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networks for commercial enterprises is studied. The basic tendencies of 
social media marketing development are determined. The questions which 
should be solved by the organization for social media marketing 
implementation are analyzed. 
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РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 
Анотація. Розглянуто зміну парадигм теорії організації під впли-

вом цифрової трансформації. Досліджено еволюцію теорії організації. 
Обґрунтовано необхідність доповнення меж теорії організації пара-
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метрами «матеріальної та віртуальної» складових організації. Виді-
лено характеристики організації епохи Індустрії 4.0. 

Ключові слова: теорія організації, цифрова трансформація, ін-
дустрія 4.0. 

 
Актуальність. Протягом лише останніх років світ змінився чи 

не більше, ніж за минулі століття і сьогодні стоїть на порозі чет-
вертої промислової революції. Сам термін «Індустрія 4.0» вперше 
було використано у 2011 році на промисловій виставці в Ганно-
вері, коли представники уряду Німеччини презентувала нову 
стратегію перетворення традиційних виробничих підприємств 
крани у «розумні». Четверта промислова революція передбачає 
всеосяжну автоматизацію та диджиталізацію всіх бізнес-процесів 
та етапів виробництва: від проектування та створення цифрового 
прототипу виробу, до віддаленого управління та зміни налашту-
вань обладнання на заводі у відповідності до встановлених техні-
чних вимог для випуску цього конкретного продукту. Автомати-
зація дозволяє виробнику замовляти необхідну кількість 
компонент, контролювати їх постачання та відслідковувати рух 
готової продукції від виробництва до споживача. Більше того, 
навіть після продажу, на відміну від класичної моделі, виробник 
може контролювати умови використання свого продукту, зміню-
ючи налаштування і оновлюючи програмне забезпечення, що до-
зволяє попереджати свого клієнта про наявність можливих збоїв, 
а по завершенню життєвого циклу продукту у сфері споживання 
– приймати продукт на утилізацію. Отже, можна констатувати, 
що сьогодні матеріальний світ тісно переплітається з віртуаль-
ним. Цим зумовлюється поява нових бізнес-моделей і, як наслі-
док, зміна парадигм теорії організації. 

Постановка задачі (мета). Відповідно до цього, метою даної 
роботи є дослідження зміни парадигм теорії організації під впли-
вом цифрової трансформації бізнес-процесів. 

Результати. Для виділення етапів у розвитку теорії організа-
ції застосовується та чи інша класифікаційна ознака. Зокрема, для 
характеристики еволюції розвитку теорії організації використо-
вуються запропонована І. Ансоффом [1] модель врахування про-
гнозу майбутнього організації, модель Р. Аккофа і Ф. Емері [2], 
яка синтезує погляди на природу організації, а також узагальнен-
ня таксономій теорій і концепцій управління організацією, які 
спираються або на еволюційну послідовність виникнення певно-
го напряму управлінської думки (за таким принципом, напри-
клад, розроблені таксономії Т. О’Шеннессі [3], В. Катькало [4]), 
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або на диференціацію сутності кожної школи поза залежністю від 
часу її виникнення (це, наприклад, таксономії Г. Мінцберга [5], 
Р. Віттінгтона [6] та спільна розробка Х. Вольберди і Т. Ельфрін-
га [7]). 

На сьогоднішній день розрізняється щонайменше 14 шкіл тео-
рії організації, до складу яких належать виділені Г. Мінцбергом 
десять класичних шкіл стратегій (дизайну, планування, позиціо-
нування, підприємництва, навчання, пізнання, влади, культури, 
зовнішнього середовища, конфігурації [5]), а також три школи, 
що набувають останнім часом все більшої популярності. До цих 
шкіл варто зарахувати теорію динамічних здатностей (авторами 
якої прийнято вважати Д. Тіс, Г. Пізано і А. Шуен [8]), концеп-
цію організації, що орієнтована на стратегію (запропонована 
Д. Нортоном і Р. Капланом [9]), і виділену Т. О’Шеннессі конце-
пцію стратегічного мислення [3], а також виділену Х. Вольбер-
дою, Т. Ельфрінгом, Н. Фоссом «школу границь» (яка не має пе-
вних авторів, але випливає, за об’єктивною думкою авторів [7], із 
сукупності робіт, присвячених отриманню конкурентних переваг 
організації за рахунок побудованої у певний спосіб взаємодії різ-
них організацій і осіб, що їх представляють). 

При дослідженні еволюційної природи теорії організації розг-
лядають зміну меж цієї теорії. Традиційно, для характеристики 
розвитку теорії організації виділяються два протилежні підходи. 
Перший підхід зосереджує увагу на дослідженні системних влас-
тивостей організації і відображає зміну світоглядної позиції від 
механістичного сприйняття організації (закрита статична систе-
ма) до органічного (відкрита динамічна система). Другий — ак-
центує увагу на людському чиннику в організації і відображає 
зміну світоглядної позиції в напрямі від раціонального до соціа-
льного мислення. 

