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ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
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FOR EFFICIENT FUNCTIONING OF ENTERPRISES 

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто форми та напрями прояву цифровіза-

ції в сфері економіки. Окреслено вплив цифрової економіки 
на умови господарювання, діяльність підприємств та систе-
му управління. Систематизовано можливості та переваги для 
підприємств від цифровізації їхніх бізнес-процесів, процесів 
управління діяльністю та персоналом і бізнес-моделі загалом. 
Обґрунтовано необхідність зміни цінностей та пріоритетів ді-
яльності та побудови якісно нових бізнес-моделей підприємств 
та систем управління, що забезпечить формування конкурент-
них переваг в умовах стрімкого розвитку цифрової економіки 
в глобалізованому світі. Визначено основні проблеми та пере-
шкоди на шляху до цифрової трансформації підприємств, а 
також загрози і ризики від цифровізації усіх сфер суспільного 
життя для їхньої подальшої ефективної діяльності.

Ключові слова: цифрова економіка, цифровізація, цифро-
ві технології, цифрова трансформація, електронна взаємодія.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены формы и направления проявления 

цифровизации в сфере экономики. Очерчено влияние цифро-
вой экономики на условия ведения хозяйства, деятельность 
предприятий и систему управления. Систематизированы воз-
можности и преимущества для предприятий от цифровизации 
их бизнес-процессов, процессов управления деятельностью 
и персоналом и бизнес-модели в целом. Обоснована необхо-
димость изменения ценностей и приоритетов деятельности и 
построения качественно новых бизнес-моделей предприятий 
и систем управления, которое обеспечит формирование кон-
курентных преимуществ в условиях стремительного развития 
цифровой экономики в глобализованном мире. Определены 
основные проблемы и препятствия на пути к цифровой транс-
формации предприятий, а также угрозы и риски от цифрови-
зации всех сфер общественной жизни для их дальнейшей эф-
фективной деятельности.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, 
цифровые технологии, цифровая трансформация, электрон-
ное взаимодействие.

АnnOTATIOn
The article deals with the forms and directions of digitalization 

in the sphere of economy. It is determined that digitalization is ac-

companied by a more rapid development of the electronic indus-
try, the spread of e-business and creation of virtual enterprises, 
as well as the transformation of economic processes – from the 
exact introduction of information and communication technolo-
gies to the complete roboticization of mass production of goods 
the use and emergence of production to create products that meet 
the individual requirements of individual consumers. The influence 
of the digital economy on the conditions of business, the activity 
of enterprises and the system of their management, on the ways 
of interaction both in the middle of each individual enterprise –  
at the level of relations between employees and at the external 
level – with other entities, with consumers, with public authorities. 
The opportunities and benefits for businesses from digitizing their 
business processes, processes for managing activity and person-
nel and the business model as a whole are systematized. Busi-
ness opportunities for digital transformation of HR processes are 
discussed in detail. It has been found that digital capabilities are 
opening the way for businesses to resize, transactional, expand 
their product and advertising channels, reduce costs, and improve 
business-to-business relationships. The necessity of changing the 
values and priorities of the enterprises’ activity, building of qualita-
tively new business models and management systems, which will 
provide formation of competitive advantages in the market in the 
conditions of rapid development of digital economy in the global-
ized world, are substantiated. The main problems and obstacles to 
the digital transformation of enterprises are identified, as well as 
the threats and risks of further digitalization of all spheres of pub-
lic life for their effective long-term activity. It was decided that the 
prospect of further research in this field is methodical approaches 
to assessing the efficiency of implementation of projects of digiti-
zation of activity at individual enterprises.

Key words: digital economy, digitalization, digital technolo-
gies, digital transformation, electronic interaction.

