
ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію 
Омельяненко Олени Миколаївни 

«Стратегічні вектори трансформації бізнес-моделей підвищецня 
економічної ефективності діяльності сфери послуг» 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
зі спеціальності 051 Економіка

Актуальність теми дослідження
Перехід до ринкової моделі економічного розвитку пов'язаний не лише з 

трансформаціями державного управління та соціально-економічних 
відносин, але і з формуванням сфери послуг, як невід'ємної й важливої 
частини економіки. Важливість сфери послуг також обумовлена зміною її 
статусу з інфраструктурного елемента в ключовий сегмент національної 
економіки з тенденцією подальшого росту у зв’язку з переходом країни до 

постіндустріального розвитку. Темпи росту світового ринку послуг у 1,5 рази 

перевищують темпи росту торгівлі товарами. На частку послуг у розвинених 
країнах припадає понад 50% ВВП та 70% зайнятих.

Вказані аспекти супроводжуються й трансформацією галузі, пов’язаною 
з тенденціями урбанізації, спеціалізації, зростанням пріоритетності якості 
життя, активізацією міжнародного туризму тощо. Конкуренція в сфері 
бізнесу стимулює попит на інформаційні, консультаційні, юридичні, 
банківські, інвестиційні та інші послуги. В результаті технологічного 
прогресу виникає потреба в навчанні, технічному обслуговуванні та інших 
інноваційних послугах. Перелічені тренди супроводжуються становленням 
Індустрії 4.0 та цифровою трансформацією бізнес-процесів на якісно новому 
рівні. Водночас сфера послуг України ще не відповідає глобальним трендам 
як за роллю в економіці, так і за рівнем бізнес-моделей, що робить 
дослідження як власне галузевих тенденцій, так і організаційно-економічних 
механізмів адаптації до них, актуальним як з теоретико-методологічної, так і 

з прикладної точки зору.



Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дослідження Омельяненко О.М. виконувалось у відповідності з 

тематичним планом наукових досліджень кафедри бізнес-економіки та 
адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка, зокрема «Удосконалення бухгалтерського обліку суб’єктів 
підприємницької діяльності в умовах діджиталізації» (номер державної 
реєстрації 0120U102096); «Інноваційні стратегії управління бізнес-процесами 
суб’єктів підприємництва» (номер державної реєстрації 0121U109191); 

«Стратегічне управління соціально-економічними системами в умовах 
глобальних викликів» (номер державної реєстрації 0117U004981), а також 
планових наукових досліджень Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка на замовлення МОН України, зокрема 
наукових проектів молодих учених: «Інституційно-технологічне
проектування інноваційнріх мереж для системного забезпечення національної 
безпеки України» (№011711003855, 2017-2020 рр.) та «Розробка науково- 
методичних засад та практичного інструментарію оцінювання комерційних 
(ринкових) перспектив товарних інновацій» (номер державної реєстрації 
0119U100179, 2018-2021 рр.), а також однієї зовнішньої НДР
«Управління економічною ефективністю діяльності підприємств» (номер 

державної реєстрації 0118U000786).
Результати дисертаційної роботи отримано також під час виконання 

міжнародного проекту СС «The EU Financial Sector as a Driver for Sustainable 
Development: European Integration, Policy Reform and Networked Economy 

Perspectives» програми CC «ERASMUS+» Модуль Жан Моне, проект 
№575275-EPP-l-2016-l-UA-EPPJMO-MODULE, реєстрація в Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі України №3613 від 22.05.2017 р., 
сертифікат про участь здобувачки у проекті № 2018/13 від 27 березня 2018 р.

Наукова новизна одержаних результатів 
Серед найбільш істотних результатів, які отримані авторкою роботи, 

слід зазначити:
— концептуальні основи бізнес-моделі В2В-взаємодії типу М2, що



відображає залежність ефективності бізнес-моделей партнерів й відповідає 
стратегічному вектору кооперації;

-  науково-методичні основи побудови бізнес-моделей функціонування 
цифрових агентств, що враховують співпраці у форматах В2В і В2С, 

особливості цифрового маркетингу послуг та дають змогу успішно 
реалізувати стратегічні вектори розвитку сфери послуг;

-  науково-методичні аспекти аналітики ефективності бізнес-моделей 
підприємств сфери послуг, які на відміну від наявних ґрунтуються на 
визначенні ефектів бізнес-моделі та уможливлюють оцінку ефективності 
бізнес-моделі в умовах впливу стратегічних векторів трансформації бізнес- 
моделей підвищення економічної ефективності діяльності сфери послуг;

-  удосконалений науково-методичний підхід 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;

-  теоретико-методологічні засади визначення стратегічних векторів 
трансформації бізнес-моделей підвищення економічної ефективності 
діяльності сфери послуг, що на відміну від наявних розглядають їх у 
взаємозв’язку і залежно від специфіки сфери послуг та уможливлюють 
обрання найбільш ефективних інструментів удосконалення бізнес-моделей 

підприємств сфери послуг;
-  систематизація особливостей трансформації бізнес-моделей сфери 

послуг, яка на відміну від інших ґрунтується на комплексному розумінні 

бізнес-моделі, стратегічних напрямах інноваційного розвитку організацій 
сфери послуг та дозволяє обрати перспективні напрямки удосконалення 

управління ними через інновації;
-  теоретичні й прикладні складові стратегії цифровізації бізнес-моделі 

сфери послуг, що ґрунтуються на етапності цифрової трансформації.



спрямованої на підвищення ефективності наявних бізнес-моделей за 
допомогою пілотного впровадження цифрових рішень до повномасштабного 
використання цифровріх 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;

-  організаційно-економічні підходи до аналізу особливостей цифрової 
трансформації бізнес-моделей в результаті реалізації завдань цифрового 
маркетингу, що на відміну від наявних 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;

-  уточнені 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.

