
розвитку цифрової економіки України, використання її потенціалу, варто 
вважати актуальною і своєчасною. 

 
2. Зв’язок роботи з науковими планами і темами 

 

Дисертацію виконано відповідно до тематичного плану науково-
дослідних робіт Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних 
досліджень в місті Львові у межах тем НДР «Державна політика розвитку та 
реформування реального сектора економіки України у забезпеченні 
відновлення економічного зростання» (номер державної реєстрації 
0117U004184). Автором обґрунтовано висновки та рекомендації щодо: 
інструментів та засобів державної політики розвитку цифрової економіки як 
передумови зміцнення конкурентних позицій вітчизняних суб’єктів 
господарювання в частинні базових видів їх економічної діяльності. 

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

 

Обґрунтованість положень новизни забезпечується використанням 
комплексу загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання, 
зокрема, інституціональний, системний та еволюційний підходи до аналізу 
процесу цифровізації, становлення й розвитку цифрової економіки в Україні. 

Всі наукові положення дисертаційної роботи мають достатній рівень 
обґрунтованості за рахунок: 

  вивчення і критичного аналізу великої кількості наукових праць 
провідних учених з питань цифрової трансформації національної економіки, 
інституціональних аспектів її становлення та особливостей державного 
регулювання; 

  збору й аналізу статистичної інформації щодо рівня відцифрування 
національної економіки в розрізі секторів; 

 здійснення систематизації теоретико-методологічних підвалин 
дослідження державного регулювання в частині прискореного розвитку 
цифрової економіки; 

  ретельного аналізу детермінантів розвитку цифрової економіки, 
представлення особливостей інституційного середовища в якому відбувається 
цифрова трансформація економіки. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, що виносяться на захист, 
мають достатній ступінь обґрунтованості та достовірності, що підтверджується 
завершеністю, логічністю і послідовністю отриманих результатів. 
Методологічна складова обґрунтованості результатів дисертації забезпечується 
використанням численних літературних джерел з проблематики економічного 
зростання, державного регулювання економіки, теорії інституціоналізму, 
структурної політики. 

Вірогідність отриманих у дисертаційній роботі результатів та їх повнота 
засвідчується застосуванням широкого інструментарію теоретико-методичного 
спрямування, опрацюванням значного масиву статистичної інформації й 



аналітичних даних з позицій макро- та мезорівня. Структурно та за обсягом 
дисертаційна робота є збалансованою, представлена комплексом теоретичних 
положень, науково-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо 
формування та реалізації державної політики розвитку цифрової економіки. 
Апробація наукових результатів дослідження засвідчується документами, 
представленими у дисертаційній роботі, які підтверджують затребуваність 
такого роду досліджень на регіональному рівні. 

Таким чином, є підстави вважати результати, висновки та рекомендації, 
сформульовані в дисертації Штець Т. Ф., належно обґрунтованими у теоретико-
методичному та прикладному аспектах. 

 
4. Достовірність наукових положень дисертації 

 

Достовірність основних результатів, запропоновані автором наукові 
положення, висновки і рекомендації ґрунтуються на аналізі праць відомих 
українських та закордонних учених з питань державного регулювання цифрової 
економіки, Законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету 
Міністрів України з питань становлення економіки цифрового типу в Україні, 
Директив і Рекомендацій Ради ЄС стосовно європейської політики щодо 
цифрового вектору розвитку країн Європи. 

Зокрема достовірність наукових положень забезпечується кваліфікованим 
використанням здобувачем сучасних методів досліджень. Так, у роботі 
використано методи: систематизації, статистичного аналізу, теоретичного 
узагальнення і порівняння, системно-структурного аналізу, частковий 
(графічний). Застосовуються й інші методи: статистично-економічного та 
компаративного аналізу ‒ під час аналізування передумов, обсягів, 
характеристик середовища та чинників цифровізації національної економіки 
України (п.р. 2.1 та 2.2); аналітико-прогнозних розрахунків – для розробки 
положень державної програми цифровізації в реальному секторі економіки 
України (п.р. 3.3). 

