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Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що діяльність сучасних 
підприємств сфери послуг відрізняється високим рівнем динамічності, 
різноманітністю послуг, багатоваріантністю управлінських рішень з широким 
спектром факторів. Недосконалість управління підприємствами сфери послуг, а 
також їх невідповідність вимогам ринкової економіки та галузевим трендам, 
різке зниження потенціалу управління в кризових умовах 2020-2021 рр. також 
викликають необхідність пошуку нових методів управління, що реагують на 
зміну середовища. У цих умовах одним з ефективних інструментів 
менеджменту компаній сфери послуг може бути розробка бізнес-моделей. 
Завдяки інноваційним принципам і процедурам, закладеним у такій методиці, 
підприємства можуть забезпечити собі стійкі конкурентні переваги й зміцнити 
своє становище на ринку. Використання технології бізнес-моделювання в 
умовах вітчизняного бізнесу є сьогодні перспективним аспектом для одержання 
прибутку. При цьому значні відмінності сфери послуг від виробничої сфери 
визначають і специфіку бізнес-моделювання на ринку послуг. Дослідження 
даної проблеми стає найбільш актуальним саме в сучасних умовах, коли 
сучасна економіка розвивається переважно завдяки підприємствам сфери 
обслуговування. Однак це вимагає розробки стратегії трансформації бізнес- 
моделей. Представлена робота охоплює найважливіші проблемні питання 
системного управління розвитком підприємств сфери послуг та має 
безпосередній вихід на реальні економічні проблеми з точки зору встановлення 
зв’язку між бізнес-моделями та економічною ефективністю діяльності 
підприємств сфери послуг.

Актуальність питань поєднання мети та організаційно-економічних 
аспектів розвитку сфери послуг формують задачі дисертаційної роботи 
Омельяненко Олени Миколаївни, що підтверджує теоретико-методичну та 
практичну значимість, а також свідчить про своєчасність та актуальність 
дослідження.



Практична значимість результатів дослідження визначається пропозиціями 
щодо вдосконалення галузевого та міжгалузевого управління з урахуванням 
міжнародних факторів. Підготовлені дисертанткою пропозиції можуть бути 
використані суб'єктами законодавчої ініціативи, вченими та викладачами 
вищих навчальних закладів, а також бізнесовими колами.

Відповідність дисертаційної роботи сучасним потребам науки і 
практики. За тематичною спрямованістю дисертація відповідає наступним 
науково-дослідним роботам, зокрема «Удосконалення бухгалтерського обліку 
суб’єктів підприємницької діяльності в умовах діджиталізації»
(№ 0120U102096); «Інноваційні стратегії управління бізнес-процесами суб’єктів 
підприємництва» (№ 0121U109191); «Стратегічне управління соціально-
економічними системами в умовах глобальних викликів» (№ Oil 7U004981); 
«Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для системного 
забезпечення національної безпеки України» (№ 0117U003855); «Розробка 
науково-методичних засад та практичного інструментарію оцінювання 
комерційних (ринкових) перспектив товарних інновацій» (№ 0119XJ100179); 
«Управління економічною ефективністю діяльності підприємств»
(№ 0118U000786). Результати дисертаційної роботи також отримано в ході 
виконання міжнародного проекту ЄС «The EU Financial Sector as a Driver for 
Sustainable Development: European Integration, Policy Reform and Networked 
Economy Perspectives» програми ЄС «ERASMUS+» Модуль Жан Моне.

В межах опрацювання перелічених наукових тем особисто здобувачем 
визначено сервісну складову функціонування інноваційних мереж, розроблено 
науково-методичні аспекти реалізації бізнес-моделі «продукт як послуга», 
проведено аналіз цифрової трансформації бізнес-моделей підприємств сфери 
послуг, розглянуто питання В2В-бізнес-моделей в готельно-ресторанному 
бізнесі, розглянуто тенденції сервізації економіки, проаналізовано
проблематику підвищення готовності бізнесу до розвитку в сфері надання 
креативних послуг та визначено основні особливості креативних послуг, які є 
важливими для розвитку бізнесу в цій сфері, залежно від сектора та моделей 
взаємодії в ньому, розроблено науково-методичні основи забезпечення 
сервісної складової підтримки інноваційних процесів.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій

Наукові положення, висновки і пропозиції дисертаційного дослідження



сформульовано чітко, логічно, послідовно, є аргументованими і змістовними. 
Достовірність одержаних результатів підтверджується: теоретико-методичною 
обґрунтованістю вихідних положень дослідження; опрацюванням значної 
кількості джерел; застосуванням сучасних методів досліджень; апробацією 
результатів досліджень, впровадженням результатів дослідження у практичну 
діяльність на різних рівнях управління.