Постановка проблеми. Ключовим трендом су-
часного етапу економічного розвитку всіх країн 
світу є стрімке поширення інформаційно-кому-
нікаційних, цифрових технологій та розвиток 
цифрової економіки, що спричиняє зміни се-
редовища господарювання, способів здійснен-
ня транзакцій та рівня зв’язків між окремими 
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господарюючими суб’єктами тощо. Такі пере-
творення знайшли віддзеркалення й на ключо-
вих завданнях функціонування підприємств та 
векторів їхнього подальшого розвитку, а також 
процесах управління бізнесом. В умовах цифро-
візації усіх сфер господарювання та зростання 
невизначеності умов зовнішнього середовища 
забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємств зумовлює необхідність трансформації їх-
ньої діяльності, впровадження сучасних інфор-
маційних технологій та цифрових інструментів 
управління, забезпечення цифрових зрушень. 
Прийняття правильного рішення щодо напряму 
трансформації на шляху до цифровізації підпри-
ємства та його адаптації до нових умов господа-
рювання, зокрема на початковому етапі таких 
трансформацій, потребує вичерпних знань про 
тенденції розвитку цифрової економіки, перева-
ги і можливості, які відкриваються перед під-
приємствами, а також перешкоди до впровад-
ження цифрових технологій та ймовірні загрози.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розвитку цифрової економіки та 
цифрової трансформації підприємств досліджу-
ються багатьма як зарубіжними, так і вітчизня-
ними науковцями, такими як Д. Боннет, О. Бод-
нар, О.Є. Гудзь, М.Б. Кулинич, Г.М. Коломієць, 
К.Й. Пугачевська, М.В. Руденко, Г.Г. Чмерук 
та ін. Окрім того, цим проблемам приділяєть-
ся значна увага з боку урядів провідних країн 
світу. Зокрема, вперше питання цифрової еко-
номіки як джерела нових можливостей і викли-
ків для глобального зростання було внесено у 
порядок денний групи G20 на саміті в Анталії 
у 2015 р. А вже з 2016 р. G20 була запропо-
нована «Ініціатива розвитку і співпраці «Гру-
пи двадцяти» в області цифрової економіки», 
а у подальшому – у квітні 2017 р., прийнято 
«Декларацію міністрів по цифровій економіці 
«Групи двадцяти» [1]. На важливість дослід-
ження розвитку цифрової економіки вказує й 
започаткування Системної ініціативи Всесвіт-
нього економічного форуму «Формування май-
бутнього цифрової економіки та суспільства» 
[5, c. 138]. Проблематика цифровізації бізнес-
моделей підприємств активно вивчається про-
відними світовими аналітичними компаніями, 
зокрема McKinsey, PwC Strategy&, BCG.

Виділення не вирішених частин загальної 
проблеми. Незважаючи на численні наукові до-
слідження питань впливу цифровізації економіки 
на діяльність та розвиток підприємств, залиша-
ється невирішеною низка проблем, пов’язаних з 
перспективами розвитку бізнесу в умовах циф-
рової трансформації економіки, забезпеченням 
зростання підприємств на інноваційних засадах 
за рахунок цифровізації, покращенням якості 
управління підприємствами на основі сучасних 
цифрових технологій. Це й зумовлює актуаль-
ність подальших досліджень окреслених аспектів 
проблематики цифровізації економіки.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є узагальнення форм про-

яву цифровізації економіки та її впливу на умо-
ви функціонування та розвитку підприємств, 
визначення ключових переваг і можливостей, 
загроз і перешкод щодо зміни бізнес-процесів, 
бізнес-моделей та системи управління підприєм-
ством на основі сучасних цифрових технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Цифровізація є процесом упровадження циф-
рових технологій з метою вдосконалення жит-
тєдіяльності людини, суспільства і держави 
[2, с. 9]. Цифровізація має різноманітні форми 
прояву в сфері економіки. Серед найбільш яв-
них із них варто відзначити такі:

– розвиток підприємств сфери електро-
нної промисловості, виробництва мікрочіпів, 
комп’ютерів, телекомунікаційних пристроїв, 
електроніки побутового призначення тощо, а 
також підприємств, які надають послуги в об-
ласті цифрових технологій [3, с. 40–41];

– поширення електронного бізнесу, насампе-
ред електронної торгівлі та електронної комерції;

– поява віртуальних підприємств – «умовно 
організаційних структур, мережеве існування 
яких складається з агентів, що взаємодіють в 
комп’ютерно-опосередкованому середовищі і 
розташовані у різних місцях» [4, с. 10];

– виникнення нових видів бізнес-практики, зо-
крема краудінвестингу, краудфандингу, краудсор-
сингу, краудкастингу, краудлендингу [5, с. 138]. 