Окрім того, достовірність результатів забезпечено практичним 
використанням окремих  положень дослідження, про що свідчить наявність 4 
довідок про впровадження. Слід також зазначити, що достовірність отриманих 
результатів підтверджується їхньою апробацією на 7-ми науково-практичних 
конференціях. 
 

5. Наукова новизна отриманих результатів дослідження 
 

Наукова новизна положень роботи і значимість її результатів полягає у 
обґрунтуванні теоретико-методичних підходів та напрацюванні прикладних 
рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання в частинні 
розвитку цифрової економіки. Наукові положення, висновки та рекомендації є 
наслідком різнобічних наукових досліджень, виконаних авторкою при 
вирішенні завдань, які поставлені в дисертацій роботі. Достовірність 
результатів дослідження обумовлена сукупністю методико-прикладної 
парадигми й теоретичної концептуалізації наукових досліджень; аналізом 



прогресивних підходів до вирішення поставлених завдань; організацією роботи 
з використанням відповідних компонентів наукового апарату дослідження, 
адекватних об’єкту й предмету, меті й завданням дисертаційної роботи; 
коректною економіко-статистичною обробкою отриманих емпіричних 
результатів. 

Серед вагомих здобутків і результатів дисертаційної роботи Штець Т. Ф., 
що характеризуються науковою новизною, варто виділити основні: 

1. Базуючись на ретельному теоретико-методичному аналізі дослідження 
державного регулювання цифрової економіки автору вдалось представити 
власне бачення концептуальних характеристик поняття та структури цифрової 
економіки, які передбачають обґрунтування якісно нової продуктивної та 
конкурентоспроможної частини доданої вартості національного продукту, 
позитивного впливу на функціонування і розвиток традиційних секторів та 
галузей економіки, системи формування електронного поля взаємовигідної 
взаємодії держави, бізнесу та суспільства, передумов забезпечення нової якості 
економічного відтворення та соціально-економічного розвитку (с. 20-36). 
Представлено основні структурно-функціональні компоненти цифрової 
економіки (рис. 1.1, с.31), серед чого вказано і її функції. 

Значення отриманого результату полягає в тому, що це дозволило Тетяні 
Федорівні розробити методичний інструментарій державного регулювання 
розвитку цифрової економіки (таблиця 1.3, с. 52) шляхом його розширення 
низкою нових, ідентифікованих у підсумку формування матриці (параграф 1.2), 
де інструменти державного регулювання визначаються узгоджено у 
відповідності до механізмів державної політики та чинників розвитку 
цифровізації (с. 37-54, рис 2.7 на с. 97). 

На основі детального наукового аналізу, що проведений в розділі 1, 
автором дисертації було удосконалено науково-методичний підхід до 
адаптивного застосування світового досвіду державного регулювання цифрової 
економіки. Значення цього результату полягає в тому, що Тетяні Федорівні 
вдалось аргументовано довести, той факт, що державне регулювання 
досліджуваної економіки (рис. 1.2, с. 68) на сам перед ґрунтується на створенні 
та розбудові цифрової інфраструктури, розвитку програм цифрової 
трансформації, впровадженні STEM програм (с. 63-64), посиленні координації 
дій між регуляторними інституціями для вирішенні завдань дерегуляції 
відносин в сфері цифрової економіки (с. 56-70). 

2. Виходячи з теми дисертаційної роботи, автором здійснено аналіз стану 
та представлено тенденції державного регулювання цифрової економіки 
України (розділ 2, рис. 2.17). Значення цього результату полягає в тому, що 
науковцю вдалося удосконалити методичний підхід до аналізу процесів 
розвитку цифрової економіки, апробація якого стосується проходження шести 
етапів (стратегічний, постановочний, експертний, якісної оцінки, кількісної 
оцінки, заключний) та закінчується розрахунком інтегрального індексу (у зміст 
показника закладено аспекти самодостатності, ефективності, готовності, 
залученості, інфраструктурного забезпечення, кооперації суб’єктів бізнесу в 
частинні цифровізації) (с. 80-84). Саме цей факт дозволив Тетяні Федорівні 



отримати достовірну характеристику якості середовища розвитку цифрової 
економіки в статиці, динаміці та в структурних аспектах (с. 99-118, рис. 2.8, рис 
2.1, рис. 2.2, 2.3, 2.6, таблиця 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8). 