У результаті проведених досліджень автором здійснене теоретичне 
узагальнення та запропоновано вирішення актуальної наукової проблеми 
визначення стратегічних векторів трансформації бізнес-моделей підвищення 
економічної ефективності діяльності сфери послуг та розроблення практичних 
рекомендацій з їх практичного впровадження на підприємствах.

Для досягнення мети і вирішення завдань дисертаційної роботи були 
використані такі методи наукового дослідження бізнес-моделей сфери послуг: 
системний підхід; історико-логічний метод; систематизації та узагальнення; 
метод класифікації; системно-структурний аналіз економічних процесів та 
явищ; метод кількісного та якісного порівнянь; патентний аналіз; аналіз та 
синтез; метод моделювання; статистичний та графічний методи.

Оцінка змісту та завершеності дисертації.
У першому розділі дисертаційного дослідження проаналізовано науково- 

методичні підходи до визначення особливостей послуг, визначено особливості 
сфери послуг як об’єкта управління, проаналізовано тенденції світової 
економіки та визначено тренд зростання ролі сектору послуг, визначено 
основні фактори такого зростання, зокрема інтеграцію сфери послуг в 
матеріальне виробництво, проаналізовано специфічні риси діяльності 
підприємств сфери послуг, визначено фактори привабливості сфери послуг як 
сфери діяльності, узагальнено теоретичні підходи до побудови бізнес-моделей, 
визначено зміст поняття «бізнес-модель», наведено основі підходи до побудови 
бізнес-моделей, представлено особливості управління розвитком бізнесу в 
сфері послуг, розглянуто інноваційні стратегії у сфері послуг, представлено 
наукові підходи до визначення стратегічних векторів трансформації бізнес- 
моделей.

У другому розділі роботи представлено результати аналізу тенденцій 
трансформації бізнес-моделей сфери послуг, зокрема інтелектуалізації 
традиційної сфери послуг, розглянуто бізнес-модель D2C (direct to consumer), 
визначено особливості креативних послуг з точки зору побудови бізнес- 
моделей та особливості бізнесу креативних підприємств, розглянуто основні



складові бізнес-стратегії в секторі креативних послуг, запропоновано 
класифікацію креативних послуг, визначено основні напрями удосконалення 
управління бізнес-процесами цій сфері, здійснено аналіз ролі послуг в контексті 
активізації інноваційних процесів, узагальнено роль послуг промислового 
характеру, на основі аналізу світової практики інноваційної політики визначено 
сфери фінансово-економічного стимулювання інноваційної діяльності, в рамках 
яких розглянуто відповідну сервісну складову.

У третьому розділі автором визначено концептуальні основи цифрових 
бізнес-моделей в контексті сервізації економіки, проведено огляд успішного 
іноземного та вітчизняного досвіду, що дозволив узагальнити ключові 
положення цифрової трансформації побудови бізнес-моделей сфери послуг, 
визначено тенденції цифрової трансформації бізнесу, розглянуто питання 
цифровізації бізнес-моделі, проаналізовано особливості цифрової 
трансформації сфери послуг України, розглянуто питання трансформації 
бізнес-моделей в ході цифрового маркетингу, розглянуто особливості бізнес- 
моделі цифрових агентств, визначено науково-аналітичні основи побудови 
бізнес-моделі цифрового агентства та стратегічні аспекти цифровізації бізнес- 
моделей на основі В2В-взаємодії.

Загальні висновки логічно випливають зі змісту роботи, у загальному 
вигляді відображають основні результати дисертаційної роботи.

