1д до оц!нки р1вня

цифрово| зр!лост| п!дприсмств, сформов аний на основ1 алгоритму такьго

оц|нговання | базусться на побулов1 багатофакторнот модел] оц!н}овання

цифрово! зр|лост! п|дприсмства з використанням теор|| неч]тких мно)кин (п'

1.4).

4. Автор роз1пирила г{оняття (удосконалення системи управл1ння

п1дприсмством)) як процесу, спрямованого на пост|йне покращення

характериотик г{араметр1в 1 аспект]в системи управл]ння п|дприсмством' 1по

дозволяс ш|дприсмству функц|онувати в умовах цифров|заш|! як у

глобальному, так | нац]ональному мас1птабах та 6азуетьоя на практичних

рекомендац]ях п]одо впровад11(ення цифрових технолог1й та формування

в]дпов|дного |нновац!йного середовища (с' 1 60-1 63)'

5' у диоертац|т набуло подаль1пого розвитку поняття цифрово|

трансформац1т, яка в1дбувасться 1пляхом реал1зац;| основних етап]в цифрових

зм|н, як] охоплго ть визначен1 завдання ! цифров1 заходи в межах таких

окладових системи управл|ння п1дприсмством як стратег|я, технолог1[,

персонал, маркетинг' орган|зац|йна культура' структура, що у п|дсумку

сприятиме роз|ширенн1о цифрових мо)кливостей та п1двищеннго ефективност|

роботи енергетичних п|дприсмств (п. 1'2 о'62-64)'

6' у дисертац|т набула подаль1пого розвитку тлифрова зр!л|сть

енергетичних п1дприсмств у результат1 пошлуку та систематизац1! внутр|тпн|х

1 зовн!тпн|х фактор|в системи управл]ння п|дприсмством за параметрами та

аспектами оиотеми управл!ння п|дприсмством, оц1нювання яких дозволить



визначити р!вень г товност! п|дприсмства до шифрово| трансформаш!! (л' 1'2

с. 61; п. 1.3 . с.16-11).

1. у дисертац!| набула подаль1пого розвитку концепц]я управл!ння

п|дприсмством в умовах розвитку шифрово] економ!ки, яка |рунтусться |{а

основних параметрах 3агально| теор1| систем | враховус об'сктивн1

нормативно-законодавч| та суб'сктивн1 потенц|йно-прогнозован| напрями та

1пляхи цифрових зм|н, яка узагальн}ос вагом1сть та насл1дки цифрових зй|н

як для окремого п1дприсмотва' так | для галуз| та економ1ки в ц|лому (п' 3'1 с'

162).

4. Б!добраэкення висновк|в ! пропозиц|й в опубл!кованих

автором дисертац1| роботах'

Б|дпов!дно до чинних вимог основн] поло)кення та результати

дисертац|йно] роботи висв1тлен1 у статтях дисертанта у фахових наукових

виданнях (у т.ч. таких' що внесен] до м|>кнародних наукометричних 6аз

даних) та у друкованих матер|алах наукових конференш!й' 3а темо1о

дисертац|йно| роботи €авнук €в|тлана Б|тал1]вна опубл|кувш1а 17 наукових

праць' зокрема: один розд!л у колективн|й монощаф1|; 5 статей у р!зних

виданнях' а саме: 1 _ у виданн|' цитованому в наукометриин1й баз1 8соршз; 4

- у в!тнизняних фахових виданнях; 10 прашь апробац|йного характеру; 1 _

публ1кац|я у в1тнизняних виданнях'

}с| публ]кац|! формуготь вагомий науковий доробок автора та повно!о

м!рого в1добра>каготь представлен1 у дисертац\йн\й робот| елементи науково!

