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АНОТАЦІЯ 
Проведено дослідження причин та наслідків впровадження цифрових технологій для бізнесу та оці-

нено їх вплив на економіку держави. Виявлено, що впровадження сучасних цифрових інструментів в сис-
тему управління підприємством викликає докорінні зміни у підходах до її організації та змінює інструме-
нтарій реалізації цієї функції. Зазначено, що перехід на інноваційні методи організації бізнесу в умовах 
цифровізації викликає зміну самої суті бізнесу, його цінностей та пріоритетів. Розроблено модель сучас-
ного бізнес-проекту із інтегрованими інструментами реалізації цифрових технологій та описано зв’язки 
між пов’язаними учасниками процесу на основі взаємодоповнюючих управлінських ієрархічних ланцюгів.  

ABSTRACT 
The reasons and consequences of the introduction of digital technologies for business have been researched 

and their impact on the national economy evaluated. It is revealed that the introduction of modern digital tools into 
the enterprise management system causes a radical change in the approaches to its organization and changes the 
toolkit for the implementation of this function. It is stated that the transition to innovative methods of business 
organization in the conditions of digitalization causes a change of the essence of business, its values and priorities. 
A model of a modern business project with integrated digital implementation tools has been developed and the 
linkages between related process participants based on complementary management hierarchical chains are 
described 

Ключові слова: інтегрована система управління, підприємство, економічна ефективність, автомати-
зація процесу, інформаційна база даних, оптимізація витрат. 

Keywords: integrated management system, enterprise, cost-effectiveness, process automation, information 
database, cost optimization. 

 
Постановка проблеми. Поширення цифрових 

технологій викликає неминучий перехід організації 
бізнесу та управління ним на ІТ-технологї з вико-
ристанням цифрових систем, інструментів та засо-
бів із впровадження в процес управління штучного 
інтелекту. В умовах цифрової економіки перспек-
тивність бізнесу оцінюється рівнем еластичності 
компанії до змін та спроможності адаптувати інно-
ваційні технології у середовище діяльності підпри-
ємства. Завдяки інтегруванню цифрових техноло-
гій у бізнес-проект відкриваються нові можливості 
використання додаткових джерел підвищення ефе-
ктивності, що забезпечує стрімкий конкурентний 
розвиток підприємств. Проте, впровадження циф-
рових технологій сприяє трансформуванню тради-
ційної моделі управління, та змінює весь формат 
зав’язків у системі, технологію управління підпри-
ємством та його організаційну структуру. Впрова-
дження Digital-стратегії породжує створення нових 
цінностей, визначення нових пріоритетів і появу 
нових орієнтирів, основаних на принципах іннова-
ційності, синергії, клієнтоорієнтованості та парт-
нерства, ,. 

Сучасна цифрова трансформація неминуче 
впливає на методи економіки, способи господарсь-

кої діяльності та систему управління бізнесом. Не-
обхідним є визначити можливості та переваги впро-
вадження ІТ-технологій та інтегрувати викорис-
тання штучного інтелекту у процес ведення бізнесу 
та управління ним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вченням питання переходу бізнесу на інноваційні 
моделі із застосуванням цифрових технологій, по-
роджуючи розвиток цифрової економіки вивчають 
вітчизняні та закордонні фахівці, зокрема Азьмук 
Н. А., Бузник В., Гудзь О.Є., Жуковська В.М., Ко-
ляденко С.В, Циганок А., Chandrasekaran S., Levin 
R., Patel H., Roberts R. Та інші. Питаннями дослі-
дження трансформаційних процесів в економіці як 
підприємства, так і держави під впливом цифрових 
технологій досліджували: Р.Акофф, І. Ансофф, С. 
Веретюк, В. Апалькова, С. Войтко, В. Геєць, О. Гу-
сєва, П. Дойль, П. Друкер, І. Зеліско, А. Глушен-
кова, І. Карчева, Б. Кінг, П. Стецюк,І. Ковшова, Л. 
Лазаренко, В. Фіщук, В. Трубілін, Т. Халімон та ін. 
Надзвичайна актуальність теми викликає прове-
дення численних наукових досліджень. Проте її 
складність, залишає цілі сфери невивчених питань 
та не оцінених на предмет ефективності впрова-
дження кожного із інструментів і доцільності вико-
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ристання різних видів цифрових технологій підпри-
ємствами різних галузей економіки. Не оцінено та-
кож вплив швидких темпів цифровізації суспільс-
тва на умови ведення бізнесу та на підходи до сис-
теми управління підприємствами. Необхідно 
обґрунтувати способи зміни цінностей в умовах ци-
фрової економіки, та розробити орієнтири побу-
дови нових систем управління підприємствами ви-
користовуючи сучасні цифрові технології.  

