
€пец|ал1зовантй вчен1й рад1 АФ 20.052.01'4

в 1вано-Франк|вському нац1онаг1ьному техн|чному ун|верситет|
нафти | газу 1!1|н|стерства осв|ти | науки )/кра!ни

в1дгук
оф1ц!йного опонента доктора економ1чних наук' професора

![|цдцд Ёестора 0меляновича
на дисертац|йну роботу €авнук €в!тлани Б!тал1|вни

<<){'досконалення системи управл1ння на енергетинних п1дпри€мствах'
в умовах цифрово[ економ1ки>>,

подану на присудл(ення ступеня доктора ф!лософ1[
за спец|альн!стпо 073 <Р!енед)кмент>>

1. Актуальн!сть обрано| теми дисертац!йного досл!дясення

в сьогодн|тпн|х умовах' коли мова йде про цифров|зац|то вс|х сфер

д|яльност| лтодини' ефективне функц|онування п|дприемства немот<ливе без

впровад)кення цифрових технолог|й та проведення цифрово| трансфорштац||

б|знесу. €постер|га}оться стр|мк| зм|ни в системах управл|ння як комерц|йних,

некомерц|йних орган|зац|й, так | в органах дер)|(авного управл|ння.. Ёов1

технолог|] | соц|альн| зм|ни в посднанн| з явищем глобал|зац|| зм|нтототь

правила класичного менед)кменту.

Актуальн|сть питань' пов'язаних з особливостями управл|ння

енергетичними п|дприсмствами в умовах 1нформатизац|] та цифров|зац||,

набувае особливо| знаиущост|. Ёеобх1дно орган|зовувати д|яльн|сть

п|дприемства з урахуванням особливостей переходу на нов| принципи цифрово|

економ|ки, прогнозування мо}кливих супутн|х проблем, а такоя{ розробки

р|шлень | пропозиц|й щодо м|н|м|зац|| негативних насл|дк|в | посилення

основного результату А|яльност| п|дприемства. €уттеву конкурентну перевагу

також мо)ке дати система ефективного управл1ння на основ| |нновац|йних

технолог1й 1 метод|в оптим1зац|| б|знес-процес|в' як| статоть найва>клив|тпим

1нсщументар|см управл|ння через пост!йне пол|птпення процес|в, 1{Ф

прот|катоть на п|дприемств| | |х оптим|зац|то.

Актуальн|сть теми дисертац|йно| роботи п|дтверл)|(усться такот{ тим' що

вона виконув€|лась зг|дно: комплексного плану науково-досл|дних роб|т |вано-

Франк|вського нац|онального ун|верситету нафти | газу у мех{ах



деря{бюдя{етнот теми <<Ёауков! та прикладн| засади управл1ння розвитком

г€}лузевих та рег|он€ш1ьних сусп|льних систем) (]\ъ дР 01171-]003830); з планом

науково| тематики кафедри менедх{менту 1вано-Франк|вського нац1онш1ьного

техн|чного ун|верситету нафти | газу у рамках комплексних науково-досл|дних

роб|т <Адаптац|я управл|нських п1дход|в до вир1гпення проблем галузевого !

рег1онального розвитку); з планом науково-досл|дних роб|т 1вано-

Франк|вського нац|онального техн1чного ун!верситету нафти | газу у ме>1ках

дер;кбтодх<етно| теми к1еоретинн| та прикладн| засади забезпечення

|нновац|йного розвитку соц|ально-економ|чних систем в умовах перманентних

кризових явищ)) (]\ъ дР 0120ш1039|2); з планом науково| тематики кафедри

менед}кменту | адм!н|сщування 1вано-Франк|вського нац|она]1ьного техн|чного

ун|верситету нафти | газу у рамках комппексних науково-досл|дних роб1т

<<Ёовий св|тогляд л|дерства в умовах четверто| промислово] револ}оц|] та його

вплив на виб|р технолог|й управл|ння ро3витком г€!"пузевих та рег|ональних

сусп|льних систем).

3 огляду на це, вва)ка1о' що тема дисертац|йного досл|дхсення €авнук

€в|тлани Б]тал|]вни сприяе новому вир|тпеннто наукового завдання

удоскон€!_пення системи управл|ння на енергетичних п1дприемствах в умовах

цифрово] економ|ки, е актуальното | корисно}о як для в]тчизняно| економ|чно|

науки' так | для корпусу практику}очих управл|нц|в р|зних р|вн|в.