3. Прикладний характер дисертаційної роботи, який стосується 
ідентифікації стратегічних пріоритетів та інструментів державного регулювання 
цифрової економіки України. Авторці вдалося сформувати низку рекомендації, у 
зміст яких закладається наступна наукова новизна:  

 по-перше, набув подальшого розвитку інструментарій стратегічного 
планування політики державного регулювання розвитку цифрової економіки, а 
саме на відміну від застосовуваних сценарних підходів розвитку в країні 
процесів цифровізації економіки, визначені етапи стратегічних зрушень та у 
відповідності до них – стратегічні пріоритети державного регулювання (рис. 3,1 
на с. 142, таблиця 3.1 на с. 145), напрями покращення структурних 
характеристик цифрової економіки (рис. 3.2 на с.153) та стратегічні завдання за 
групами суб’єктів – стратегічних партнерів у цій сфері (с. 137-155); 

 по-друге, розвинуто інструментарій державного регулювання 
інституціонального забезпечення розвитку цифрової економіки (табл.. 3.2), 
перелік якого сформовано за такими напрямами координації 
інституціонального забезпечення в цій сфері (табл. 2.9), як інституційно-
правовий базис, інституційно-організаційна платформа, інституційно-
інфраструктурне забезпечення, інституційно-економічний блок та 
інституційно-психологічне середовище (параграф 3.2, с. 158-171, рис. 3.4). 

4. Відповідно до аналізу проведеного в дисертації, Тетяною Федорівною 
було розроблено засоби програмування державної політики розвитку цифрової 
економіки, що дозволило представити проєкт Програми цифровізації реального 
сектора економіки України (розділ 3, параграф 3.3, рис. 3.7, табл. 3.3), 
перевагами якого є прогнозування ВВП країни (рис. 3.8, с. 186) за обрання 
форсованого, середнього чи еволюційного підходів, а також розроблена 
система індикаторів моніторингу реалізації програми (с. 178-189). 

5. В дисертації обґрунтовано напрями державної політики удосконалення 
структурних характеристик цифрової економіки України (рис. 3.2). 
Спираючись на це, автор встановив завдання суб’єктів цифрової економіки в 
контексті формування її системних зв’язків і забезпечення економічного 
зростання держави (рис. 3.3, параграф 3.1, с.153-155).  

 
6. Значущість дослідження для науки і практики 

та шляхи його використання 
 

Теоретико-прикладна значущість роботи полягає у розвитку автором 
методичних положень щодо розробки системи заходів зі стимулювання 
розвитку цифрової економіки та реалізації її потенціалу в системі 
національного господарства, класифікації наукових підходів до тлумачення 
сутності поняття «цифрова економіка», обґрунтуванні концептуальних основ 
забезпечення цифровізації національної економіки. 

Вважаємо за необхідне відзначити, що основні висновки та пропозиції 



дисертаційної роботи Тетяни Федорівни доведено до рівня практичних 
рекомендацій і методичних напрацювань, що в комплексі формують підґрунтя 
для їх упровадження у практичну діяльність. Переважна більшість 
сформульованих у роботі науково-практичних рекомендацій є обґрунтованими 
та знайшли практичне застосування у діяльності органів влади, що 
підтверджується відповідними документами.  