Цифровізація супроводжується трансфор-
мацією господарських процесів: починаючи з 
роботизації виробництва товарів і послуг масо-
вого вжитку й до появи нових виробництв зі 
створення продукції під індивідуальні запити 
окремого споживача. За оцінками експертів 
вже найближчим часом близько половини това-
рів і послуг на споживчому та інвестиційному 
ринках будуть абсолютно або відносно «новими 
розумними» [6, с. 287].

Цифровізація охоплює чотири категорії мож-
ливостей, які забезпечуються таким набором 
технологій і підходів як: розширена аналітика 
і штучний інтелект; робототехніка й автомати-
зація; оцифрування процесу й автоматизація 
програмного забезпечення; розблокування по-
тенціалу за рахунок використання певних тех-
нологій і процесів, зокрема таких як Інтернет 
речей, датчики, хмарні обчислення, мобільні 
пристрої, гнучкі розробки тощо [7, с. 358]. 

Цифровізація змінює не лише процес вироб-
ництва товарів, але й підходи споживачів до їх 
вибору та способу купівлі. Останнє відбувається 
в напрямі все більш активного використання 
покупцями можливостей інтернету та відпо-
відного скорочення особистих контактів із про-
давцем. В сучасних умовах переваги отримує те 
підприємство, яке перебуває в режимі online, 
тобто надає клієнту якісний продукт в найко-
ротші терміни [8, с. 6]. Окрім цього, за рахунок 
активного розвитку цифрової економіки відбу-
вається знищення довгих ланцюгів посередни-
ків; прискорюється перебіг різноманітних угод; 
усуваються перешкоди доступу на ринки та 
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просторові обмеження, створюються альтерна-
тивні комерційні майданчики; виникає можли-
вість створення ефекту масштабу і, тим самим, 
зниження витрат [5, с. 138]. Поява та поширен-
ня нових онлайн-платформ, додатків та інших 
систем відкриває перед підприємствами можли-
вості для нових форматів взаємодії з постачаль-
никами і клієнтами, для створення цілком но-
вих бізнес-моделей. В свою чергу, це передбачає 
розробку цілої цифрової «виробничої екосисте-
ми», в якій дані, накопичені у низхідному та 
у висхідному секторах, включаються в ланцюг 
створення вартості [7, с. 356]. 

Тобто, з одного боку, цифрові технології 
стали чинником появи нових бізнес-моделей 
[5, с. 139], а з іншого, на переконання науков-
ців, зміна самої моделі підприємства виступає 
метою теперішніх економічних перетворень 
[4, с. 9]. Тому всі підприємства, незалежно від 
приналежності до виду діяльності, змушені 
трансформувати традиційні підходи до веден-
ня бізнесу, усталені, навіть досить ефективні, 
бізнес-моделі для того, щоб не втратити кон-
курентних позицій та залишатися конкуренто-
спроможними на ринку в сучасному світі. 

Результати проведених досліджень свідчать 
про те, що нині 90% не цифрових підприємств 
вже наштовхнулися на зростання конкуренції 
з боку цифрових. Практично 95% великих під-
приємств не відповідають вимогам нового циф-
рового бізнесу, причому 71% підприємств пого-
джуються з тим, що через відсутність цифрової 
трансформації втрачають конкурентоспромож-
ність. Лише 5% підприємств слідують за циф-
ровими перетвореннями, тоді як 12% у своїй 
діяльності користуються застарілими інформа-
ційними технологіями. При цьому, за оцінками 
дослідників, підприємства, які пройшли успіш-
ну трансформацію, в 7 разів частіше називають 
цифрові технології конкурентною перевагою 
та джерелом отримання вигоди [8, с. 6]. У до-
слідженні «Global Center for Digital Business 
Transformation», зазначається про те, що в най-
ближчі п’ять років цифрова революція може 
витіснити з ринку 40% компаній, які нині є 
лідерами в галузі, за умови, якщо вони не під-
дадуть свої управлінські та бізнес-моделі циф-
ровій трансформації [9, с. 80]. 