2. €туп!нь обгрунтованост| та достов1рност! наукових поло2кень'

висновк!в ! рекомендац!й, сформульованих у писертац!|

Фзнайомлення |з зм|стом дисертац|| €авнук с. в. дозво]1'{е стверджувати,

що визначен1 та сформульован| мета | науков| завдання, об'скт та предмет

досл|дэкення повн|стто в1дпов|датоть обран|й автором тем|, а отриман| в процес1

виконання досл|дницьких завдань результати, оформульован| рекомендац|] та

вионовки роботи е науково обгрунтованими) теоретично доведеними'

практично реал|зованими' характеризу}оться в|дпов|дним р|внем науково|

новизни' а тако)к мак)ть потенц|ал подаль1]]ого теоретичного' методичного й

практичного розвитку.



Ба користь цього св|днить система використаних наукових метод|в,

прийом|в та |нсщумент|в досл|дх<ення, репрезентативна к|льк|сть

проанал|зованих автором наукових г{р |ць пров|дних в|тчизняних | заруб|хсних

науковц|в, як| заклапи фундаментальн| теоретинн| та методолог|чн: основи

вивчення впливу цифрово| економтки на принципи' йФ!€;1|, концепц1]

Фбгрунтування заг|ропонованих р|тпень 1 формулговання остаточних

висновк|в п|дтверд}1(уеться достатньо значното |нформац|йното базото, в основу

яко| лягли чинн| нормативно-правов| сти, публ|цистиин| матер|али' результати

власних досл|дх<ень, оц|нок та узагаг{ьнень наукових монограф1й, статей,

допов|дей | тезисних публ|кац|й вчених пров1дних наукових тшк1л.

1аким чином' анал|з придатност| прикладних наукових полоя{ень'

розроблених €авчук €.Б. для зд1йонення конкретних економ|чних розрахунк|в,

вироблення управл|нських р|шлень п|дтвердхсуе обгрунтован|сть авторських

наукових поло)кен , висновк|в | рекомендац|й. 1{р|м того, обгрунтован|сть

п1дтверАя{уеться такоя{ практичним впровадя{енням результат|в досл1дх{ення в

д|яльн|сть: Ат <1вано-Франк|вськг€ш)); Ат <[{рикарпаттяобленерго); тов
к(АР|{АтнАФто)0Р1>; 1вано-Франк|вського нац1онального техн|чного

ун|верситету нафти | газу.

!остов|рн|сть наукових г{оло)кень' висновк|в | рекомендац|й' викладених

у дисертац1|, п|дтверд)кусться низкого лог|чно викладених теоретичних доказ|в

(вони м|стяться у вс|х розд1лах дисертац1|). |[овнота, об'ективн1сть та

над|йн|сть використано| економ|нно|, сты[иотично] |нформац|| такоя{

п|дтв ерля{у[оть достов |рн |сть од ерт{аних р езультат|в.

Фт>ке, все це дае право стверд}кувати' що представлен1 в дисертац|йн|й

робот| €авнук с. в. науков1 полох{ення' висновки | рекомендац|]

характеризу}оться такими якостями' як: повнота' достов|рн|сть, системна

|нтерпретац|я та достатн|й р1вень обгрунтованост1.



3. Ёаукова новизна одер)[(аних автором дисертац1| результат!в

}загальненим науковим результатом дисертац|| €авнук с. в. сл|д

вват{ати поглиблення теоретичних' науково-методичних полоя{ень та

розроблення практичних рекомендац|й, як| в сукупност1 вир|тпу}оть вая{ливе

наукове завдання удоскон€!"'|ення системи управл|ння енергетичних

п|дприемств в умовах розвитку цифрово| економ1ки. Фкр|м цього' позитивом

роботи е 1пироке св|тоглядне розум|ння впливу процеоу цифров|зац||'на

д|яльн|сть енергетичних п|дприемств та на |х систему управл|ння, а такот{

використання позиц|й системного п1дходу для досл|дя<ення особливостей

управл|ння в умовах розвитку цифрово| економ|ки. €л|д за3начити, що

сформований перел|к наукових завдань надав автору мот<лив|сть досягнути

нових наукових результат|в, як1 мо)кна оц|нити як так|, що ма1оть наукову

новизну. 3окрема, за р|внем впер1пе:

запропоновано модель удосконалення оистеми управл|ння на

енергетичних п|дприемствах в умовах цифрово| економ|ки, яка базуеться на

розроблен|й концепц|| такого удоскон€|_[1ення' вид|ляе функц|ональн| зони

мот{ливих покращень на основ| врахування напрям|в необх|дних зм|н нерез

розгляд дескриптор|в системи управл|ння п|дприемством з використанням

|нсщументар|то цифрово[ трансформац||' у3год)ку€ р|вн| системи управл|ння

п|дприсмством з р|внями його цифрово|

концепту а;тьний, б|знес- та |нфраструктурний р|вн|

тактичним | операц|йним р|внями управл|ння,

системно реал|зувати цифров| зм|ни, п|двищити

трансформац1|, зокрема

п!дприемотва та досягнути економ|чно| ефективност| цифров|зац||; ;

- у робот1 удосконалено:

деф|н|ц|то г{оняття <цифров|зац|я>>, яка охоплтое систему д|й та процес|в

щодо впровад)кенн | використання цифрових технолог|й та створення для

цього необх|дних умов' що на противагу |снутоним визначенням, як| опису}оть

головним чином зм|ну аны1огового формату на цифровий, передбачае системну

1з в1дпов1дно стратег1чним'

що дозволить в п|дсумку

р|вень цифрово| зр|лост1

перебулову п|дприсмства | проникнення цифрових технолог1й в ус| сфери його



д|яльност|, що у п|дсумку е передумовок) для удоскона-]ення системи

управл|ння п|дприемством ;

методичний п|дх|д до оц1нки р|вня цифрово| зр|лост| п1дприемства на

основ| формування а,1горитму такого оц|нговання' що на в1дм|ну в|д |снутоиих

п|дход|в базусться на побуАов1 багатофакторно| мо.:ел| оц|нтов аъ|ня шифрово|

зр|лоот| п|дприемства з використанням теор|| неч|тких множин' що дозво-_тить

г1роводити таку о |нку |з врахуванням фактор|в, як| ва;кко оц]нтова]и з

використанням затверд)кених та використовуваних к|льк]сних показник|в ;

поняття (удосконалення системи управл|ння п|лприсмством)) як процес.

спрямований на пост|йне покращення характеристик параметр|в | аспект|в

системи управл|ння п|дприсмством' ор|ентованих на досягнення результату' |по

дозволяе п|дприемству конкурувати в умовах цифров|зац|| сутасного розвитку'

в|дм|нн|оть якого полягас у розгляд| | врахуванн| критер1|в цифрово|

трансформац|], зокрема для енергетичних п|дприсмств та базуеться 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, реал|зац\я яких дозволить досягнути комплексного

ефекту;

- набули под€!^пь1пого розвитку так| полох{ення науково| новизни:

поняття цифрово| трансформац|| на основ| вид|лення основних етап|в

цифрових зм|н, що на в|дм|ну в|д |снутоних, вид|ляе зони' як| охоплк)тоть

визначен| завдання | цифров1 заходи в ме)ках досл|дх<ених у робот|

дескриптор|в системи управл|ння п|дприемством' зокрема стратег||, технолог||,

персоналу' маркетингу' орган|зац|йно] культури' структури' реал|зац1я яких

сприятиме роз1пиренн}о цифрових мох{ливостей та п|двищенн}о ефективност1

роботи енергетичних п|дприсмств;

цифрова зр|л|сть енергетичних п|дприемств' що на в|дм|н} в|д |снутоних

як| характеризу}оть використання наявних та впровадт{ення нових

базуеться на систематизац|] параметр|в та аспект|в системи

визначень'

технолог|й,

управл|ння п|дприемством | пов'язуе реал|зац|то заход|в щодо цифрово|



трансформац|т |з р|внем готовност| системи управл|ння до реал1зац|| цифрових

р11пень;

концепц|я управл|ння п1дприемством в умовах розвитку цифрово|

економ|ки, що на в{дм|ну в|д |снутоних концепц|й проголо1пуе |деолог|то

системно| цифрово| трансформац|| на основ| обгрунтування зон цифрових зм|н,

визначення контрольних показник|в оц|нтовання р|вня цифрово| зр|лост| та

|ндикатор|в результативност| цифрово| трансформап||, узагальнення вагомс|ст|

та насл|дк|в цифрових зм|н як для окремого п|дприсмства' так | для гапуз| та

економ|ки в ц|лом}, 1[Ф в п|дсумку слугус науково-методичним базисом для

розроблення дорох<ньо| карти цифрово|

п|дприемств.