На нашу думку, враховуючи зміну традиційних бізнес-
моделей під впливом настання четвертої промислової революції, 
традиційні межі теорії організації так само мають переосмислю-
ватися. Окрім «закритості — відкритості системи» та «раціона-
льності — соціальності мислення» слід розглядати і таку пару 
параметрів, як «матеріальна» та «віртуальна» (цифрова) складові 
організації. 

Цифрова трансформація є всеосяжним трендом сучасного сві-
ту. Технічний прогрес стрімко змінює не лише способи спілку-
вання, роботи, навчання, життя в цілому, а й веде до зміни меж 
теорії організації. Поява Інтернету змінила не лише спосіб 
об’єднання людей, а й призвела до такого феномену, як «Інтер-



 489 

нет-речей», який дозволяє об’єднувати в мережі машини і устат-
кування як у приватному житті, так і в організаціях і підприємст-
вах різних галузей економіки. 

Диджиталізація, як процес проникнення цифрових технологій, 
автоматизації та IT-технологій в усі сфери життя та економіки 
розпочалася ще наприкінці ХХ ст. й отримала назву «Технологі-
чний уклад 3.0». Разом з тим, за останні роки, під впливом гори-
зонтальної та вертикальної інтеграції ІТ-технологій та їх поєд-
нання, створення новітніх кібер-систем і штучного інтелекту, 
відбулося повне переосмислення способів ведення бізнесу і зміна 
бізнес-моделей. Сьогодні, для характеристики цифрової транс-
формації в економіці (диджитацізації) широкого вжитку набув 
термін «Індустрія 4.0». 

Серед основних характеристик сучасної організації епохи Ін-
дустрії 4.0 слід виділити наступні [10, 11]: 

 розвиток взаємодії людей і машин за рахунок використання 
Інтернету речей; 

 накопичення вичерпної інформації про всі процеси за раху-
нок створення цифрових копій реальних об’єктів, систем та фун-
кцій що забезпечує їх прозорість; 

 повна технічна підтримка здійснення та вистежування у 
режимі реального часу більшості виробничих процесів, яка може 
полягати в повному заміщенні людини машиною; 

 автоматизація управлінської діяльності за рахунок деталі-
зації управлінських рішень та їх делегування кіберфізичним сис-
темам; 

 здешевлення та прискорення вертикальної і горизонтальної 
інтеграції для забезпечення повного контролю і підвищення ефе-
ктивності діяльності організації. 

Разом з тим, епоха Індустрії 4.0 відкриває не лише нові перс-
пективи, а й ставить певні загрози для розвитку і функціонування 
сучасних організацій. Ключовою проблемою в епоху цифрової 
трансформації світу стає питання забезпечення безпеки інформа-
ції. При цьому, зважаючи на важливість забезпечення захисту ін-
формаційних активів організації, широкого вжитку набуває тер-
мін «кібербезпека», яка, на відміну від інформаційної безпеки, 
забезпечується не лише безпосередньо організацією, що захища-
ється, а й іншими постачальниками послуг (телекомунікаційних, 
сервісних, хмарних тощо). В більшості випадків мова йде про ко-
лективну безпеку учасників діяльності у мережі Інтернет [12]. 

Висновки. Підсумовуючи все вищезазначене можна дійти ви-
сновку, що у сучасних умовах розвитку цифрових технологій 
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з’являється новий тип організації як матеріальної та віртуальної 
полісистеми, найважливішою ознакою якої є констатуюча роль 
інформації і зв’язків, а не структурних виробничо-технологічних 
елементів. Це дозволяє говорити про поглиблення інтеграції ор-
ганізації в оточуюче її глобалізоване бізнес-середовище. При 
цьому, організація лишає за собою виключне право формування і 
розвитку полісистемного механізму управління зв’язками зі сво-
їми контрагентами в усіх процесах свого функціонування. 
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DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION THEORY  
IN THE DIGITAL TRANSFORMATION AGE 

 
Summary. The change of the paradigms of the organization theory un-

der the influence of digital transformation is considered. The evolution of the 
organization theory is explored. The necessity of complementing the bounda-
ries of the organization theory with the parameters of "material and virtual" 
components of the organization is substantiated. The organization charac-
teristics of the era of Industry 4.0 are highlighted. 
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ПЕРЕДУМОВИ, ДРАЙВЕРИ ТА НАСЛІДКИ  

ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ 
 

Анотація. В статті визначено чинники впливу та драйвери іннова-
цій на підприємства внаслідок становлення цифрової економіки. Іденти-
фіковано ключові ризики при впровадженні цифрових технологій. Сфор-
мульовано принципи реалізації змін, передумови проведення успішної 
трансформації внаслідок діджиталізації, уточнено напрями першочерго-
вих змін на підприємстві за умов впровадження цифрових технологій. 

Ключові слова: цифрова трансформація, бізнес-модель, діджита-
лізація, цифровий розвиток компанії. 

 
Актуальність. Радикальні та турбулентні зміни бізнес-

ландшафту не залишають ілюзій щодо можливості ігнорування 
викликів, що зумовлені процесами глобалізації, становлення ци-
фрової економіки та кардинальної трансформації поведінкових 
характеристик соціально-економічних суб’єктів. Сьогодні ще 


