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Актуальн!сть теми
|{ерех|д 9кра|ни на цифрову економ|ку ставить нов| завдання щодо

розвитку цифрових комп'1отерних технолог|й у вс|х сферах д|яльност| та створтос
для кра|ни ун|кальну мо)клив|сть перейти на вищий р|вень технолог|чного
розвитку, зд|йснтотони цифрову трансформац1то не т|льки споживчого' але |

промислового сектору економ|ки. Фсобливого значення концепц|я цифрово|
економ|ки набувас для енергетично| галуз1, 3окрема енергетичних п|дприемств.
€л|д зазначит||, 1!Ф !х д|яльн|сть мае на мет| реал|зувати €тратег1то нац|онально|
безпеки )/кра|ни, що опрямована на зментпенн'{ негативного впливу та подо лання
загроз енергетично] безпеки, що проявля!оться у надм|рн|й залех<ност| в|д
|мпорту енергонос||в, невир|птен| проблеми диверсиф1кац|| д}керел | мартттрут|в
!х постачання, недостатньому використанн| власного енергетичного потенц1ащ;
низьк|й ефективност| використання п€ш1ивно-енергетичних ресурс|в, в1дносно
пов|льних темпах впровадх{ення нов|тн|х технолог1й; недостатн|й реал|зац|]
енергощанзитного потенц|алу. Аля реал|зац|| зм|н, здатних протид|яти
з€шначеним защозам та пристосувати д|яльн|сть енергетичних п|дприемств до
виклик|в сучасного розвитку вах{лива роль н€ш1е)кить удосконаленн1о системи
управл!ння |1а згадуваних п|дприемствах' яка в таких умовах дозво.]ш{е системно
охопити фактори, що протид|тоть защозам та розвинути |снулоний потенц|ал
енергетичних п|дприемотв до його здатност| |нтещуватись в европейський
енергетичний ринок' конкурувати на ньому |з врахуванням тенденц|й
глобал|зац||, цифров|зац|| та |нтпих об'сктивних зм|н в економ|ц|.

!доскона_г{ення системи управл|ння в наукови працях заруб}кних та
укра|нських вчених займас вагоме м|сце. 3окрема так| досл|дх<ення проводили
Ф. Амотша, Б. [есць, 1. 1лля1пенко' "|{. !ейнеко, 1{. 1с|кава, Б. |ль|н, €. |ллятпенко'
}Ф. (ойфман, Ф. |{утпн|ренко, Б. -|{ятшенко, Б. |!авлов, Б. |{рохоровц Б. [аниг|н,
[>к. {аррингтон' й. 111апов€|]-1 та |нтп|. Багомий внесок у Аосл|д>кення впливу
цифров|зац|? на процеси управл|ння п|дприемством' а тако}к вивчення досв|ду та
перспектив цифров|зац|| в 9кра|н| зд|йснили так| науковц| та фах|вц| як
Б. [ройсман, Б. [есць, А. [риценко, }Ф. 3айцева, €. (уб1в, Ф. 1!1оска.,1енко,
А. |{олянська, 1. €фименко, Ё. 1|1ц3ц, [. Ёазарова, А. 3авербний тощо.

Анал|зуточи ]х прац|, та прац| науковц|Б, 4Ф зосередили свок) увагу на
управл|нн| енергетичними п|дприемствами' зокрема в. Брина, л. [ораль,
1. |{еревозово|, 1. 3апухляк, Ф. !зьоби, 1. 1{улик, зроблено висновок про те' що
головна увага зосеред)кена на питаннях економ|чно| ефективност| ]х д|яльност|,
управл|нн| ресурсами, середовищу функц|онування енергетичних п|дприемств.
|{роте недостатньо вивчене питання управл|ння енергетичними п|дприемствами



в умовах нових виклик|в' 3окрема в умовах цифрово| економ|ки, а тако)к
доол|д>кенття р|вня цифрово| зр|лост|' визначення | врахування якого мае вагоме
значення для ви'{влення кл}очових параметр|в удоскон€}лення системи
управл|ння енергетичними п|дприемствами. |!огляд на удоскон€1лення
управл|ннянаенергетичних п|дприемствах через системний п|дх|д звертае увагу
на напрями та критер!| !х цифрово| трансформац||, що дода}оть ]м таких переваг:
зб|льтпення продуктивност| прац|, п|двищення якост| управл|ння та якост|
продукту, покращення ефективност1 планування та ефективност| д|яльност|,
формування нових ц|н, зокрема | ц|на (тариф) на енергонос||. 1аким чином,
досл|д>кувана у робот| проблематика е актуальното | на час|.