Тобто цифровізація економіки та усіх сфер 
суспільного життя, з одного боку, стає викли-
ком і загрозою для усталених бізнес-моделей 
та успішних стратегій поведінки підприємств 
в ринковій економіці, з іншого – відкриває 
перед ними нові можливості для покращення 
діяльності та формування конкурентних пере-
ваг. Реалізація таких можливостей передбачає 
здійснення цифрових трансформацій в різнома-
нітних аспектах діяльності підприємства, на-
самперед зміни ціннісних орієнтирів. З цього 
приводу науковці акцентують увагу на тому, 
що бізнес повинен бути клієнтоорієнтованим. 
Окрім того, в своїй діяльності підприємствам 
необхідно змінити акценти – перейти від ефек-

тивності та раціональності до відкритості, со-
ціологізації, креативності організаційних про-
цесів, нелінійності управлінських ієрархічних 
ланцюгів, непередбачуваності та різноманітнос-
ті траєкторій їх розвитку [8, с. 6].

Підприємства, які хочуть успішно функціону-
вати в умовах цифрової економіки, за рекоменда-
ціями фахівців корпорацій «Telstra» і «Deloitte», 
повинні опиратись на такі цінності: інвестувати 
в нові здібності та талант, а не в старі ділові мо-
делі; високо цінувати свої взаємини з клієнтами; 
ставати більш швидкими і оперативними; добре 
знати своїх дійсних конкурентів [8, с. 5]. 

Тобто ефективна діяльність підприємств в 
умовах цифрової економіки передбачає зростан-
ня ступеня відкритості та активної взаємодії із 
партнерами та споживачами. Керівництву будь-
якого підприємства варто виходити з того, що 
впровадження цифрових технологій має стати 
тим інструментом, системне використання яко-
го дозволить покращити його роботу, забезпе-
чити економію ресурсів, збільшити прибуток, 
відкрити нові вектори розвитку. Основою циф-
ровізації підприємства має бути стратегічне ба-
чення пріоритетів, цінностей та напрямів змін. 
Тобто спочатку треба чітко осмислити, які цілі 
вирішуватиме кожен крок трансформації, яку 
користь в майбутньому принесе підприємству та 
чи інша технологія [8, с. 6]. У подальшому слід 
провести ранжування пріоритетів щодо інвесту-
вання в окремі проекти цифровізації, виходячи 
з того, які саме рішення забезпечать створення 
найбільшої вартості для бізнес-моделі підпри-
ємства. При цьому слід врахувати потребу у фі-
нансових ресурсах, очікуваний ефект від упро-
вадження цифрових технологій, ризики зміни 
наявної бізнес-моделі тощо. Тобто треба розро-
бити стратегію цифрової трансформації підпри-
ємства. Інструментами деталізації та реалізації 
такої стратегії є бізнес-модель, дорожня карта і 
портфель проектів цифровізації [8, с. 9]. 

Цифрова трансформація підприємства охо-
плює декілька напрямів, зокрема такі: впро-
вадження сучасних технологій та устаткування 
або програмного забезпечення в бізнес-процеси; 
формування пропозиції нових цифрових або 
цифровізованих продуктів і сервісів; ґрунтов-
ні зміни в підходах до управління діяльністю 
підприємства та управління персоналом; пере-
творення способів взаємодії всередині підпри-
ємства, відносин між працівниками, корпо-
ративної культури [6, с. 288]; налагодження 
зовнішніх комунікацій за допомогою цифрових 
каналів взаємодії, зокрема шляхом застосу-
вання соцмереж, створення спільнот цифрових 
користувачів тощо [10, с. 98]. На переконання 
М.Б. Кулинич, цифрові трансформації надають 
змогу підприємству формувати власну так зва-
ну «екосистему» у взаємодії зі своїми контак-
тними аудиторіями (іншими господарюючими 
суб’єктами, споживачами, державними орга-
нами) на зовнішньому рівні [4, с. 9]. Взаємо-
дію підприємства з окресленими учасниками 
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відносин в умовах цифрової економіки можна 
розкрити за допомогою матриці електронного 
простору вітчизняного дослідника А.О. Масло-
ва, в якій передбачається, що така взаємодія 
між учасниками відбувається у режимі он-лайн 
[11, с. 123]. Напрями електронної взаємодії під-
приємства з іншими учасниками цифрових еко-
номічних відносин наведено в табл. 1. 