трансформац|| енергетичних

4. Ёаукове та практичне значення роботи 1 використання

ре3ультат1в дисертац![
Ёадана для анал|зу лисертац]я €авнук с. в. м|стить т| науков| полохсення,

в яких зд|йснено теоретичне узагальнення та нове вир|тпення наукового

завдання щодо удоскон€|"лення системи управл|ння на енергетичних

п|дприсмствах в умовах цифрово| економ|ки. 1х наукове | прикладне значення

п|дтверАхсен| та апробован|.

€труктура дисертац|| в|дпов|дае загальнолрийнятим нормам | вклточае

всц/п' три розд1ли' висновки' сг1исок використаних джерел до ко)кного розд|лу,

додатки. 3агальний обсяг дисертац|| викладено на 2з| стор|нц|. €писок

використаних д)керел складаеться з| 206 найменувань на 25 стор|нках.

!исертац|я м|стить 38 таблиць' з яких 7 займатоть повну стор|нку, 28 рисунк|в,

з яких 4 займатоть повну стор|нку, 1.4 додатк|в обсятом 24 стор1нки.

(оротка характеристика вступу 1 розд|л!в дисертац1[

Бступ присвячено общунтуванн}о актуальност| теми дисертац||; вказано

зв'язок роботи з науковими програмами' г[ланами, темами; визначено мец'

завдання, об'скт 1 предмет' методи досл|д>кення; вказано наукову новизну й

практичне значення одерх{аних результат|в; наведено дан| щодо апробац|| та

публ|кац|й.



)/ пертшому розд|л| <<1еоретико_методичн| основи дослйжсення системи

управл|ння на енергетичних п!дприсмствах в умовах цифрово[ економ1ки>>

охарактеризовано систему управл|ння п|дприемством в умовах цифрово|

економ|ки' розглянуто сутн|оть та особливост| розвитку цифрово| економ|ки,

оц|нено сунасний стан та особливост| розвитку енергетично| галуз| в умовах

цифров|зац|| та визначено оц|нку цифрово| зр!лост1 п1дприемства як

передумову проведення цифрово| трансформац||.

Фхарактеризовано поняття та складов| системи управл|ння

п|дприемством з мето}о досл|дя<ення впливу шифрово| економ1ки на кохсну !т

п|дсистему. !осл!дх<ено управл|ння п|дприемством в умовах цифрово|

економ|ки з позиц|й системного п|д:оду. Розглянуто цифрову економ|ку з

позиц|й |сторинно| ретроспективи. |{роведено пор!вняльну характеристику

понять оцифрування, цифров|зац|] та цифрово| трансформаш||. Фбгрунтовано

сутн|сть, види, етапи та необх|дн|сть цифрово| трансформац|| з огляду на

мо>клив|сть вир|тпення |снугоиих проблем в д|яльноот| п|дприсмств]мств та

цифрово|п|двищення ]х конкурентоспромох<ност|. Аля оц|нки впливу

економ|ки на д|яльн|сть енергетичних п|дприсмств визначено

розвитку енергетично| галуз| в )/кра|н| | св|т|. Ёа основ| анал|зування

моделей оц|нки цифрово| зр|лост1 та визначення ]х недол|к|в розроблено

авторську модель оц|нки цифрово| зр|лост1 п|дприемства.

! другому розд|л1 <<Анал1зування 1 оц1нповання системи управл!ння

енергетичних п1дприсмств в контекст| цифрово| трансформац1[>>

досл]д>кено систему управл|ння енергетичних п1дприсмств в умовах розвитку

цифрово! економ|ки, проанал|зовано 1ндикатори функц|онування системи

управл!ння енергетичних п|дприемств, проведено оц|нку р|вня цифрово|

зр|лост| енергетичних п|дприемств.