Зокрема, науково-прикладні результати дисертації використано: 
Устинівською районною державною адміністрацією при розробці заходів до 
програм комп’ютеризації інформаційної економіки та реалізації «Концепції 
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки» 
(довідка № 03-21/101/2 від 20.05.2020 р.), Національним інститутом 
стратегічних досліджень (довідка № 1/17/1 від 25.07.2018 р.) при формуванні і 
реалізації фінансово-економічних інструментів стимулювання розвитку ІТ-
сфери України в системі становлення і розвитку сектора цифрової економіки та 
Львівською обласною асоціацією малого і середнього підприємництва (довідка 
№ 02/20 від 10.03.2020 р.) при обґрунтуванні рекомендацій щодо створення, 
апробації та впровадження технологічних інновацій на підприємствах малого і 
середнього бізнесу, визначення завдань та засобів взаємодії представників 
підприємництва з державою, суспільним сектором та суб’єктами інноваційно-
технологічної інфраструктури у руслі формування спільної політики щодо 
розвитку сектора цифрової економіки використані у роботі.  

Окремі теоретико-методичні та прикладні результати дисертаційної роботи 
впроваджено в освітній процес ПрАТ ВНЗ «МАУП», зокрема під час 
викладання навчальних дисциплін: «Макроекономіка», «Мікроекономіка», 
«Економіка підприємства», «Електронна комерція» (довідка № 58 від 
15.04.2020 р.). Усе це свідчить про науково-практичну значимість результатів 
дисертаційної роботи Штець Тетяни Федорівни. 

 
7. Повнота викладу основних результатів 

дисертації в наукових публікаціях  
 

Результати дисертаційної роботи, висновки та рекомендації знайшли 
відображення у вітчизняних та іноземних наукових виданнях. Основні наукові 
результати опубліковано у 16 наукових працях, зокрема 1 зарубіжна колективна 
монографія, 1 стаття у періодичних наукових виданнях інших держав, які 
входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або ЄС, 6 
статей у наукових фахових виданнях (у тому числі 5 –у виданнях, внесених до 
реєстру міжнародних наукометричних баз даних), 7 публікацій за матеріалами 
конференцій та 1 стаття у інших виданнях. 

Обсяг і зміст опублікованих праць свідчать, що в них висвітлено основні 
положення проведеного наукового дослідження, які були апробовані й 
отримали позитивну оцінку на наукових заходах різних рівнів. Кількість 
опублікованих наукових праць за темою дисертаційної роботи та повнота 
відображення положень роботи у таких працях відповідають чинним вимогам. 

 Тобто, є всі підстави стверджувати, що Штець Тетяна Федорівна виконала 



всі вимоги щодо кількості та обсягу публікацій основного змісту дисертації на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

 
8. Відповідність тексту дисертації 

вимогам академічної доброчесності 
 

Аналіз тексту дисертації, а також публікації здобувача свідчать про 
відсутність ознак порушення автором вимог академічної доброчесності. 
Зокрема, дисертаційна робота містить посилання на джерела інформації у 
випадку використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; відповідає 
нормам законодавства про авторське право і суміжні права; відображає 
прагнення автора надати достовірну інформацію про результати власної 
наукової діяльності з проблем державного регулювання розвитком цифрової 
економіки України, використані методики досліджень та інформаційні ресурси. 

 
9. Ідентичність змісту анотації та 

основних положень дисертації  
 

Порівняльний аналіз анотації та основних положень дисертації 
Штець Т. Ф. засвідчує їх повну відповідність. Анотація не містить інформації, 
яка б була відсутня у тексті дисертаційної роботи. Дисертація та оприлюднена 
анотація оформлені відповідно до вимог, встановлених МОН України. 

 
10. Дискусійні положення та 

зауваження щодо змісту дисертації 
 

Виносячи загальну позитивну оцінку дисертації Штець Т. Ф. та 
відзначаючи достатньо високий рівень науково-теоретичного обґрунтування і 
переконливість теоретичних, аналітичних й методичних положень роботи 
Тетяни Федорівни, змістовність і логіку викладення матеріалів дослідження, 
варто все ж зупинитись на окремих недоліках та дискусійних моментах 
дисертаційної роботи, зокрема: 

1. У дисертації не приділено уваги проблематиці розвитку цифрових 
платформ в Україні, котрі детермінують цілий напрям цифрової трансформації 
національної економіки і є запорукою її конкурентоспроможності на 
глобальному рівні. Відповідно, робота набула б комплексності, якби автор 
виконала структуризацію складу цифрових платформ, виділила ключові 
економічні ефекти їх використання, дослідила суб’єктний склад системи 
управління ними. 