3в'язок теми досл1джсення 3 планами науково_досл|дних роб|т
,{исертац|я с завер1пеното науковото праце}о' яка виконана в|дпов1дно до

комплексного плану науково-досл|дних роб|т 1вано-Франк|вського
нац|онального техн|чного ун|верситету нафти | газу у мех{ах дерт<бтодх<етно]
теми <Ёауков| та прикладн| засади управл|ння розвитком галузевих та
рег|ональних сусп|льних систем) (01.09.201;7-з0.06.2020,.]\ъ дР 0117ш003830),
де у розд|л| кафедри |у{енед)кменту та адм|н|стрування <<Адаптац|я управл|нських
п|дход|в до вир|тпення проблем г€!лузевого | рег|он€ш1ьного розвитку) автор
досл|дя<ув€}па цифрову зр|л|сть п1дприемства як головну передумову цифрово|
трансформац||.

у ме)ках розд|лу кафедри менедя{менту та адм|н|сщування <Ёовий
св1тогляд л|дерства в умовах четверто| промислово] револ}оц|| та його вплив на
виб|р технолог|й управл|ння розвитком г€ш1узевих та рег|ональних сусп|льних
систем)) дерэкбтодх<етно] теми <<[еоретичн| та прикладнт засади забезпечення
|нновац|йного розвитку соц|ально-економ|чних систем в умовах перманентних
кризових явищ) (01.09.2020-з0.06.202з,,ф ш 01201-]10з9|2) автор досл|дх<увала
влив ц|нностей' пов'язаних |з новими технолог|яшти цифрово] економ|ки, на
результати управл1ння.

|(онкретна особиста участь автора в одерж(анн! результат!в
Ёауков| положення' висновки та рекомендац|| дисертац|йно| роботи с

результатом особиотих наукових досл1 )кень автора та знайтпли в|добрат{ення у
наукових публ|кац!ях. Бнесок автора у прац|, опубл|кован| у сп!вавторств|,
конкретизовано у списку публ|кац|й.

€туп1нь обгрунтованост1 3апропонованих здобуванем поло}!(ень'
висновк!в та рекомецдац1й

|[оло>кення, висновки та рекомендац||, отриман! автором у процес|
досл|дх<ення, н€!-г|е}кним чином арцментован| та науково обгрунтован!.
.{остов|рн|сть, сформульованих у дисертац|| наукових полот{ень' висновк|в та
рекомендац!й п|дтверд)куеться ]х науковим обгрунтуванням' яке базуеться на
критичному осмисленн| здобутк|в в|тчизняних та заруб}кних вчених у галуз|;
застосуванням системного п|дходу, в|дпов|дн|стто використаних наукових
метод|в завданням' поставленим в ход1 досл|д>кення, структурован!стто та
лог|чното посл|довн|стто етап|в досл|дя<ення' значним обсягом опрацьов аъ\их
дя{ерел' зм1стовното |нформац|йното базото, яка вкл}очае законодавн! акти
Берховно1 Ради }кра!ни, оф|ц1йн1 стытистинн| дан|, анал!тичн| дан1, матер1али



пер|одичних видань та монощаф|чн| науков| результати в|тчизняних !

заруб|жних вчених за тематикото виконано| роботи, |нтернет-ресурси.
Бивчення рукопису дисертац||, а такохс публ|кац|й здобувача п!дтвердт<уе

високий отуп|нь обгрунтованост| та достов|рност| основни поло)кень, науково|
новизни ! висновк|в дисертац||. €щуктура дисертац|йно| роботи побудована за
лог|чното посл1довн|отто викладу матер!ащ в|дпов|дно до поставлено| мети !

завдань досл|дэкення. 1екстова частина дисертац|| доповнтоеться таблит\ями та

рисунками, що св|днить про вм|ння автора опрацьовувати й узагальн}овати
матер|ал, а композиц|я само] роботи - про волод|ння автором прийомами
наукового по1шуку

0сновн1 ре3ультати досл1джсення' ступ|нь !1 науково[ новизни та
знанущост|

Фтриман| в процес| досл1д)кення науков| результати в сукупност| дозволили
розв'язати ва){(ливе науково-прикладне завдання' що спрямоване на поглиблення
теоретичних' науково-методичних полоя{ень та розробленн| практичних
рекомендац|и, як1 в сукупност1 вир11шу[оть вах{ливе наукове завдання

удоскон€}лення системи управл|ння енергетичних п|дприемств в умовах
цифрово| економ|ки.