Постановка завдання. Метою наукового дос-
лідження є вивчення теоретичних аспектів та по-
шук практик впровадження і наслідків викорис-
тання цифрових технологій в сучасній системі уп-
равління підприємств. Виявлення основних 
відмінних характеристик систем управління в циф-
ровій економіці сприятиме розробці та адаптуванні 
окремих елементів цифрових технологій і сучасних 
інструментів у технологічний та управлінський 
процес. Необхідно сформувати наукові підходи до 
вивчення елементів цифрової системи та інструме-
нтів її реалізації.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
процесі дослідження нами виявлено, що важливим 
аспектом успіху бізнесу є правильно сформована, 
налагоджена й дієздатна система управління. Су-
часна система управління повинна бути побудована 
на основі якісної оперативної інформаційної бази 
орієнтованої на розробку готових алгоритмів рі-
шень задач із широким використанням методу аль-
тернатив орієнтована на оперативне прийняття 
управлінських рішень із врахуванням можливих 
змін та ризиків.  

Крім того, достовірна і своєчасна інформова-
ність керівників підприємства дозволяє запобігти 
можливим негативним ситуаціям та їх наслідкам, а 
для вертикально-інтегрованого підприємства є по-
штовхом для зародження нових процесів, що його 
стабілізують. Така сутність системи управлінсь-
кого обліку на вертикально-інтегрованих підприєм-
ствах викликає необхідність його дослідження у 
питаннях теорії та практики. 

Із швидким розвитком інформаційних техно-
логій система управління залишатись у тих формах 
і проявах, які були обґрунтовані в минулому уже не 
зможе, оскільки змінились потреби та вимоги зов-
нішніх та внутрішніх користувачів до інформації на 
основі якої приймається управлінське рішення. При 
розповсюдженні цифрових технологій поступово 
розширюється готовність підприємств інтегрувати 
сучасні інструменти цифрових систем управління 
до процесу прийняття управлінських рішень. 

Інтенсивне адаптування підприємств особливо 
в умовах карантинної ізоляції сприяє поширенню: 

- електронної комерції,  
- дистанційного виконання функцій, та за-

вдань, 
- роботі підприємств у онлайн-режимі (особ-

лива сфера послуг),  
- автоматизації логістики, 
- поширенню дистанційного навчання, вклю-

чно із проведенням контролю знань учасників в он-
лайн-режимі, 

- проведення дистанційного підвищення квалі-
фікації,  

- віддалене обслуговування інформаційних си-
стем та мереж розробниками програмних продуктів 

та персоналом з підтримки, 
- роботизації окремих операцій та комплексів 

завдань, 
- інші функції. 
Така ситуація лише стала поштовхом до зміни 

підходів у методах ведення бізнесу і системі управ-
ління і причиною пришвидшення інтегрування ін-
струментів цифрових технологій у бізнес-процеси.  

Заміна повна або часткова виконання функцій 
людини на роботизацію і відмова від усталених і 
традиційних практик організації виробничого про-
цесу та автоматизоване виконання функцій конт-
ролю при розробці алгоритмів логістичних схем на 
різних рівнях виконання завдань виробничого про-
цесу стало більш ефективним та можливим для ре-
алізації на різних етапах бізнесу. Забезпечуючи під-
приємство сучасними цифровими технологіями та 
впровадження сучасних програм штучного інтеле-
кту у побудову алгоритмів прийняття управлінсь-
ких рішень ми сприяємо мінімізації помилок і про-
рахунків під час виконання функцій управління, 
оскільки стає можливим оперативне прорахування 
усіх варіантів вирішення завдань із врахуванням 
ризиків та впливу факторів, що можуть змінити ве-
личину очікуваного результату. 

Управління без перебування безпосередньо на 
об’єкті впливу та можливість постійно діючої сис-
теми контролю на відстані дає можливість корегу-
вати як виробничі процеси так і корегувати опера-
тивні плани діяльності відповідно до зміни умов й 
потреб ринку. Окрім того, широка інтеграція циф-
рових технологій у господарський процес та у про-
цес прийняття рішень робить можливим викорис-
тання циклу PDCA на усіх етапах діяльності підп-
риємства, забезпечуючи виконання принципу 
постійного поліпшення, о сприятиме підвищенню 
ефективності роботи усього підприємства. 