Вивчення матеріалів дисертації дозволяє зробити висновок, що наукові 
результати, отримані автором, ґрунтуються на всебічній розробці проблеми, що 
досліджується, аналізі різних підходів до її вирішення, використанні великого 
масиву літературних джерел. Результати досліджень мають достатній ступінь 
достовірності, яка обумовлена використанням аналітичних і статистичних 
даних, а також сучасними методами наукових досліджень, які названі вище.

Отже, можна стверджувати, що мета дисертаційної роботи в ході 
виконання дослідження була досягнута, а дисертація є завершеною науковою 
працею.

Достовірність та наукова новизна результатів дослідження
Достовірність сформульованих у роботі нових наукових положень та 

отриманих результатів обґрунтована, підтверджується значною кількістю 
опрацьованих статистичних документів, спеціальної наукової літератури, 
періодичних видань, електронних джерел, а також апробацією та 
оприлюдненням під час виступів на тематичних міжнародних та всеукраїнських 
науково-практичних конференціях.



Дисертаційне дослідження здійснене автором відповідно до мети, що 
полягала у визначенні стратегічних векторів трансформації бізнес-моделей 
підвищення економічної ефективності діяльності сфери послуг та розробленні 
практичних рекомендацій з їх практичного впровадження на підприємствах.

Сформульовані відповідно до мети завдання слід вважати такими, що були 
вирішені на достатньо високому теоретичному і прикладному рівні, що в свою 
чергу дало змогу отримати результати, що мають ознаки наукової новизни, 
серед яких слід виокремити наступні.

На основі огляду світових бізнес-трендів удосконалено теоретико- 
методологічні засади визначення стратегічних векторів трансформації бізнес- 
моделей підвищення економічної ефективності діяльності сфери послуг, що 
розглядають їх у взаємозв’язку і залежно від специфіки сфери послуг та 
уможливлюють обрання найбільш ефективних інструментів удосконалення 
бізнес-моделей підприємств. Здійснено систематизацію особливостей 
трансформації бізнес-моделей сфери послуг, що ґрунтується на комплексному 
розумінні бізнес-моделі, стратегічних напрямах інноваційного розвитку та 
дозволяє обрати перспективні напрямки удосконалення управління ними через 
інновації;

За результатами аналізу особливостей функціонування цифрових агентств, 
які є порівняно новими учасниками ринку послуг й відображають тренд 
цифрового маркетингу бізнесу, запропоновано концептуальні основи бізнес- 
моделі типу М2, що враховує специфіку В2В-взаємодії за умов залежності 
ефективності бізнес-моделей учасників партнерства та дає змогу реалізувати 
потенціал мережевої кооперації і взаємного навчання. В контексті розвитку 
концепції моделі типу М2 розроблено й теоретично обґрунтовано науково- 
методичні основи побудови бізнес-моделей функціонування цифрового 
агентства, які комплексно враховують особливості моделей В2В і В2С та 
специфіку бізнес-моделі цифрового маркетингу послуг і уможливлюють 
успішну реалізацію стратегічних векторів цифровізації, коопетиції та 
інноваційності.

З метою оцінювання ефективності побудови бізнес-моделей удосконалено 
науково-методичні аспекти аналітики ефективності бізнес-моделей підприємств 
сфери послуг, які на відміну від наявних ґрунтуються на використанні ОЕА- 
аналізу, індексу Мальмквіста і моделі відповідності підприємств технологічним 
трендам та уможливлюють оцінку ефективності бізнес-моделі в умовах впливу 
стратегічних векторів трансформації бізнес-моделей підвищення економічної 
ефективності діяльності сфери послуг.



В дослідженні знану роль приділено вектору цифровізації. Здобувачкою 
удосконалено теоретичні й прикладні складові стратегії цифровізації бізнес- 
моделі сфери послуг та її рівні, що ґрунтуються на етапності цифрової 
трансформації, спрямованої від підвищення ефективності наявних бізнес- 
моделей за допомогою пілотного впровадження цифрових рішень до 
повномасштабного використання цифрових рішень (цифровізована бізнес- 
модель) та дозволять забезпечити формування умов для появи нових, 
заснованих на цифрових технологіях, бізнес-моделей та формування умов для 
появи нових послуг у цифровому форматі. З прикладної точки зору 
заслуговують уваги запропоновані організаційно-економічні підходи до аналізу 
особливостей цифрової трансформації бізнес-моделей в результаті реалізації 
завдань цифрового маркетингу, що орієнтовані на комплексний підхід до 
вирішення клієнтських завдань через аналітичну складову й використання 
фізичних і цифрових каналів комунікацій та дають можливість повністю 
досягти цілей цифрового маркетингу в сфері послуг.