Фсновн| поло)кення, що визнача}оть наукову новизну дисертац|йно| роботи:
впер!це:
запропоновано модепь удоскон€!"лення системи управл!ння на енергетичних

п|дприемствах в умовах цифрово| економ|ки, яка базуетьоя на розроблен|й
концепц|| такого удоскон€!"лення' вид|ляе функц|ональн| зони мо)кливих
покращень на основ| врахування напрям|в необх|дних зм|н з використанням
|нструментар|то цифрово| трансформац||, узгод}куе р|вн| системи управл|ння
п|дприсмством р|внями його цифрово| щансформац||, зокрема
концептуальний, б|знес- та |нфраструктурний р|вн| 1з в|дпов|дно стратег|нним'
тактичним | операц|йним р|внями, та в п|дсумку забезпенуе ефективн|сть

у г11дсумку е передумово}о для удоскон€!"лення системи управл1нн,{
риемством;
- методичний п|дх|д до оц|нки р|вня цифрово| зр|лост| п|дприемств на

виконано| роботи.
удосконалено:
- деф|н|ц|то <цифров|зац|я>, яка охопл}ос певну систему д|й, процес|в щодо

впровадт{енн'1 | використання цифрових технолог!й та створення для цього
необх|дних умов' що на противагу |снутоним визначенням' як| описук)ть
головним чином, зм|ну ан€|^г1огового формату на цифровий, передбачае системну
перебудову п1дприемства | проникнення технолог|й в ус| сфери його д1яльност|,
що у п|дсумку управл|ння
г!1дприемством;

основ| формування апгоритму такого оц|нтовання' що на в|дм|н} в|д !снутоних
п|дход|в 6азуеться на побуАов| багатофакторно| модел! оц|нтовання цифрово|
зр|лост| п|дприсмства з використанням теор|| неч|тких мнох{ин' що дозволить
проводити таку оц|нку |з врахуванням фактор|в, як| ва)кко оц1нтовати з
використанн'1м затверд}кених та використовуваних к!льк|сних показник|в;

- поняття (удоскон€г]-1ення системи управл|ння п|дприсмством) як процес,
спрямований на пост|йне покращенн'{ характеристик парамещ|в | аспект|в



системи управл|ння п|дприемством' ор!снтованих на досягнення результату' 1цо

дозволяе п|дприсмству конкурувати в умовах сучасного розвитку, 1]]Ф на
противагу |снутоним трактуванням роз1пир1ое перел|к критер1!в удоскон€|"ленн'1
системи управл|ння п|дприемством та базусться на практичних рекомендац|ях
щодо впровад}кення цифрових технолог|й та формування в|дпов|дного
|нновац|йного середовища для |мплементац|| необх|дних цифрових зм|н;

набуло подаль!цого розвитку:
- потш{ття цифрово| трансформац|| на основ| вид|лення основних етап|в

цифрових зм|н, що на в|дм|ну в|д |сн них вид|ляс зони зм|н, як1 охопл}о1оть
визначен| завдання | цифров| заходи в мет{ах таких складових системи
управл{нтля п|дприсмством як стратег|я, технолог||, персон€ш1, маркетинг'
орган|зац|йна культура' структура' реал|зац|я яких сприятиме роз1ширенн}о
цифрових моя(ливостей та п|двищенн1о ефективност| роботи п|дпри€мств;

- визначення цифрово| зр|лост| енергетичних п|дприемств' що на в|дм|н} в|д
|снутоних визначень, як| характеризук)ть використання наявних й упровад)кення
нових технолог|й, базуетьоя на систематизац|| внутр|тпн|х | зовн|тпн|х фактор1в
системи управл1ння п1дприемством за [1 параметрами та аспектами | пов'язус
реал|зац|то заход|в щодо цифрово| щансформац|| |з р|внем готовност| до

управл1ння п|дприемством т{

реал|зац|| цифрових р|тпень ;

- концепц|я удоскон€ш1ення системи управл|ння п|дприсмством в умовах
розвитку цифрово] економ|ки, яка грунтусться на об'ективних нормативно_
законодавчих та суб'ективних потенц|йно-прогнозованих напрямах та 1п.]ш1хах

цифрових зм!н, що на в!дм|ну в1д |снуточих концепц|й проголо1шуе 1деолог|то
системно| цифрово| трансформац|| на основ| обгрунтування зон цифрових зм|н,
ви3нача€ контрольн| пок€вники оц|нтовання р|вття цифрово| зр|лост| та
|ндикатори результат|в цифрово| щансформац||, узагальн}ое насл|дки цифрових
зм|н як для окре1у1ого п|дприемства' так 1 для г€ш1уз| та економ|ки в ц1лому, 1{Ф Б
п1дсумку слугуе науково-методичним бтзисом для розроблення доро:кньо| карти
цифрово| щансформац|| енергетичних п|дприемств.