новизни' ]] науково-теоретиин! та методико-прикладн! положення' з

наукових праць) опубл|кованих у сп!вавторств!, у дисертац1| використано

ли1пе т! 1де] та висновки, як| с результатом особистих досл!джень здобувача'



5. |[рактинне значення результат|в досл|д)кення'

|1рактинне значення одержаних результат!в полягас у тому' що

розроблен| автором теоретико-прикладн1 поло}кен|1я дисертац]йно] роботи

доведен] до конкретних пропозиц\й та рекомендац1й щодо удоскона''1ення

системи управл1ння на енергетичних п|дприсмствах в умовах шифрово{

економ1ки.

Фкрем! результати доол|дження використан| у д]яльност] Ат <1вано-

Франк|вськгаз)) (дов|дка }Ф 278з в\д 23.02'2021 р'), зокрема рекомендац1!

щодо удоскона.,1ення управл|нських процес!в на засадах шифрово!

трансформац]!, а саме використання методики оц!н!овання р|вня цифрово|

зр|лост1; А1 к|!рикарпаттяобленерго> (дов|дка.гф 5001 1з42|з4 в|д 04.03 '21 р')

з мето}о удосконш1ення системи управл1ння за рахунок використання

сучасних 1нструмент!в стратег|нного планування, а саме розробки та

впровадження дорожньо| карти цифрово! трансформаш!!; тов

(кАРпАтнАФтох1м) (дов1дка .}хгч |6-02 в!д 01 '03 '2021 р')' - д!\я

удосконалення системи управл!ння за рахунок викориотання сучасних

!нструмент!в в процес1 ушравл1ння персоналом в умовах розвитку цифрово!

економ1ки' а саме створення цифрових робоиих м|сць"

Результати доол]джень використовуються в навчальному процес1 1вано_

Франк!вського нац|онального техн|чного ун|верситету нафти 1 газу при

п|дготовц| матер1ал|в та застосуванн1 метод!в дистанц]йного навчання для

стуАент|в опп <йенед>кмент та адм1н|стрування) другого (маг1стерського)

р|вня осв|ти за сшец|альн1стго 073 <йенеджмент> (дов1дка в]д 16'02'2021 р')'

в сукупност! науков| положення' анал|тичн1 розробки, що отриман|

дисертантом' св1дчать про виконання науково-прикладних завдань ;

досягнення поставлено] в дисертац]] мети'



6. {искус1йн! полоэкення досл!дэкення та заува}кення 1цодо

дисертац1|.

1. в пер1пому розд|л| роботи автором розглядаготься цифров|

компетенц|т менед}1(ера (с. 40-41) на основ] вивчення заруб|жного 1

в]тчизняного досв|ду. Фднак не зд|йснено теоретичного узагальнення цих

компетенц|й ] не визначено ]х пр|оритетн|сть, з огляду на специф{ку

д|яльност| п|дприемств енергетинно| сфери'

2.||ри визначен! наукового результату в розд|л! (удосконалено)) (с.25)

автором запропоновано поняття (удосконалення системи управл|ння

п|дприсмотвом))' що с Аублгованням понять у формулгованн1 науков1и

новизни досл|дя<ення. Б|ль1п доречним, { таким що в!дпов1дас наведеному

автором зм!сту наукового результату, ву|дасться удосконалення поняття саме

((системи управл;ння п1дприсмством)), яка базусться на цифров|зац!|'

1нформац\йних технолог|й та формуванн! 1нновац|йноговпровадженн1

середовища.

3. в розд1л| 2.1. (о. 118-121) визначений процес та р|вн! цифрово|

трансформац1] системи управл|ння енергетичних п|дприсмств' Б|льгш

лог!чно!о 6улаб посл1довн1сть, при як1й орган1зацтйний р|вень буле вище н|ж

техн1чний та технолог\яний, бо орган|зац]йним прийнято вважати р|вень

середньо] та вищо| ланки управл!ння, топ-менед)кер]в, як1 орган|зуготь

систему та процес впровадя{ення !нформап1йних технолог|й на р1вн|

п|дприсмств та га_т1уз1.