Структура та зміст роботи 
Робота має логічну й виважену структуру.
У вступі коректно описано науковий апарат дослідження, визначено 

методи дослідження та деталізовано дані про апробацію та представлення 
основних результатів науковій спільноті.

У перщому розділі «Теоретичні основи трансформації бізнес-моделей 

підвищення економічної ефективності діяльності сфери послуг»
представлено аналіз до ролі сфери послуг в економіці, проаналізовано 
науково-методичні підходи до визначення бізнес-моделі та з’ясовано 
сутність стратегічних векторів трансформації бізнес-моделей підвищення 
економічної ефективності діяльності сфери послуг.

у  другому розділі «Аналіз особливостей трансформації бізнес-моделей 
підвищення економічної ефективності діяльності сфери послуг»

представлено результати аналізу особливостей трансформації бізнес-моделей



сфери послуг в контексті стратегічних векторів трансформації бізнес- 
моделей підвищення економічної ефективності діяльності сфери послуг, 
визначено особливості креативних послуг з точки зору побудови бізнес- 
моделей та розглянуто роль сфери послуг в контексті активізації 
інноваційних процесів.

у  третьому розділі «Цифрова стратегія трансформації бізнес-моделей 
підвищення економічної ефективності діяльності сфери послуг» розкрито 
зміст цифрових стратегій в контексті сервізації економіки, визначено 
особливості трансформації бізнес-моделей підприємства сфери послуг в ході 
цифрового маркетингу, представлено бізнес-модель цифрового агентства та 
визначено стратегічні аспекти цифровізації бізнес-моделей на основі В2В- 
взаємодії.

Ступінь обгрунтованості обраних методів, отриманих результатів, 
наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у  дисертації, 

їх достовірність і наукова новизна
Основні положення дисертації викладені повно й докладно. Аналіз 

тексту дисертації та змісту публікацій є переконливим свідченням наукової 
достовірності результатів проведеного дослідження. Високий рівень 
обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій,

сформульованих здобувачкою у дисертації забезпечено: професійним 
вирішенням низки наукових завдань, що сприяло реалізації мети 
дослідження; використанням широкої джерельної бази. Підсиленню рівня 
обґрунтованості отриманих результатів сприяло використання праць 
вітчизняних та зарубіжних науковців.

Представлений зміст дисертаційної праці свідчить про широку ерудицію 

здобувачки.

Практичне значення одержаних результатів 
Практична значимість дослідження полягає в тому, що розроблені в 

дисертації практичні рекомендації з удосконалення бізнес-моделей 
використані в практиці бізнес-управління та у науково-освітній сфері.



у  цілому запропоновані нововведення допоможуть підвищити 

організаційний рівень бізнесу та створити умови для реалізації планів 
стратегічного розвитку. Викладені в роботі методичні положення можуть 
бути використані при реалізації проектів з підвищення організаційного рівня, 
результативності бізнес-моделей підприємницьких структур сфери послуг.

Повнота викладу результатів дослідження в опублікованих працях 
Основні положення дисертації Омельяненко О.М. висвітлено у 25 

наукових працях (із них -  18 одноосібних): 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 матеріалів конференцій різних 
рівнів.

Особистий внесок здобувачки підтверджено свідоцтвами про реєстрацію 
авторського права на твір, виданими Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України (№90870 від 18.07.2019) та Державним підприємством 
«Український інститут інтелектуальної власності» (№ 100896 від 25.11.2020).

Дискусійні питання та зауваження щодо змісту дисертації
Загалом позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Омельяненко О.М., 

відзначаючи її наукову цінність і практичну значущість, вважаємо за 
потрібне висловити деякі побажання і зауваження дискусійного характеру:

1. Сприймаючи вибір методологічних засад дослідження слід відзначити 
відсутність підходів зі сфери проектного аналізу, хоча в дослідженні, зокрема 
в розділі З, розглядається проектування бізнес-моделі.

2. Оцінювання впливу цифровізації на ефективність економічних 
процесів (підрозділ 1.3) та відповідні висновки є досить дискусійними, 
оскільки рядом вітчизняних та іноземних досліджень доведено відсутність 
автоматичного позитивного зв’язку між цифровізацію та економічною 

ефективністю.
3. Авторка дисертації аналізує зміст стратегічних векторів 

трансформації бізнес-моделей сфери послуг, разом з тим, у тексті роботи не



відображено повною мірою логічний ланцюжок щодо оцінок економічної 

ефективності бізнес-моделей до та після трансформації відповідно до 
визначених векторів. Якщо б це було зроблено, то цінність роботи була б 
вищою.

4. Не досить повно проведено оцінювання економічної ефективності 
запропонованих бізнес-моделей з точки зору проаналізованих у розділі 1 
науково-методичних підходів.

Водночас зазначені зауваження не впливають на вагомість результатів і 

висновків по даній роботі й можуть бути основою подальших досліджень.

Висновок про відповідність дисертації вимогам 
Порядку присудження наукових ступенів

Аналіз змісту дисертаційної роботи, опублікованих праць дисертантки 
дає підставу зробити такий висновок: дисертація Омельяненко Олени 

Миколаївни «Стратегічні вектори трансформації бізнес-моделей підвищення 

економічної ефективності діяльності сфери послуг» повністю відповідає 

чинним 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 КМ № 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.), що дає 

підстави для присудження Омельяненко Олени Миколаївні наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка.

Офіційний опонент:
професор кафедри економіки і 
міжнародних економічних відносин 
М[іжнародн6го гуманітарного університету, 

доктор еконо^& их наук, професор О.В. Прокопенко

Завідувач канцелярії 

В.О.Горбаньова