Ёаукове значення роботи} дисертац1йн|й робот| поглиблено
щодо удоскон€|"лення системи управл|ння
умовах цифрово| економ|ки. |[роведено
методичних основ удоскон€!-|ення системи
цифрово] економ1ки. Розвинуто поняття

теоретичн| | методинн| полот{ення
енергетичними п|дприемствами в
науков| досл1д>кення теоретико-

управл|ння п|дприемством в умовах
цифрово| зр|лост| та цифрово|

трансформац1| на енергетичних п|дприемствах. Ёаведено методику оц|нки
цифрово| зр|лост1 п|дприсмства як передумови проведення цифрово|
трансформац||. Ёа основ1 характериотики особливостей функц|онування
енергетичних п|дприсмств в сг{асних умовах' запропоновано методику
оц|нтовання р|вня цифрово| зр|лост| енергетичних п|дприсмств. €формовано
концептуаг1ьн1 основи удоскон€!"лення системи управл!ння п|дприемством на
засадах цифрово| трансформац||, як| стали п|дгрунтям для побудови модел!
удоскон€!"лення системи управл|ння на енергетичних п!дприсмствах та
розроблення дорохсньо| карти цифрово| трансфорштац|| енергетичних
п|дприемств. 3д|йснено д1агностику впливу цифрово| трансформац|| на



енергетичних п|дприсмствах на ]} ефективн|сть нерез ко плексне врахування
матер|альних | нематер1аг1ьних критер|!в оц|нтовання.

[1рактинне значення одер)|(аних результат!в полягас у розробленн|
рекомендац|й щодо застосування модел| оц|нки р|вня цифрово| зр1лост| та
доро)кньо| карти цифрово| трансформац|| для удоскон€ш1енн системи управл1ння
п|дприемством на в|тчизняних п|дприсмствах' у тому числ| - енергетичних.

Ат <1вано-Фкре м| результати досл|дт<ення використан| у д|яльност|
Франк|вськгаз)' а саме методика оц1нтовання р|вня цифрово| зр|лоот| для
удоскон€!лення управл|нських процес|в на засадах цифрово| трансформац||
(дов!дка ]\ъ 2783 в|д23.02.202| р.); у д|яльност| А[ <|{рикарпаттяобленерго)) за
рахунок використаъ\ня сучасних |нсщумент|в стратег|чного планування' зокрема
розробки та впровад)кення дорох{ньо| карти цифрово| трансформац|| (дов|дка )х1э

500||з42134 в\д04.0з .2| р.); у А|яльност| 1ФБ (кАРпАтнАФтох1м) _ шляхом
використання сучасних |нструмент|в управл|ння персон€!-пом в умовах розвитку
цифрово? економ|ки, а саме створення цифрових робоних м1сць (дов|дка ]\ъ 16-
02 в|д 01.03 .2021л р.).

Результати досл|д)кень використову}оться в навч€штьному процес| 1вано-
Франк|вського нац|онального техн|чного ун|верситету нафти 1 газу лРи
п|дготовц| матер|ал|в та застосуванн1 метод|в дистанц|йного навчання для
студент|в опп <Р1енедх<мент та адм|н|стрування> другого (маг!стерського)
р|вня осв|ти за спец|альн|стто 073 кР1енед)кмент> (дов1дка в|д |6.02.2021 р.).

!1овнота викладення матер|ал!в дисертац1| в публ!кац1ях та особистий
внесок у них автора

Фсновн| поло)кенн'{ та найвагом|тп| результ и дисертац|йно| роботи
висв|тлен| у 1'7 наукових працях, з яких 1 колективна монощаф|я, 4 статт1 - у
фахових виданнях 9кра|ни' 1 - у виданн|, |ндексованому м|экнародн|й науко-
метринн1й6аз| $соршв, 10 тез допов|дей в зб1рниках матер|ал|в конференц|й, 1 -
у |нтпих видання.

Фпубл1кован| науков1 прац| за сво!м зм1стом пов ото м|рото в|добра>ка}оть
дисертац|йну роботу. Фсобистий внесок автора конкретизовано у ко>кн|й
сп1вавторськ!й прац|.