Сучасні технології роблять можливим впрова-
джувати цифрові системи управління та контролю 
в усі сфери життєвого циклу підприємства. Таким 
чином відбувається перехід біологічних та фізич-
них систем у кібербіологічні та кіберфізичні (тобто 
у об'єднання фізичних й обчислювальних компоне-
нтів). Таким чином система управління підприємс-
твом модифікується та стає інтегрованою, оскільки 
уможливлює обмеження прав та одночасний розпо-
діл функцій і завдань виходячи із загальної страте-
гії сформованої на найвищому рівні управління під-
приємством до розподілу тактичних завдань відпо-
відальним керівникам середньої ланки системи 
управління, та до відповідальних виконавців, які за-
безпечують реалізацію оперативних планів. При 
цьому здійснюється перехід діяльності управлінсь-
кого персоналу різних рівнів із реального світу у 
світ віртуальний (діяльності онлайн). Таку систему 
управління можливо реалізувати за допомогою ви-
користання цифрових технологій, наприклад:  

- мережі інтернет,  
- роботизація виробничого процесу викорис-

тання кіберсистем,  
- застосування штучний інтелект в процесі мо-

делювання та прогнозування,  
- системи великих даних,  
- використання безпаперових технологій су-

проводжуваних цифровими підписами та ключами, 
- адитивних технологій (3D-друк),  
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- користування можливостями хмарних та ту-
манних обчислень,  

- впровадження безпілотних та мобільних тех-
нологій,  

- контроль роботи працівників за допомогою 
біометричних технологій і технологій ідентифіка-
ції,  

- застосування можливостей квантових техно-
логії,  

- користування блокчейн тощо. 
Інтегруючи в систему управління біометричні 

технології та технології ідентифікації користувачі 
цифрових технологій будуть об’єднані у єдиний те-
хнологічний процес із обмеженням прав доступу та 
технічних можливостей. 

Така система управління робить прийняття рі-
шень максимально обґрунтованим із проведенням 
оцінки прогнозних наслідків. Ефективність інтегра-
ції цифровізації у систему управління підприємст-
вом та бізнесом в цілому є очевидною, оскільки 
швидкість реагування на будь які зміни і потреби є 
максимальною, мінімізуються ризики прийняття 
помилкового рішення, або його невиконання відпо-
відальними особами через можливість постійного 
онлайн-зв’язку та постійно діючої системи конт-
ролю.  

Крім того, слід зауважити, що вартість органі-
зації такої системи управління є надзвичайно опти-
мальною, оскільки витрати буде понесено підпри-
ємством на організацію і установку цифрових сис-
тем лише на початковому етапі із значно меншими 
сумами на обслуговування даної схеми. В резуль-
таті чого економіка підприємства постійно буде по-
ліпшувати свої позиції.  

Інтеграція цифрових технологій в систему уп-
равління підприємством на сьогодні виступає од-
ним із головних факторів зростання його економіки 
завдяки: 

- підвищенню продуктивності праці,  
- економії витрат часу на організацію процесу 

управління і на саму реалізацію виробничого про-
цесу,  

- створення нових можливостей та зростання 
попиту на нові товари й послуги,  

- розширення ринків збуту завдяки викорис-
танню віртуальних платформ,  

- створення нової якості та цінності тощо. 
Основним інструментом в системі управління 

підприємством та його виробничим процесом стає 
цифровізація спрямована на реалізацію стратегіч-
ної мети. Тобто, це є новий підхід, який є одночасно 
складним на етапі впровадження, та максимально 
зручним і простим у використанні на етапі його фу-
нкціонування.  

Інструментом економічного розвитку підпри-
ємства стає система управління із інтегрованими 
цифровими технологіями, при яких індикаторами 
ефективності (засобами) виробництва виступають 
цифрові ресурси. При їх використанні у підприємс-
тва підвищується: 

- економічна ефективність,  
- продуктивність праці,  
- якісна і соціальна цінність послуг та товарів 

та інше. 
Інтенсивне використання підприємством інте-

грованих технологій дає можливість: 

1. продуктивно використовувати робочий час,  
2. раціонально використовувати засоби праці 

та предмети праці, у результаті чого досягається 
проставлена мета та реалізуються економічні та со-
ціальні цілі. 

Цифрові технології інтегровані у систему уп-
равління сприяють трансформування в усіх галузях 
та сферах економічної діяльності підприємства, 
включаючи виробничу, невиробничу, фінансову ді-
яльність та діяльність у сфері послуг. 

