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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 
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важко зрозуміти масштаб руйнування традиційних форматів біз-
несу за умов проникнення цифрових технологій у всі сфери жит-
тя, проте більшості керівників компаній відчувають небезпеку 
процесів діджиталізації для власного бізнесу. Це підтверджує той 
факт, що лише 8% керівників визнають можливість збереження 
наявної бізнес-моделі своїх компаній за умов швидкості діджита-
лізації [1], проте у них відсутній цілісний погляд на трансформа-
цію бізнесу за умов становлення цифрової економіки, бачення 
дорожньої карти проведення змін, розуміння принципів, етапів та 
пасток цього процесу на підприємстві.  

Постановка завдання. Відсутність комплексного бачення за-
кономірностей, взаємообумовленості складових трансформацій-
них процесів, чисельних ризиків інноваційних змін актуалізують 
дослідження управління процесом якісних перетворень на підп-
риємстві, що викликає становлення ери цифрової економіки. 
Тому вважаємо доцільним в межах цієї статті сформувати перед-
умови успішного розвитку компанії в умовах цифрової трансфо-
рмації бізнесу, визначити драйвери цього процесу та ідентифіку-
вати ключові наслідки. 

Результати. Ще десять-п’ятнадцять років тому переважна бі-
льшість дослідників розглядали цифрові стратегії в контексті ін-
формаційних технологій та визначала їх роль у забезпеченні фу-
нкціонування компанії. Сьогодні цифрові технології кардинально 
змінили умови бізнес-середовища, в якому у режимі реального 
часу є можливість збирати, обробляти, аналізувати формалізовані 
і неформалізовані дані гігантських масштабів, миттєво реагувати 
на зміни, переформатовати бізнес-моделі, змінювати принципи 
взаємодії зі споживачами, клієнтами і партнерами. Внаслідок чо-
го цифрові технології стають ключовим драйвером трансформа-
ції екосистем, розмивання границь галузей, інтеграції фізичних, 
біологічних та цифрових сфер життя. Зрозуміло, що за таких реа-
лій створюють як нові можливості, так і нові загрози для бізнесу. 

Дослідники процесів діджиталізації Лірі Андерссон та Лудо 
Ван дер Хейден наголошують на необхідності бачити не окремі 
наслідки процесу проникнення цифрової економіки, а бачити ку-
мулятивні ефекти, які призводять до зміни природи і сутності біз-
несу [2]. Цифрові технології змінюють ДНК бізнесу. Потужний 
виробничий потенціал швидкої обробки великих обсягів даних і 
використання результатів аналізу стає передумовою трансформації 
процесів створення і виробництва продуктів, їх продажу і достав-
ки. На думку фахівців IBM Global Business Services іманентними 
ознаками підприємства майбутнього є мотивація до безперервних 



 493 

інновацій, створення ціннісної пропозиції, яка випереджає очіку-
вання клієнтів, готовність до глобальної інтеграції та здатність до 
радикальної зміни бізнес-моделі при збереженні соціальної відпо-
відальності бізнесу, яка стає філософією, що змінює підприємни-
цьку поведінку в інтересах суспільства [3]. В контексті цифрової 
трансформації економіки досягнення цих ознак майбутнього підп-
риємства значно ускладнює управлінські завдання, оскільки при-
рода трансформаційних змін проникає у всі складові діяльності 
компанії, руйнує традиційні бізнес-моделі, змінює природу і межи 
процесів, порушує тектонічні пласти у культурному середовищі, 
імплементують нові типи холакратичного менеджменту і лідерства. 

Які ж сфери компанії будуть зазнавати трансформаційних змін 
в наслідок діджиталізації у першучергу? Проведене опитування 
понад 1160 ключових менеджерів провідних компаній світу [2] до-
зволило визначити, що першочергові напрями інноваційних змін, 
пов’язані з маркетингом, комунікаціями, продажами та бізнес-
процесами (понад 43% проектів цифрової трансформації у цих 
компаніях належать до цих сфер діяльності). Причому пріоритет 
вибору стратегічних ініціатив практично не змінюється для підп-
риємств різних сфер бізнесу та їх галузевої приналежності.  

Серед найбільш чутливих сфер бізнесу, які трансформуються 
внаслідок діджиталізації є маркетинг. Активне впровадження 
цифрових інновацій та застосування технологій big data дозволяє 
формувати новий контент взаємодії з клієнтами, забезпечити 
продуктивний процес їх залучення до формування нових продук-
тів та сервісів на основі споживчого досвіду, формувати дієву 
комунікаційну політику компаній. Каталізатором змін стають 
зміни переваг та вимог клієнтів, які за умов діджиталізації своє-
часно виявляються та із джерел загроз і небезпеки перетворю-
ються у генератор створення унікальної ціннісної пропозиції [4].  