Апробац1я результат!в досл!дясення
1еоретиин|, методичн1 та практичн| полоэкен я дисертац|йно| роботи

оприлтоднен| на м|экнародних всеукра1ноьких науково-практичних
конференц|ях. Результати досл|джень' викладен| у дисертац||, апробован| на: 1

й}кнародн|й науково-практинн1й |нтернет_конференц|| <<Бконом|ко-
управл1нськ| аспекти трансформац|| та |нновац|йного розвитку г€1лузевих 1

рег|ональних сусп|льних систем в сучасних умоваю> (м. 1вано-Франк|вськ, 11
кв|тня 20|9 р.); !1 1\:1}кнародн|й науково-практичн|й конференц|| <<|{роблеми

формуваннята реал|зац|| конкурентно| пол|тики> (м. -[ьв|в, |9-20 вересня 2019
р.); 11 Бсеукра!нськ|й науково-практичн|й конференц|| <<Бконом|ко-управл|нськ|
аспекти трансформац|| та |нновац|йного розвитку г€|"лузевих | рег|он€ш1ьних
сусп|льних систе1\{ в оучасних умовар (м. 1вано-Франк|вськ, 28-29 кв|тня 2020
р.); 1у Р1|я<народн|й науково-практинн1й |нтернет-конференц|| <}правл1ння
розвитком соц|ально-економ|чних систем) (м. [арк|в, 8 )ковтня 2020 р.); 1



1!1|х<народн|й науков|й конференц|| <й}кдисципл|нарн| науков| досл|дт<ення:
особливост| та тенденц||> (м. т{ерн1г|в, 4 цудня 2020 р.); {| й|жнаро дн]й
науково-г|рактичн|й конференц|| <€утасний менедэкмент: тенденц||, пробпемита
перспективи розвитку)) (м. !н|про, 8 груАня 2020 р.); на Бсеукра|нськ|й науково-
практичн|й конференц|| <Бконом|ка та сучасний ]у1енепхп/гент: теопетичн!практинн|й конференц|| <<Бконом та суяасний менед)кмент: теоретинн|
п|дходи та практичн| аспекти розвитку) (м. |{и|в, |2 щудня 2020 р.);
|!1}кнародн|й науково-практинн|й конференц|| <1рансформац|йн| процеси
нац|онально| економ|ки: теоретичн| | практичн| аспекти) (м. )1ьв|в, 30 с|чня 2021'
р.); 1 сопЁгепсе зо|еп1|8чше е1 рга1|чше |п1егпа1|опа1е <)ё6а1з зс|еп1|йчшев е1

ог|еп1а1|опв рговрес11мев 0ц 0ёме1оррегпеп1 вс|еп1|[тчце:со11ес1|оп 6е рар|егв
вс|еп1|[тчшез> (м. Б|нниця-|{ария<, 5 лтотого 2021 р.).

Б!дпов1дн!сть дисертац1| вимогам Р[ФЁ
!исертац|я в|дпов|дас вимогам, передбаненим пп. 9, 10, 1|, |2 <[{орядку

проведення експерименту з присудя{ення ступеня доктора ф|лософ1Б,
затвердх(еного постановото 1(аб|нету &1|н|стр1в 9кра!ни в|д 6 березня 20|9 р. )т{'э

167 |з зм|нами, затвердх{еними постановото 1(аб|нету }и1|н|стр|в 9кра|ни в|д
2|.|0.2020 ]ю 979.

,.{исертац|йна робота €авнук €в|тлани Б|тал||вни на тему <<)/доскон€ш1ення
системи управл|ння енергетичних п|дприсмств в умовах цифрово| економ|ки>
в|дпов|дае спец|альност| 073 <}у1енед)кмент)).

Фц1нка мови та стилк) дисертац!|
.{исертац|я налисана д|ловото укра|нськото мовото з науковим стилем

вик-ттадення !т зм|сту, характеризуеться ц|л|сн|ст}о' смислово}о завер[пен|стто,
лог|чното посл|довн]стто розглянутих питань, тонн|стк) використання спец|ально|
терм|нолог||, н|тк|стто, ясн|стто та об'сктивн|стто вик]1адення матер1ал|в
досл|дхсення.

3агальний висцовок:
Браховуточи вищенаведене, рекомендусмо дисертац|то €авнук €в!упланц

Б[упал[1внц на тему <<}досконш1ення системи управл1ння енергетичних
п|дприемств в умовах цифрово| економ|ки> до розгляду та захисту на здобуття
ступеня доктора ф|лософ|| (галузь знань 07 9правл|ння та адм|н|сщування,
спец|альн\сть 073 Р1енедя<мент) у спец|ал|зован|й вчен|й рад|.
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доктор економ|чних наук, професор

3ав|дуван кафедри п|дприсмництва | ма
доктор економ|чних наук, проф 1. Б. |1еревозова

/3