Діяльність підприємств із інтегрованою систе-
мою управління цифрового спрямування передба-
чає постійне удосконалення шляхом впровадження: 

- бази даних із диференційованим доступом 
для різних рівнів управлінських ланок для викори-
стання під час прийняття управлінських рішень 
конкурентоспроможного бізнесу; 

- корпоративних системах поставок на основі 
використання Інтернету речей (Internet of things, 
IoT), для автоматизованого вистежування логіс-
тики товарів без людського втручання;  

- впровадження принципів Інтернету речей у 
обслуговування систем охорони та обслуговування 
приміщень, складів, закритих технологічних проце-
сів за допомогою передавачів та/або сенсорів, які 
мають можливість обробляти інформацію, що над-
ходить із зовні, обмінюватися нею із обслуговую-
чими систему пристроями й виконувати різні дії 
відповідно закладеного алгоритму в залежності від 
отриманої інформації та визначених параметрів (на 
зразок системи: «розумний будинок», «розумна фе-
рма», які аналізують отримані сенсорами дані і в за-
лежності від оперативних показників регулюють 
роботу обслуговуючих пристроїв без втручання 
людини за допомогою вбудованих мікросхем, тех-
нологій бездротового зв’язку (Wi-Fi, Bluetooth, 
ZigBee, 6LoWPAN), а для ідентифікації об'єктів ви-
користовуватимуть QR-коди); 

- трансформації технології виробничого про-
цесу із фізичного управління процесами людиною 
у цифрові; 

- економіки спільного користування (sharing 
economy), яка в рази здешевлює собівартість виро-
бленого продукту, товару, наданої послуги, завдяки 
тому, що учасник платформи платить за право тим-
часового використання (доступу) до ресурсу, який 
належить іншим учасникам на зразок оренди або 
прокату. Особливо ефективною є така система при 
функціонуванні кластерів та об’єднань підпри-
ємств із різноплановими видами діяльності, де ви-
користання ресурсів носить разовий або нерегуляр-
ний характер; 

- віртуалізація фізичних інфраструктурних IT-
систем, яка являється технологією, що дозволяє од-
ному комп'ютера (серверу) виконувати завдання 
декількох комп'ютерів. Тобто, вона є сукупністю ві-
ртуальних комп'ютерів (віртуальних машин), сис-
тем зберігання даних, мереж, що об’єднані у єди-
ний центр обробки даних. На одному фізичному 
сервері (хості) можливо створити значну кількість 
віртуальних серверів, які виконують різні завдання 
та працюють незалежно один від одного, під управ-
лінням власної операційної системи, використову-
ючи лише частину фізичних ресурсів хоста. Такі 
сервери об'єднуються у кластер, на якому розміщу-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://uk.wikipedia.org/wiki/ZigBee
https://uk.wikipedia.org/wiki/6LoWPAN
https://uk.wikipedia.org/wiki/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
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ються віртуальні машини що, використовують об'-
єднані обчислювальні ресурси та потужності клас-
тера. Самі, комп'ютери, що входять у спільний кла-
стер, можуть бути розташовані фізично на значній 
відстані один від одного. Перевагами використання 
віртуальних інфраструктурних ІТ-систем є те, що: 
їх значно простіше обслуговувати, оскільки вони 
набором файлів; вони апаратно незалежні; дають 
можливість оптимізувати ІТ-інфраструктуру; спри-
яють скороченню витрат на придбання фізичної ІТ-
інфраструктури та її обслуговування; є більш гнуч-
кими та дають можливість системі більш швидко 
реагувати на зміни; забезпечують більший рівень 
доступності додатків та забезпечують безпере-
рвність роботи підприємства; сприяють постійному 
удосконаленню системи управління, відстежувати 
процеси захищених настільних персональних 
комп’ютерів та максимізувати рівень безпеки ро-
боти настільних комп’ютерів через обмеження ло-
кального та віддаленого доступу із будь-якого про-
грамного пристрою (комп’ютера, ноутбука, персо-
нального комп’ютера, планшета та ін.); 

- штучного інтелекту (ШІ, з англ. artificial 
intelligence, або AI), який є технічною системою, що 
має певні ознаки інтелекту та здатна розпізнавати, 
розуміти, та знаходити спосіб досягнення резуль-
тату і приймати рішення, а також навчатись. Поко-
ління ШІ-рішень, яке на сьогодні розробляється 
майже у всіх країнах має допомогти створити розу-
мне виробництво, розумне сільське господарство, 
логістику, енергетику, економіку, розумну меди-
цину, розумні міста і оборону. 