Ба основ| анал|зу системи управл|ння енергетичних п1дприемств в

контекст| цифрово| трансформац||, охарактеризовано перспективи розвитку

енергетично| галуз| в умовах цифрово] економ|ки та вид|лено приклади

застосування цифрових технолог|й в енергетиц|, зокрема технолог|| блокнейну,

1птучного |нтелекту, дрон|в та дистанц|йно] реесщац||, великих даних' |нтернет

тенденц||

|снутоних



речей та |н|пих. 3д|йснено мон1торинг ] оточного стану та динам1ки показник1в

д|яльност| в|тчизняних енергетичних п|дприемств)) в умовах цифров|зац|| ]х

д1яльност|, проанал1зовано особливост| функц|онування Ат
к|[р икарпаттяо бленерго )' |{рА1 < "|{ьв |в о бл ен ерго ), |[рА1 <1{и]в ськ| р ег|он альн 1

електромерехс|> з мето}о отримання анал!тичного п|лгрунтя для проведення

оц|нки цифрово| зр1лост| досл|дхсуваних п|дприемств. Ёа основ| застосування

модел| оц|нки цифрово| зр|лост| п|дприсмства з використанням положень теор||

неч1тких мнох(ин та |нтервальних 1шк€!_г1 зд1йснено розр щок р|вня шифрово|

зр|лост1 досл|джуваних п|дприсмств [п.]1'1хом визначення |нтегрального р|вня

цифрово| зр|лост| та р|вня зр|лост| окремих !{ складових.

у третьому розд|л| <<0сновн1 напрями та !||ляхи удосконалення

системи управл!ння енергетичними п!дприсмствами в умовах цифрово[

економ1ки>> общунтовано концептуальн| основи удоскон€}лення системи

управл1ння п|дприемством на засадах цифрово| трансформац||, розроблено

дорожн}о карту цифрово| трансформац|| п|дприемства та досл|дя<ено вплив

цифрово| трансформац|| на удоскон€]_п ння системи уг{равл|ння енергетичних

п1дприемств.

Розвинуто концепц|то удоскон€ш1ення системи управл|ння п1дприемством

в умовах цифрово] економ|ки, яка грунтуеться на поло}кеннях зага[1ьно| теор||

систем та враховуе об'сктивн| нормативно-законодавн| та суб'ективн1

потенц|йно-прогнозован| напрями та 1пляхи цифрових зм1н. 3апропоновано

алгоритм розробки доро)кньо| карти цифрово| трансформац|| як |нструменц

стратег|нного планування розвитку п|дприемства. Ёа основ| визначених

концепту€].льних засад цифрово| щансформац|| запрог{оновано модель

удоскон€|"пення системи управл|ння на енергетичних п|дприемствах в умовах

цифрово] економ|ки, яка вид|ляе функц|ональн| зони мох{ливих покращень на

основ| врахування напрям|в необх|дних зм|н з використанням |нструментар|то

цифрово| трансформац||. 3 метото оц|нки впливу цифрово| трансформац|| на

удосконалення системи управл|ння п|дприемством визначено основн1 види

ефект|в в|д цифрових зм|н.



3агальн| висновки дисертац|йно| роботи засв|дчили факт отримання

позитивних результат|в !х практичного використання суб' сктами управл1ння.

5. {искус!йн! питання та основн1 зауватсення

3агалом, г{озитивно оц1нтоточи досл|д)кення' в]{конане €авч-к €в]т.-танок.

Б|тал|]вното, необх|дно звернги рагу на деяк| його недол|ки та .]11ск\ с![ть_]

моменти, що м|стить рукопис. 3окрема:

1. €формована авторо*т таблиця 1.1 (с. 39) }1а€ назву <)(арактер!1ст;1к;

процесу реал|зац|| функц|й управ;т|ння в цифрову епо\\-)), але зм|ст таблиц| не

в|дпов|дас ]1 назв| |' наоправд1. в1:обрФкас удоскона_1ення практично[ реал1заш11

функц|й управл|ння в резу--тьтат| використання р|зного роду програмного

забезпечення' тобто в результат| впрова.])кення шифрових технолог|й.

2. |{рошес становлення та розв11тку цифрово] економ|ки п|д впливом

технолог|чного розвитку |нновац|т"л (рттс. 1.3 на с.49) та сам його ог1ис' намо}о

А}мку, с продуманим та ц]каво по.]ан1{\1. Робота б виграла' якщо б дисертант,

опису}очи р|зн| види |нновац|й (ве.ттк1 :ан|. предиктивна анап|тика, |нтернет

реней тощо), вис!-1овив сво}о .]}}1к\ стосовно перспективи розвитку цифрових

технолог|й 1 нав|в прик-_1а.]и тих. кощ| розвттва}оться станом на сьогодн|.