Теоретичне значення дослідження полягає в удосконаленні науково- 
методичного підходу до визначення особливостей бізнесу креативних 
підприємств та класифікації креативних послуг, що на відміну від наявних 
акцентуються на розгляді креативної послуги як продукту та його 
інноваційного циклу, а також диференціюються залежно від сектора і бізнес- 
моделей взаємодії в ньому, зокрема В2В або В2С, враховують контекст 
можливого поєднання вказаних бізнес-моделей і появи супутніх бізнес- 
вертикалей та дають змогу адаптувати бізнес-модель до умов збільшення 
фрагментації серед партнерів. Також в роботі уточнено сутнісні характеристики 
понять «цифрова економіка», «цифровізація», «стратегічний вектор 
трансформації бізнес-моделі», що вносить вклад у розвиток теорії і практики 
бізнес-моделювання та розроблення наукових основ формування стратегій 
забезпечення готовності бізнесу до роботи в нових умовах розвитку сфери 
послуг.

Відмітимо, що всі елементи наукової новизни сформульовані коректно, їх 
кількість та кваліфікація відповідають нормативним вимогам до дисертацій 
доктора філософії, у них конкретно зазначено, чим саме отримані положення 
відрізняються від вже відомих, а також вказано, які саме результати можна 
одержати при використанні сформульованих положень.

Значення одержаних результатів для науки й практики та 
рекомендації щодо їх можливого використання. Практичне значення



дисертаційного дослідження підтверджується тим, що основні наукові 
результати, отримані під час проведення, доведено до практичного 
впровадження:

-  результати дослідження концептуальних основ бізнес-моделі типу M2, 
що враховує специфіку В2В-взаємодії за умов взаємозалежності ефективності 
бізнес-моделей учасників партнерства, впроваджено в діяльність ФОП Каськов 
А.П. (довідка від 15.12.2020 р.);

-  науково-методичні підходи до аналізу особливостей й тенденцій 
трансформації бізнес-моделей в сфері послуг, що ґрунтуються на диференціації 
послуг за рівнем креативності та інтелектуалізації, розгляді ланцюгів поставок 
високотехнологічної продукції, впроваджено в діяльність Міжнародного центру 
з розвитку науки і технологій (довідка № 1503/21-29 від 15 березня 2021 р.);

-  основні положення та результати дослідження впроваджено в освітній 
процес Академії праці, соціальних відносин і туризму при викладанні 
навчального курсу «Фінансовий сектор Європейського Союзу як рушій сталого 
розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи мережевої економіки» 
для студентів факультет економіки, соціальних технологій та туризму (довідка 
№ 2018/35 від 27 березня 2018 р.).

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, в опублікованих працях. За результатами 
дисертаційного дослідження опубліковано 25 наукових праць, які повністю 
відображають результати дослідження здобувана, зокрема 1 підрозділ 
колективної монографії, 6 статей у наукових фахових виданнях України; 1 
публікація у закордонному періодичному науковому виданні, що індексується 
науковометричною базою даних Scopus; 15 тез доповідей на науково- 
практичних конференціях.

Наголосимо, що в опублікованих працях відображені основні наукові 
положення та результати дисертаційної роботи. Термін розсилання примірників 
фахових видань, у яких опубліковані праці дисертанта, а також кількість 
публікацій, обсяг, якість, повнота висвітлення результатів та розкриття змісту 
дисертації відповідає вимогам ДАК України та «Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника». Відповідні публікації висвітлюють основні наукові положення 
дисертації, зокрема ті, які виносяться автором на захист.



Дискусійні положення та недоліки дисертаційної роботи
Не дивлячись на істотні результати роботи, дисертація Омельяненко О.М. 