- цифрових платформ за допомого яких реалі-
зується інформаційний обмін між різними групами 
користувачів без задіяння посередників. Тобто, такі 
платформи виступають особливим видом систем 
для цифрової взаємодії незалежних користувачів із 
мінімальними витратами на транзакції та можливі-
стю відфільтровувати інформацію за запитом, по-
ліпшуючи систему обслуговування клієнтів, сис-
тему менеджменту компанії та умови співпраці із 
партнерами, створюючи інноваційні продукти і рі-
шення при яких цифрові дані становляться факто-
ром виробництва. 

Цифровізація економіки передбачає викорис-
тання нових моделей організації бізнесу саме на ос-
нові цифрових технологій. Такі моделі дозволяють 
принципово розширити цільову аудиторію. При 

цьому цифрові дані стають фактором виробництва. 
Оцінюючи факти успішного досвіду різних 

компаній варто відмітити значні переваги цифрові-
зації у системі управління, та у процесі ведення бі-
знесу, оскільки це змінило цілковито підхід до реа-
лізації проекту. Так, зважаючи на досвід британсь-
кого ритейлора Tesco відмічено, що він завдяки 
використанню цифрових аналітик в питанні спожи-
вчих настроїв, використовує дані його програми ло-
яльності у клубних картах (Clubcard). Завдяки 
цьому автоматично розподіляє клієнтів за сегмен-
тами, визначаючи їх потреби [8].  

Виходячи із практики використання інструме-
нту Big Data інтернет-рітейлором Amazon прово-
диться персоніфікація пропозицій при купівлі това-
рів, аналізуючи їх історію інтересів. Здатність про-
грамного забезпечення цієї компанії прогнозувати 
дії клієнта, наприклад його дії за декілька секунд та 
впродовж наступних декількох тижнів сприяє пла-
нуванню формування замовлень і економічного ре-
зультату діяльності компанії в цілому [7]. Без засто-
сування інструменту Big Data та відповідних про-
грамних комплексів реалізувати ці функції дуже 
складно. 

Аналогічну позитивну практику використання 
цифрових технологій для організації та прова-
дження бізнесу на світовому рівні можна спостері-
гати у світового роздрібного продавця Walmart (по-
над 11 тис. магазинів у майже 30 країнах із обслу-
говуючим персоналом 2,2 млн. осіб), який 
проводить аналітику даних за усіма аспектами біз-
несу глобальних операцій, забезпечуючи підтримку 
веб-сайтів електронної торгівлі у 10 країнах. За-
вдяки використанню цифрових технологій компа-
нія забезпечує: 

- спільний доступ до послуг (в сфері підтримки 
людських ресурсів із різних регіональних плат-
форм),  

- віртуалізацію операції підтримки а також 
консолідацію роботи бек-офісу,  

- уникнення дублювання як апаратного, так і 
програмного забезпечення, 

- отримання операційної ефективності, 
- мінімізацію до оптимального рівня витрат 

[10].  
На практиці виділяють три Digital-аспекти [9], 

які нами узагальнено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Основні Digital-аспекти у бізнесі 

Основні Digital-
аспекти 

Ознаки впровадження 

Цифрові трудові 
ресурси 

використання нових практик управління, 

Інтенсивне впровадження культури інновацій 

Синхронізація управління big data 

Цифрове робоче 
місце 

Формування працівника нового типу 

Сприяє гнучкості у методах виконання завдань і трудових обов’язків, стимулю-
ючи спільну роботу та взаємодію, підтримує мобільне і інтерактивне робоче сере-

довище, яке дає можливість вибору технологій для роботи 

Розвиток мобільних технологій 

Широка мережа соціальних звязків 

Інноваційна освіта 

Цифровий HR 
(advanced 
analytics), 

допомагає навчитися інтегрувати цифрові технології в процеси 

формує відповідне культурне середовище 

Джерело: Узагальнено автором на основі [9] 
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ІТ-технології розвивається на сьогодні в насті-
льки швидкому темпі, що змінити технологію орга-
нізації бізнесу та його ведення й управління ним 
можливо фактично у будь-якій сфері діяльності. І 
що важливо, то це різкий скачок об’ємів бізнесу, 
клієнтської бази, рівня ефективності прийняття 
управлінських рішень, кількості зайнятих сегмен-
тів на ринку та їх величина, а найголовніше, то це 
збільшення економічного результату при переве-
денні бізнесу у цифровий формат. 