4'у робот1 проведено доол|дх{ення цифров!заш!| п|дприсмств через

оц|нку цифрово| зр|лост! 1з застосуванням метод!в неч|ткот лог!ки (п. 2.3) та

за допомого}о оц] ки показник!в цифров!зап|| п|дприсмства (с. 131-132).

|1роте недостатньо уваги шрид!лено саме як1сн1й оц!нц! прогнозних

результат|в цифРов|зац1] досл|джуваних п1дприсмств'



5.удисертац|йн\йробот|авторрозглядасмодельудооконш1ення

системи управл|ння енергетичних п|дприемств в умовах цифрово| економ1ки

(с. 163-167). Боднонас' для посилення прикладного спрямування наведених

дисертантом пропозиц1й варто було б конкретизувати комун!кац|йн1 зв'язки

та повнова)кення щодо ухвалення р|тпень на ко)кному р1вн| системи

управл1ння п|д час використання ц]с] модел!'

6. Автором запропонована дуже вдала структура проектно! щупи з

цифрово| трансформац||, яка вкл1очас г1роцеоного та системного анал|тика'

б|знео-арх1тектора, анал1тика даних (с. 133). Але статус ш|с! групи не ч1тко

визнанений, бо вона називасться то проектно1о щупо}о' то отруктурним

п!дрозд|лом. Б1льтш доречним та економ|чно виг|дним видасться статус ш|с|

команди як проектно| групи.

|{роте, оф!ш!йний опонент вважас за потр1бне зазначити наступне:

в|дм|чен! щодо дисертац1йно] роботи €авнук с. в. заува)кення' певно1о

м|рого, носять дискус1й ний характер 1 спрямовуготь дисертанта на подаль1пе

розв'язання завдань 1цодо удосконалення системи управл1ння на

енергетичних п|дприсмотвах в умовах цифрово] економ!ки.

7. 3агальний висновок

науков| результати дисертац1ино1 роботи,

вважаго' що дисертац!йне досл!дження €авнук

тему <}досконалення системи управл1ння на

Фц|нгогочи отриман1

прикладне впровадження'

€в|тлани Б!тал]]вни на

енергетичних п!дприсмствах в умовах шифрово| економ|ки>> виконане на

актуальну тему' за сво|м зм1стом, теоретичним обгрунтуванням, новизно}о

наукових результат!в с самост!йного, завер1пеного науково!о праце}о, яка

м]стить обгрунтован1 теоретинн1 та практичн! результыти, висновки та

г1ропозиц||, що в сукупност! забезпечу}оть вир|1шення ва)кливо! з теоретичнот

та прикладнот точок зору проблеми щодо поглиблення та розвитку



теоретичних поло)кень та шрактичних рекомендац|й щодо удосконалення

системи управл!ння на енергетичних п|дприсмствах в умовах цифрово|

економ1ки.

Фсновн| науков| полох{ення' мета' завдання' предмет та об'скт

досл|д)кення, розробки' висновки та рекомендац]т дисертац|йно| роботи

достатньо повно в1добра>кено автором в дисертац]т за структурого та зм]стом'

[исертац1я €авнук €в1тлани Б1тал1]вни на тему <}досконалеЁня

системи управл]ння на енергетичних п!дприсмствах в умовах цифрово|

економ]ки) за свотм зм|стом в|дпов]дас вимогам до дисертац1й на здобуття

наукового ступеня доктора ф1лоооф|!, а саме вимогам пункт1в 9' 10' 1\ \ 12

|{орядку проведення експерименту з

ф|лософ!|, затверАженого постанового (\4!
_ €авнук €в1тлана Б1тал||вна _ заслуговус

ф1лософ1| за спец|альн|отго 073 <\4енед)кмент))"

Фф!ш!йний опонент:

зав!дуван кафедри соц|ально| економ1ки

,', г>аР''| **"в
Фа ,о4у озе6

присудх(ення ступеня доктора

в]д 06.03 '20\9 р. )х1'э 167, а |1 автор

на присуд}1(ення ступеня доктора

- г. в. Базарова
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