-
-). €щуктурно--_тог|чна с\е\{а шттфрово| щансформац|] п1дприемства

(р'с. |.7) в|добра>кас вп.1}{в ро3в|!тк\ шттфровтпх технолог|й в зовн|тпньому

середовищ| на управл1ння шттфрово!о щансфор:тац|сго. Фднак автор упускас

|нпл| фактори зовн|тпнього сере-]ов|1|ца (еконо:т1чн1. соц]а-тьн|, еко.тог|чн|)' як1

тако}к ма}оть здатн|сть вп.1иват[т на п!_ттр|{с\{ство та на процес його шифрово|

трансформац||.

4. |{араграф 1.3 дисертац|р]но{ роботи пр свячено фунтовному

досл1д>кенн}о тенденц|й та персг{ектив розвитк)'енергетиино| гатуз| в )/кра|н| та

в св|т|. 3добуваи особливу увагу прил1ляс таким тенденц|ям розвитку

енергетики як зростання попиту на електроенергетику' п|двищення

технолог|чних вимог та еколог1чних стандарт|в щодо функц|онування

енергетичних п|дприемств, розвиток в|дновлгованих джерел енерг||,



цифров|зац|я енергетики' проте не до татн}о увагу прид|ляс таким факторам

вг[ливу як |нтеграц|я енергоринку з €€, посилення конкуренц|| тощо.

5. Розглядатони цифров|зац|то енергетичного сектору (л. 2.|), автор

головним чином зосередх{уе увагу на перевагах 1 мо ливостях, як| .]ас пифрова

економ|ка для розвитку енергетичних п|дприсмст |{роте, на }1ого ]\ \!к\.

недостатньо уваги прид|лено загроза:л | проблемам шттфров|зац|| п|дпрттс:т.тва.

досл|дэкення яких посилило б :исерташ1йну роботу.

6. Автор роботи в третьо}|\ розд|л| на о.]|1ть перел|к приншттп!в

управл|ння в умовах цифров|заш||, зокрема принцип ефективност|.

оптим€|-пьност|, комг{лексност|, гн:-.ткост|, безпечност|. Бва>каго 3а доц|льне

роз1пирити даний перел|к приншттп|в | розг ян\-ти такоя{ принципи

ц|леспрямованост|, оперативност|, :ттнапг|чно| р| новаги' взасмозалех<ност|

тощо.

Бодночас зазначен1 зауваэкення жо.]ним чином не знижуготь загально|

позитивно| оц1нки роботи, а --1и11]е }1ож\-ть слугувати предметом науково|

дискус1| п1д час захист\' пре.]став__тено] _]}1сертац1йно| роботи.

6. 11овнота вик._|а.]\ основн||х по"1о;,!(ень' висновк1в 1 рекомендац|й,

..''"'',. !' -]нсертац![. в опъ б.т1кованих працях

1!1атер|али дисертац|| втть_та_]ено \ 1 7 на: кових публ|кац|ях' зм|ст яких

повно}о м|рото вйобрая..ас основн}т|"! текст пре_]став-_1еного ]':\я захисту

досл|дхсення, а такох{ с:-тн|сть ощ}1\|ан|1\ резъ --тьтат!в | р1вень |х науково}

новизни.

Фсновн| поло)кення | рез1,;тьтаттт .]ос-_т!]ження, 1цо викладен| в цих

наукових працях | нале>кать особисто автор\. станов_-1'{ть загальний обсяг 4,08

друк. арк. 3окрема: один розд1л у колективн|й птонограф||; 5 статей у р|зних '

виданнях' а саме: 1 _ у виданн|, цитованому в наукомещичн|й базт 8соршв; 4 - у
в|тчизняних фахових виданъ|ях; 10 [раць апробаш|йного характеру; 1 _
публ1кац|я у в|тнизняних виданнях.

[аким чином' здобуванем ступеня доктора ф|лософ|| дотриман| вс| д|точ|

вимоги як стосовно к|лькост| публ|кац|й, так | зм|сту публ|кованих результат|в,



як| повн|стго в|дпов|датоть тим' що м|стяться в дисертац|| | представлен| ним

для захисту.