Сучасні цифрові технології призводять до 
зміни не лише самого процесу праці, але і форму її 
організації. Завдяки широкій інформатизації на усіх 
рівнях та сферах господарського життя підприємс-
тва активно створюються: 

- віртуальні ринки, 
- віртуальні навчальні кабінети та аудиторії,  
- віртуальні архіви, 
- віртуальні контролюючі державні органи, 
- віртуальні біржі, 
- віртуальні аналітичні послуги, 
- інше.  
Серед ознак віртуального бізнесу слід виді-

лити: 
- інформаційна праця; 
- віртуальна інфраструктура; 
- віртуальні суб’єкти. 
Аналогічне бачення висвітлено у дослідженні 

Азьмук Н. А. [1]. Основні ознаки електронного біз-
несу нами узагальнено в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Основі ознаки електронного бізнесу 

№ 
пп 

Ознаки Характеристики 

1 Наявність інформаційної праці Результат - інформаційний товар (або інформаційна послуга) 

2 Наявність віртуальної інфрастру-
ктури 

Створено онлайн платформи: 
- Сайти, 

- Інформаційні системи, 
- Електронні платіжні системи, 

- Інше. 

3 Наявність віртуальних суб’єктів Ними виступають: 
- віртуальні замовники, 

- віртуальні працівники (електронні фрілансери) 

 
Узагальнюючи досвід використання ІТ-систем 

та схем та практику освоєння когнітивних техноло-
гій, функціонуючих на основі роботи штучного ін-
телекту і цифрових даних системі організації біз-
нес-процесів та управління ними для впровадження 
їх у діяльність компаній можливо запропонувати 
наступні інноваційні рішення:  

1. система управління smart-офісом (Intelligent 
buildings) – інтегровані голосові системи виконуючі 
типові функції працівників в управлінні процесами;  

2. цифрове навчання та цифрове дослідження, 
що здійснюється на основі ігрових брейнстормін-
гів;  

3. гейміфікація під час онлайн-навчання та в 
процесі підвищення кваліфікації; 

4. використання інтегрованих інструментів 
аналітики при залученні працівників, застосування 
реферальних програм прийому кадрів; 

5. цифрове опитування для аналізу великих да-
них у реальних умовах (цифровий збір, групування 
і аналіз інформації при виборі претендентів на по-
саду, вибору клієнтів та інше. 

Застосування цифрових технологій в бізнесі та 
у процесі управління ним забезпечує отримання 
підприємством конкурентних переваг шляхом зни-
ження собівартості, та оперативному прийняттю 
управлінських рішень на основі реальних даних 
оцінки ситуації на підприємстві та на ринку усува-
ючи рутинну роботу в системі управління. 

Важливими перешкодами інтенсивного впро-
вадження штучного інтелекту у бізнес-процеси є: 

- необхідність здійснення відповідної трансфо-
рмація кадрових процесів управління; 

- вміння а й підготовка кадрів; 
- адаптація бізнесу до роботи за умов викорис-

тання штучного інтелекту; 
- інше. 

Усунути цей диспаритет можливо шляхом по-
єднання зусиль для забезпечення обізнаності усіх 
суб’єктів бізнес-процесу запроваджуючи міцну 
співпрацю та партнерство: 

1. бізнесу; 
2. ІТ-компаній; 
3. навчальних закладів; 
4. наукових установ; 
5. споживачів; 
6. держави. 
Компанія, яка планує впровадити у бізнес-про-

цес штучний інтелект повинна тісно співпрацювати 
з ІТ-компаніями, створивши мобільну інтелектуа-
льну платформу, учасниками якої повинні бути бі-
знесова структура (вид діяльності побудований на 
основі ІТ-технологій), навчальний заклад, науко-
вий заклад та споживачі. 

Щоб працювати в умовах використання циф-
рових технологій та штучного інтелекту слід поси-
лювати освітню діяльність в цьому напрямку та на-
вчати не лише студентство та молодь, але і шляхом 
підвищення кваліфікації працівників підприємства 
за допомогою поширення освітніх програм та про-
ектів як у спосіб стаціонарної освіти, так і викорис-
товуючи дистанційні форми навчання, організову-
ючи спеціалізовані курси, вебінари та інші інстру-
менти освоєння інноваційних програм та систем. 