має вразливі місця, щодо яких необхідно зробити певні зауваження.
1. Певною проблемою роботи можна вважати те, що автором дещо 

зміщено акценти в розумінні стратегічних векторів трансформації бізнес- 
моделей підвищення економічної ефективності діяльності сфери послуг на 
цифрову складову. В той же час варто відзначити, що сфера послуг наразі 
активно здійснює інвестиційну політику, переважно спрямовану на 
маркетингові аспекти, а також на формування ланцюжків доданої вартості. 
Також в роботі не використано класичний аналіз оцінювання ефективності 
бізнес-моделі з інвестиційної точки зору та взагалі не приділено увагу 
питанням спеціалізації та вибору форматів взаємодії з клієнтами.

2. На продовження цього зауваження слід вказати на доречність більш 
глибокого в теоретико-методичному плані аналізу інноваційних стратегій 
трансформації бізнес-моделей сфери послуг, зокрема пошуку балансу між 
комерційним та некомерційним аспектом розвитку, що потребує значних 
фінансових ресурсів та є досить ризикованим, а також певною мірою формує 
ряд обмежень.

3. Вельми цікавим є аналіз здобувачем трансформація бізнес-моделей 
сфери послуг в ході цифрового маркетингу, однак при цьому відповідний 
підрозділ роботи (3.2) носить переважно описовий характер й не розглядає 
детально як саме відбувається трансформація бізнес-моделей підприємств, 
зокрема розглянутого цифрового агентства та готельно-ресторанного бізнесу як 
його клієнта. Для цього доцільно використати розглянутий у підрозділі 1.3 
бізнес-процесний підхід та розглянуті у підрозділі 1.2 шаблони бізнес-моделей.

4. Вважаю недостатнім формулювання загальних висновків щодо 
диференціації впливу різних стратегічних векторів на бізнес-моделі 
підприємств, що надають різні види послуг, поза визначення конкретних 
аспектів або складових бізнес-моделі, що зазнають змін.

5. В роботі зустрічаються окремі неточності та слабко аргументовані місця, 
зокрема при формулюванні висновків за розділами, які можна було б дещо 
посилити.

Водночас висловлені зауваження мають дискусійний характер та не 
можуть вплинути на достатній науковий рівень, новизну та достовірність 
результатів дисертації Омельяненко О.М.



Загальний висновок
Представлене до розгляду дисертаційне дослідження Омельяненко О.М. 

«Стратегічні вектори трансформації бізнес-моделей підвищення економічної 
ефективності діяльності сфери послуг» є завершеною кваліфікаційною 
науковою працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що в 
сукупності вирішують конкретне науково-прикладне завдання, яке полягає у 
визначенні стратегічних векторів трансформації бізнес-моделей підвищення 
економічної ефективності діяльності сфери послуг та розробленні практичних 
рекомендацій з їх практичного впровадження на підприємствах. Отримані 
результати сприятимуть подальшому ефективному розвитку ряду сфер 
національної економіки через використання можливостей побудови більш 
ефективних бізнес-моделей. Актуальність обраної теми дисертації, ступінь 
обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, новизна та 
повнота викладу в опублікованих працях повністю відповідають вимогам до 
дисертацій доктора філософії. Дисертаційна робота Омельяненко О.М. 
відповідає спеціальності 051 -  Економіка. У публікаціях здобувачки
відображені основні положення дисертації.

Таким чином, вважаю, що дисертація Омельяненко Олени Миколаївни 
«Стратегічні вектори трансформації бізнес-моделей підвищення економічної 
ефективності діяльності сфери послуг» відповідає вимогам пп. 9, 11, 12, 13, 14 
Порядку присудження наукових ступенів’ затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з 
Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 
30.12.2015 р., № 567 від 27.07.2016 р., № 943 від 20.11.2019 р., № 607 від 
15.07.2020 р.) та Про присудження ступеня доктора філософії, який 
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. 
№ 167 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України 
№979 від 21.10.2020 р., № 608 від 09.06.2021 р.), а її авторка заслуговує на 
присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 -  
Економіка.

Завідувач кафедри маркетингу та 
бізнес-адміністрування Одеського

-ного університету імені 1.1. Мечникова, 
іічних наук, професор
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