Для забезпечення реалізації нових завдань в процесі «оцифров-
ки» бізнесу топ -менеджмент вимушений змінювати бізнес-
процеси, шукати оптимізаційні варіанти для зміни бізнес-моделей, 
що зумовлює здійснення широкомасштабних організаційних та 
управлінських інновації. Одним з наслідків впровадження діджи-
тал новацій є нова мапа стратегічних та операційних бізнес-
процесів. Проникнення цифрових технологій у природу процесів 
компанії утворює можливість їх внутрішньої гармонізації. Діджи-
талізація починає виконувати роль інтегратора, що забезпечує 
консенсус різних функціональних блоків та бізнес-процесів ком-
панії задля стратегічних бізнес цілей. Тому одним з суттєвих тра-
нсформаційних результатів впровадження цифрових інновацій 
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вважаємо формування в компанії безшовних процесів, що спря-
мовані на результативну взаємодію з клієнтами, постачальника-
ми, партнерами, а також на співпрацю персоналу компанії.  

Вагомою рушійною силою зміни бізнес-моделі підприємства в 
умовах цифрової трансформації стає роботизація та автоматизація 
процесів розробки продуктів, їх виробництва і доставки. Розвиток 
технологій, еволюція машинного навчання та штучний інтелект 
відкривають перспективи появи віртуальної цифрової робочої си-
ли. Можливості обробки великих масивів даних big data, які до-
зволяють виявляти закономірності, стандартизувати процедури та 
бізнес-процеси, формують передумови для масштабування бізнесу 
завдяки автоматизації. Цифрові технології сприяють оптимізації 
ланцюга і процесу створення цінності для клієнтів, його часових 
меж, забезпечують його гнучкість, усунення дублювання, що зна-
чною мірою підвищує ефективність діяльності та доступність то-
варів та сервісу для клієнтів. Роботизація бізнес-процесів дозволяє 
суттєво збільшити їх швидкість, об’єднати фрагментовані системи 
для гармонізації ресурсів та оптимізації витрат. За оцінками кон-
сультантів компанії E&Y скорочення рутинних та непродуктивних 
офісних процесів забезпечує скорочення від 20 до 40% сукупних 
витрат компанії. Експерти вважають, що завдяки роботизації ок-
ремих функцій можливо на 80% скоротити витрати на процес роз-
рахунку заробітної плати, на 60% – витрати на обробку документів 
в ІТ системах, до 20 % у сфері поставок [5].  

Для забезпечення успішного розвитку компаній в умовах ста-
новлення цифрової економіки варто враховувати, що діджиталі-
зація не є окремим процесом, або проектом компанії. Інтеграція 
цифрової стратегії у бізнес-стратегію компанії, що змінює її біз-
нес-моделі, потребує значних інвестицій, доцільність яких має 
оцінюватися крізь призму виживання у нових реаліях. Так запуск 
інтернет технологій у систему продажів, впровадження діджита-
лізації у процесі комунікацій стають вимогою дня, а не конкурен-
тними перевагами компаній. 

Цифрова трансформація компаній проявляється у інтеграцій-
ному процесі прошивки всіх видів діяльності, спрямованих на 
оптимізацію витрат на створення і доставку споживчої цінності. 
Тому ключовими драйверами успішності інновацій є максималь-
не залучення всіх співробітників до процесу формування нового 
бачення своїх завдань у реаліях цифрового формату бізнесу, мо-
жливості налаштування системи на своєчасне, повне і достовірне 
отримання інформації, її аналізі для обґрунтування управлінсь-
ких рішень. Імплементація цифрової культури потребує організа-
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ційної підтримки та налаштування процесів взаємодії та обгово-
рення пріоритезації напрямів змін для досягнення бізнес-завдань. 
Безупинність інновацій стає новою цінністю для цифрових орга-
нізацій, тому вміння навчатися, примножувати динамічні здібно-
сті стає новою стратегічною компетенцією сучасних підпрємств. 

Висновки. Узагальнюючи результати досліджень напрямів 
стратегічних змін в компаніях, що зумовлені цифровими техноло-
гіями, вважаємо необхідним відмітити, що нові умови змінюють 
не окремі бізнес-процеси чи функції, а в більшості випадків руй-
нують традиційну побудову бізнес-моделей компаній. Організа-
ційні інновації за умов діджиталізації передбачають становленням 
нової корпоративної культури інтеграційності та безшовності біз-
нес-процесів, постійних інновацій, формування холакратії. Клю-
чові ризики функціонування підприємств у цифрову еру — це іг-
норування можливостей, які дає діджитлізація. Передумовами 
успішної цифрової трансформації є: 1) стратегічне бачення керів-
ництвом потенціалу цифрових технологій, які можуть змінити не 
лише бізнес-процеси в організації, її бізнес-модель, але й екосис-
тему компанії; 2) розуміння, що діджиталізація — це не лише тех-
нологічні зміни, а передусім нова культура організації, яка побу-
дована на цінностях проактивності, інноваційного розвитку, 
партнерства, соціальної відповідальності; 3) здатність правильно 
оцінювати довгострокові наслідки інвестування у проекти розвит-
ку цифрового бізнесу, визначати не лише явні фінансові параметри 
проектів, але і невідчутні вигоди, синергійні ефекти, що забезпе-
чують стратегічний успіх у довгостроковій перспективі. 
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