Тому, підприємству, яке прийняло рішення ор-
ганізувати бізнес-процес із використанням ІТ-
технологій та штучного інтелекту доцільно заклю-
чати угоди співпраці із: 

- навчальними закладами – з метою забезпе-
чення кадрами із рівнем знань та вмінь роботи в 
умовах ІТ-бізнес-системи, а також із ціллю забезпе-
чення відповідними знаннями наявних працівників 
шляхом підвищення їх кваліфікації;  
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- науковими установами – для забезпечення су-
часними розробками та адаптації ІТ-технологій до 
умов та специфіки роботи конкретного підприємс-
тва, та розробки шляхів удосконалення уже існую-
чих технік та технологій; 

- ІТ-компаніями – з метою постійного підтри-
мання у робочому стані ІТ- технологій, обслугову-
вання таких технологій та оновлення впроваджених 
програмних продуктів; 

- споживачами – для інформування про розши-
рені можливості, нові продукти та види послуг, су-
часні способи виконання замовлень. 

Така співпраця є взаємовигідною для кожного 
із суб’єктів даного процесу. Оскільки кожен із них 
отримує свій інтерес у вигляді: 

1. економічної вигоди шляхом зниження собі-
вартості послуг: 

- бізнес-структурі – при збільшенні об’ємів на-
дання послуг та зниженні витрат на обслуговування 
виробничого процесу й створення готового проду-
кту чи послуги знижується вартість витрат на оди-
ницю виробленого товару (роботи чи послуги); 

- ІТ-компанії – отримання постійного доходу із 
нижчою собівартістю при укладанні значної кіль-
кості довгострокових договорів на обслуговування 
впроваджених систем. ІТ компанія зацікавлена не 
лише в реалізації та впровадженні продукту, але і у 
наданні послуг довгострокового обслуговування, 
що дозволяє робити знижки за актами виконаних 
робіт для компаній, які вони обслуговують; 

- Навчальній установі – при здатності форму-
вати навчальні проекти та програми підготовки ка-
дрів відповідно до потреб і замовлення: 

1) ІТ-компаній потребуючих фахівців з розро-
бки, впровадження та обслуговування ІТ-систем; 

2) підприємств, які потребують спеціалістів 
спроможних працювати в умовах постійно розвива-
ючихся ІТ-технологій та підвищення їх кваліфіка-
ції; 

3) споживачів, яким необхідні знання користу-
ватись послугами та продуктами створеними за до-
помогою ІТ-систем та штучного інтелекту; 

- Науковій установі – шляхом додаткового фі-
нансування за виконання проектів і замовлень у 
сфері розробок нових ІТ-інструментів, технологій, 
знань на замовлення ІТ-компаній та бізнес-струк-
тур, які впровадили у господарську діяльність чи в 
управлінський процес інноваційні цифрові техно-
логії та потребують методики роботи із ними, отри-
муючи постійні замовлення та супроводжуючи ІТ-
бізнес-проекти новими розробками собівартість 
одиниці послуги знижується, що і робить їх конку-
рентними на ринку; 

- Споживачам (партнерам, контрагентам) – 
шляхом більш зручних умов співпраці та тримання 
готового замовлення у формі товару (роботи, пос-
луги) за конкурентною ціною; 

- Державі – у спосіб отримання додаткових до-
ходів у бюджет у формі податків при збільшенні 
економічної вигоди для кожного із учасників про-
цесу. 

2. розширення ринків збуту – для кожного із 
учасників зв’язаних у даному процесі шляхом ство-
рення відповідних загальнодоступних платформ та 
віртуальних маркерів, складів та інше; 

4. екологічного ефекту – при роботі в умовах 

застосування цифрових технологій та штучного ін-
телекту робота організовується таким чином, що 
мінімізуються понаднормативні витрати, втрати, 
знижується кількість браків та оптимізуються ви-
трати на ресурси, що і викликає зменшення вики-
дів, скидів, відходів; 

5. соціального ефекту – за рахунок поліпшення 
умов для кожного із учасників системи та впрова-
дження соціально-відповідального бізнесу. 

Ми бачимо, що кожен із учасників при впрова-
дженні ІТ-технологій та штучного інтелекту як у 
виробничий процес, так і у систем управління ним 
отримує низку переваг та вигоди. 

Варто зазначити, що в умовах впровадження 
ІТ-технологій в бізнес-процес стає більш простіше 
реалізувати принцип постійного поліпшення, який 
наражає підприємство на постійне поліпшення його 
економічних, екологічних та соціальних показни-
ків.  