Цифрова трансформація призводить до моди-
фікації структури, системи управління і куль-
тури підприємства [4, с. 9]; дає змогу розробля-
ти цілком нові форми створення та отримання 
вартості; переорієнтувати межі підприємства на 
більш глобальні рівні. Г.Г. Чмерук, В.Р. Краліч 
акцентують увагу на таких основних перевагах 
від цифрової трансформації, актуальних для 
усіх підприємств, незалежно від приналежності 
до виду діяльності, як: підвищення ефективнос-
ті наявної інфраструктури; виникнення якісно 
нових бізнес-моделей; зростання виручки або 
скорочення витрат у наявних бізнес-моделях 
[10, с. 98]. У свою чергу, цифрова трансфор-
мація бізнес-моделей дає такі переваги: більше 
клієнтів; підвищення задоволеності клієнтів; 
збільшення лідогенерації (генерації інтересу 
споживача або клієнта до продуктів або послуг 
підприємства); зростання трафіку [10, с. 100].

Цифрові трансформації на підприємстві охо-
плюють не лише процеси управління підприєм-
ством, але й управління його персоналом, тобто 
HR-процеси. Нові можливості для підприємств від 
цифрової трансформації HR узагальнено у табл. 2.  
Окрім окреслених можливостей, цифровізація 
HR вимагає оволодіння неспецифічних, крос-
функціональних компетенцій, що базуються на 
технічних характеристиках програмного забезпе-
чення та особливостях управління ним [12, с. 99].

Основою ефективної діяльності підприємства в 
умовах цифрової економіки стає ефективне про-
ходження процесів цифрової трансформації – від 
найпростішого впровадження сучасних цифрових 
технологій та устаткування, нових форм комуні-
кації між працівниками та з іншими суб’єктами 
у зовнішньому середовищі, до зміни корпоратив-
ної культури, системи цінностей, бізнес-моделі 
та підходів до управління. Такі процеси не мо-

жуть відбутися одномоментно й потребують часу 
та значних фінансових ресурсів. Необхідний об-
сяг останніх певною мірою залежатиме від виду 
діяльності підприємства. Зокрема, підприємства 
сфери торгівлі матимуть змогу швидше отримати 
вигоди від цифровізації при меншому вкладен-
ні ресурсів, порівняно із виробничими підпри-
ємствами, що мають більш складний комплекс 
бізнес-процесів. Окрім того, можливості цифро-
візації підприємств залежатимуть від поточного 
стану рівня їх інформатизації та автоматизації, 
від фінансового стану та багатьох інших чинни-
ків. Саме нестача фінансових ресурсів у поєднан-
ні із недостатньою обізнаністю підприємств про 
переваги та складнощі впровадження цифрових 
технологій в їх господарську діяльність є одними 
з головних перешкод до активної цифровізації. 
Серед інших перешкод науковці відмічають такі: 
відсутність на підприємствах цифрової культу-
ри, дефіцит лідерства, очікування сприятливого 
випадку для змін, неявні економічні вигоди від 
цифрових інвестицій, відсутність чіткого бачення 
цифрових операцій і якісного управління з боку 
вищого керівництва [7, с. 358–359]. 