2. Варто розширити структуру інструментів формування 
інституціонального забезпечення розвитку цифрової економіки в Україні (рис. 
3.4, с. 158) шляхом запровадженням нового інституту – так званих «сервісних 
інтеграторів» (бізнес-структур сфери послуг), роль яких стрімко зростає у 
прогресивному економічному розвитку. Вони є перспективним інструментом 
скорочення трансакційних витрат і прискорення операційних циклів на основі 
сервізації діяльності учасників цифрових платформ. У зв’язку з цим цікавим 
предметом дослідження видається механізм функціонування підприємств-



інтеграторів, способи управління ними, шляхи мережевої сервісної взаємодії з 
іншими економічними суб’єктами. 

3. Автор обґрунтовано стверджує, що розвиток вітчизняної економіки 
можливий лише за умови впровадження інноваційних продуктів та цифрових 
технологій у реальний сектор (п. 3.2, с. 169). Логічно припустити, що перелік 
інновацій, механізми їх впровадження та джерела фінансування значно 
різняться у підприємств різних розмірів. Відтак, робота значно виграла б у разі 
конкретизації стратегічних напрямів розвитку окремо для малих, середніх та 
великих підприємств. 

4. Недостатньо обґрунтованим уявляється твердження автора про те, що 
“моніторинг є інструментом контролю, який дозволяє відстежувати ситуацію 
оперативно, релевантно динамізму поступу інформаційної глобалізації та 
цифровізації, що дає підстави визнати цей інструмент ефективним для 
реалізації функції контролю” (с. 188-189). Варто було б чітко сформулювати, 
аргументувати наукову позицію автора в частинні індикаторів моніторингу 
групи показників гармонізації й конвергенції цифрової економіки України та 
ЄС і розвитку цифрової індустрії (табл. 3.3).  

5. У рекомендаційній частині дисертаційної роботи Тетяні Федорівні 
варто було дослідити економічні ефекти та переваги від запровадження 
державної програми цифровізації в реальному секторі економіки України на 
засадах удосконаленої організаційно-інституційної системи. 

6. Аналізуючи у третьому розділі роботи структуру реального сектора 
економіки (стор. 175-177), автор не розкриває ступінь впливу секторів 
виробництва, комерціалізації й практичного застосунку цифровізації на 
систему розширення цифрових компетенцій майбутніх спеціалістів, систему 
інформаційного забезпечення й систему цифрової освіти (рис. 3.6 на с. 176). 
Згадується лише побічно, без детального аналізу, вплив бюджетно-грантового 
фінансування проєктів  (параграф 3.3, с. 179-180) розвитку цифрової економіки, 
до того ж не сформульовані в даному параграфі висновки щодо конкретних 
шляхів і способів пришвидшеного розвитку інфраструктури Індустрії 4.0 в 
Україні (с. 182-184). Окрім того, ознайомлення з третім розділом дисертації дає 
підстави для висновку, що її автор, на нашу думку, недооцінює той факт, що 
при недосконалій ефективності державного управління сфери інновацій, 
втручання держави в інноваційно-цифрові процеси може призвести до 
“інституційного вакууму” чи “інституційної пастки”. 

7. Зміст пунктів 7, 8 загальних висновків дисертації не чітко відображає 
важливість результатів проведеного Тетяною Федорівною дослідження. А 
здобутки автора в розділі 3 є надзвичайно важливими для науки і мають 
практичне значення. 

Проте, варто наголосити, що вказані недоліки і наведені зауваження в 
основному вказують на дискусійні моменти, мають рекомендаційний характер 
й не є суттєвими, та не заперечують загальну позитивну оцінку дисертації  
Штець Т. Ф. як ґрунтовного дослідження, що виконане на високому науково-
професійному рівні, містить наукову новизну, має теоретико-методичну і 
практичну цінність. 



11. Загальний висновок та оцінка дисертації 
 

 

 