7. €трукт}Ра, стиль викладу та мова дисертац1йно[роботи

€труктура дисертац|| €авчук €в|тлани Б|тал||вни с продумано}о | ц|лком

в|дпов1дае квал|ф|кац|йним о3накам. |{|дходи автора до вир|тпення наукового

завдання через виконання сформульованих наукових задач с н|ткими,

лог|чними | общунтованими' а аргументован|сть використаних метод|в та

ориг|нальн1сть п|дход|в до вир|шлення поставлених задач не виклика}оть

сумн|ву.

йова дисертац|| достатньо н|тка, коректна | наукова' стиль викладу

матер|алу' наукових поло}кень | висновк|в с посл|довним' достатньо лог|чним

та зв'язаним единото ц|льово!о спрямован|стто' що дозволяе зробити висновок

про в|дпов|дн|сть дисертац|] в ц|лому д|точим вимогам.

8. Б1дпов1дн1сть дисертац![ вимогам

<<|[о ряд ку п р и суд}!(е н ня н ауко в их ступе н1в>>

.{исертац|йна робота €авнук с.в. на тему <)/доскон€|"пення системи

управл|ння на енергетичних п1дприсмствах в умовах цифрово| економ|ки>>

оформлена в|дпов|дно до вимог дерх{авного стандарту | в|дпов|дас вимогам пп.

9, 10' 11, |2 <|{орядку проведення експерименту з присудх{ення ступеня

доктора ф|лософ||>>, затверд)кеного постановото 1(аб|нету Р1|н|сщ|в )/кра!ни в|д

6 березня 20|9 р. м |67 |з зм|нами' затверд)кеними постановото 1(аб1нету

!1|н|стр|в 9кра|ни в|д 2|.|0.2020 ]\ъ 979 та мас вс| п|дстави вва}катись

квал|ф|кац|йното науково}о г{раце}о.

9. 3агальний висновок

Фтт<е, ознайомлення |з зм|стом дисертац|| €авнук €в|тлани Б|тал|!вни

дозволяе д|йти висновку, що вс| сформульован| автором завдання вир|тпен|, а

поставлена мета досягнута. {исертац|йна робота к)/доскон€|_пення системи

управл|ння ъ|а енергетичних п|дприсмствах в умовах цифрово] економ|ки> е



завер1пено}о' самост1йно виконано}о науково!о г!раце}о' що м|стить науково

обгрунтован| результати' як| в сукупност1 забезпечу1оть вир|тпення вах<ливо] з

теоретично] та прикладно| точок зору проблеми щодо поглиблення та розвитку

теоретичних поло)кень та практичних рекомендац|й щодо удосконапення

системи управл|ння енергетичних п|дприсмств в }ъ4овах цифрово| економ|ки.

3м|ст дисертац|| повн|стто в|дпов|дас тем| та розкривае !1, а оформлення

в|дпов1дас вимогам до дисертац|й н ! здобуття ступеня доктора ф1лософ1|.

3агальна оц|нка дисертац1| _ позитивна.

1аким чином' викладене вище дозволяе зробити висновок' що подана до

захисту дисертац1йна робота на тему <!досконалення системи управл|ння на

енергетичних п|дприсмствах в умовах цифрово| економ|ки> за критер|ями

акту€|.льност|, обсягу проведених досл|д>кень, наукового р|вня, новизни 1

практично] значимост| результат1в, за обгрунтован|стто висновк|в та як|стто

оформлення в|дпов|дае вимогам пп. 9, 10, 11, 12 <|{орядку проведення

експерименту з присуд)кення ступеня доктора ф|лософ||>, затверд)кеного

постановото 1(аб|нец |!1|н|стр|в )/кра!ни в|д 6 березня 20|9 р. )Ф 16] |з зм|нами,

затвердженими постановото 1(аб|нету }1|н|стр|в ){'кра!ни в|д 2|.|0.2020 ]ф 979, а

!1 автор - €авиук €в|тлана Б|тал|]вна _ заслуговуе присудя{ення наукового

ступеня доктора ф|лософ|| за спец|альн|стто 07з - &1енедэкмент.

Фф!ц!йний опонент:
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