Подальша цифровізація власних бізнес-проце-
сів та економіки загалом відкриває підприємствам 
не лише можливості та створює позитивні ефекти, 
але й стає викликом і містить в собі ряд загроз для 
їх подальшої ефективної діяльності, які узагаль-
нено у табл. 3. Нині одним із ключових викли-
ків для підприємств є забезпечення безпеки їхньої 
діяльності. Адже оцифровування інформації зро-
било господарську діяльність значно уразливою 
[5, с. 139]. Нагальним стає вирішення проблеми 
забезпечення безпеки та захисту інформації як 
одного із ключових стратегічних ресурсів підпри-
ємства. Результати досліджень свідчать, що 56% 
опитаних суб’єктів господарювання стурбовані 
питанням кібербезпеки, 39% – дуже стурбовані і 
лише 5% не переймаються ним зовсім. Останнім 
часом лише 3% респондентів не стикалися з ін-
цидентами в галузі ІТ-безпеки. Головною ж пере-
шкодою для забезпечення захисту від кіберзагроз 
залишаються бюджетні обмеження [10, с. 99].

Висновки. Стрімкий розвиток цифрової еко-
номіки в глобалізованому світі змінює умови 

Таблиця 1
Напрями електронної взаємодії підприємства з іншими суб’єктами  

в умовах цифрової економіки
Суб’єкти Напрями електронної взаємодії

підприємство – 
інші представники 
бізнесу 

взаємодія підприємства з іншими господарюючими суб’єктами в електронній 
комерції, надання маркетингових та інформаційних послуг через Інтернет, 
Інтернет-тендери, електронні торги, електронні платіжні розрахунки, електронний 
документообіг з використанням ЕЦП

підприємство – 
споживач

електронна торгівля через Інтернет-магазини, надання електронних бізнес-послуг 
споживачам: поширення реклами; створення можливостей для пошуку інформації 
та доступу до неї, передачі та зберігання інформації, розміщення інформації на 
замовлення іншої особи, передачі інформації за запитом особи або відправлення 
комерційних електронних повідомлень

підприємство – 
державні органи

електронні транзакції, електронна реєстрація, електронна ідентифікація; електронні 
сервіси, електронна система звернень, електронна звітність, державні закупівлі через 
електронні торги

Джерело: розроблено авторами на основі [11, с. 123]
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Таблиця 2
Можливості, які відкриває перед підприємствами цифрова трансформація HR-процесів
Можливість Переваги та сфера застосування

Широке 
застосування 
інтегрованих 

мобільних додатків 
та автоматизація 

HR-процесів

Дозволяє управляти часом, визначати місце зустрічей, відстежувати переміщення та 
повідомляти про запізнення, доставляти мультимедіа-повідомлення, контролювати 
рівень стресу і регулювати перебіг робочого дня, оптимізувати плани дій; 
здійснювати он-лайн рекрутинг, автоматизацію HR-сервісів, відстеження та 
оцінку якості, он-лайн навчання, розвиток і кар’єрне просування, нарахування 
компенсацій, управління продуктивністю, забезпечення зворотного зв’язку.

Цифрова інтеграція 
з хмарними 
сервісами

Спрощує процес рекрутингу, покращує якість трудового життя за рахунок 
полегшення комунікацій типу «підлеглий-керівник», автоматизації оцінки та 
рейтингування, досягнення більшої довіри до результатів, сприяє збереженню й 
поширенню креативних ідей, автоматизації рутинної роботи, зменшенню витрат 
часу та ресурсів на оформлення та зберігання документів, підвищує безпеку 
зберігання HR-інформації.

Прогнозна рeople-
аналітика

Дозволяє піддавати аналізу та оцінці великі дані, збільшує цінність бізнесу за 
рахунок більш ефективного використання ресурсів, веде до прийняття більш 
обґрунтованих та об’єктивних рішень, знижує вартість вирішення проблем, 
дозволяє постійно залишатись в тренді. 

Доповнена 
реальність (VR)

Розширює можливості залучення талантів, трансформує процеси навчання та 
розвитку, дозволяючи максимально повно зануритись у отримуваний досвід, 
зменшує гендерний розрив у працевлаштуванні. Дозволяє новим кандидатам 
миттєво скласти уявлення про особливості організації та виконання робочих 
завдань в середині компанії, полегшити процеси онбордингу та адаптації, одночасно 
надаючи рекрутерам інформацію щодо їх поведінки та особистісних характеристик. 

Штучний інтелект 
(АІ)

Допомагає автоматизувати багато функцій бек-офісу для надійних HR-транзакцій 
та надання послуг за допомогою технологізованих чат-ботів; сприяє економії на 
пошуку кваліфікованого персоналу та запобіганню втрат інтелектуального капіталу; 
збільшенню конфіденційності, яка вимагається від виконавців HR-функцій, 
які отримують доступ до персональних даних; скороченню часу персоналу HR-
підрозділів на виконання адміністративних завдань та підвищенню точності у 
виконанні функцій; зменшенню упередженості у прийнятті рішень щодо персоналу.

Джерело: розроблено авторами на основі [12, с. 96–97]

Таблиця 3
Позитивні ефекти, виклики та загрози для підприємств від цифровізації

Позитивні 
ефекти

прискорена автоматизація виробничих процесів; скорочення виробничого циклу; формування 
нового виду ланцюжка створення вартості; покращення якості товарів та зростання їх 
різноманітності та індивідуальності; 
розширення каналів реалізації продукції; можливість доступу до світових ринків, розвитку 
нових провідних і проривних ринків товарів і послуг;
зниження ризиків в управлінні та нівелювання неповноти інформації при прийнятті рішень; 
скорочення паперової роботи, зменшення кількості помилок при роботі з документами; 
децентралізація процесу прийняття рішень; підвищення ефективності управління;
скорочення і ліквідація робочих місць; підвищення продуктивності праці;
скорочення виробничих витрат; зростання рівня рентабельності; 
можливості зміцнення співробітництва між підприємствами та дослідницькими 
організаціями, для впровадження інновацій;
забезпечення прозорості, простоти та оперативності взаємодії з органами влади.

Виклики 
та загрози

можливість концентрації влади на ринку і посилення монополій; посилення рівня 
конкуренції, скорочення вхідних бар’єрів; 
захоплення нових ринків транснаціональними промисловими корпораціями; 
наростання залежності від компаній-лідерів в сфері цифрових технологій;
проблеми нестачі розробників програмного забезпечення та ІТ-фахівці, що в подальшому 
може призвести до зростання витрат на оплату їх праці;
загроза ослаблення економічної безпеки промислових підприємств; 
недостатній рівень формування відповідних інститутів; 
недостатність фінансових ресурсів, високі процентні ставки по кредитах;
поява більшої кількості товарів-замінників, зростання сили споживачів;
сукупний ефект від цифровізації може виявитись слабшим за очікуваний.

Джерело: розроблено авторами на основі [1; 10; 13]

функціонування всіх підприємств на ринку, 
вносить корективи у стратегічні пріоритети та 
цілі їхнього подальшого розвитку, спричиняє 
зміни в організації внутрішніх бізнес-процесів, 
системах управління персоналом та підприєм-
ством в цілому, а також у форматі взаємодії 
підприємства з іншими суб’єктами господарю-
вання, зі споживачами та з органами державної 
влади. Цифровізація змінює бізнес-моделі під-

приємств, надає нові можливості для формуван-
ня конкурентних переваг, отримання доходів і 
створення вартості, підвищення ефективності 
бізнес-процесів, а в подальшому – і до переходу 
до цифрового бізнесу. Позитивними ефектами 
від цифровізації підприємства є зміцнення його 
конкурентних позицій на ринку за рахунок 
автоматизації виробничих процесів, знижен-
ня витрат, зростання продуктивності праці та 
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ефективності управління тощо. Незважаючи на 
всі позитивні ефекти від цифровізації, остання 
несе з собою ризики та загрози для підприєм-
ства, а фактична ефективність цифрових транс-
формацій може не відповідати очікуванням. 
Тому перспективою подальших досліджень у 
цій галузі є методичні підходи до оцінювання 
ефективності впровадження проектів цифрові-
зації діяльності на окремих підприємствах.
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