Система прийняття управлінських рішень та її 
методика в умовах використання цифрових техно-
логій передбачає забезпечення оптимального уп-
равління. Оптимальне управління забезпечує отри-
мання найкращого значення якогось із критеріїв на 
який її було спрямовано. Прорахований найкращий 
результат, який при виконанні певних функцій 
дасть найвищий очікуваний показник характеризує 
рівень ефективності управління певними проце-
сами при заданих параметрах.  

Усі системи оптимального управління націлені 
на отримання максимального ефекту при мінімаль-
них витратах. 

Щоб забезпечити оптимальні управлінські рі-
шення при реалізації бізнес-ідеї, повинні бути по-
будовані оптимальні процеси досягнення цілей. 
Тому, щоб сформувати оптимальну систему, або 
процес, необхідно забезпечити отримання оптима-
льного значення якихось параметрів чи показників 
якості системи:  

- якісних перехідних характеристик,  
- продуктивності роботи, 
- собівартості продукції,  
- споживаної потужності,  
- точності реалізації управлінської функції та 

інше.  
Для того щоб дослідити які умови будуть оп-

тимальними на практиці, наприклад при реалізації 
виробничого процесу слід застосувати різного роду 
моделювання: фізичні, математичне моделювання, 
імітаційне та електронне моделюванням. 

Для проведення такого аналізу слід залучити 
значну кількість інтелектуальної праці, і даний про-
цес буде тривалим та високовартісним. Проте, при 
застосуванні Інформаційних технологій та штуч-
ного інтелекту виконання поставленої задачі стає 
реальним. 

Тому, ми вважаємо, що слід прислухатись до 
рекомендацій фахівців про доцільність переформа-
тування бізнесу із традиційної моделі на цифрову. 
Так, наприклад фахівці „Telstraˮ і „Deloitteˮ [11], 
вважають за необхідне для підприємств, орієнтова-
них на отримання позитивних вигоди в умовах ци-
фрової економіки, ставити орієнтири на: 

- вкладення інвестицій у нові здібності, а не у 
старі традиційні моделі;  

- побудова міцних взаємовідносин із клієнтами 
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та партнерами; 
- розвиток мобільності та оперативності у ви-

конанні замовлень;  
- оцінка реальних конкурентів та прогнозу-

вання їх дій; 
- здійснення максимальних вкладень у розви-

ток талантів працівників та майбутніх фахівців. 
Варто зазначити, що реалізація головної стра-

тегії будь-якого підприємства можлива лише при 
виконанні певних умов, важливою із яких є задово-
лення вчасно попиту клієнта, з метою його збере-
ження, оскільки конкурентна боротьба за нього в 
умовах високих е-технологій досить жорстока. 
Тому, на даному етапі розвитку людства виграє бі-
знес організований в режимі online, що здатний за-
безпечити максимальні потреби, із високою якістю 
продукту в максимально стислі строки.  

В дослідженні Гудзь О.Є [3] відмічено, що на 
сьогодні понад 90% підприємств які не застосову-
ють методи організації цифрового бізнесу зіткну-
лися із проблемою конкурентної боротьби із підп-
риємствами, які їх активно впроваджують, факти-
чно 87% підприємств реалізують digital-
трансформацію у свою стратегію розвитку, удоско-
налюючи її та запроваджуючи переформатування 
традиційних методів організації процесів на циф-
рові. Через невідповідність умов господарювання 
до цифрових технологій, які споживач сприймає 
більш активно і швидко, оскільки це економить 
його час та ресурси, то 40% підприємств-лідерів 
впродовж наступних 5 років будуть витісненими у 
випадку відмови від цифрової трансформації. На 
сьогодні підприємствам необхідно іти в ногу із су-
часними інноваційними системами організації та 
ведення бізнесу, переорієнтовуючи усталені моделі 
управління бізнесом на найсучасніші цінності та 
орієнтири.  

Ми вважаємо, що для успішної організації біз-
несу слід використовувати комплекс цифрових те-
хнологій, програм, можливостей та інструментів 
таких як: BioTech, NanoTech, RetailTech, FinTech, 
LegalTech, CRM&BPM на платформі bpm‘online, 
InsurTech, GovTech, TeleHealth BlockChain, Digital 
marketing, Digital-страхування, ePrescription, Grid-
технології).  

Нашу думку підтримує у своїх дослідженнях 
Гудзь О.Є, зазначаючи, що кожна із вищенаведених 
систем мають реальні переваги при організації біз-
несу та впровадженні інтегрованих систем управ-
ління основаних на ІТ-ресурсах. Завдяки їх викори-
стання можливо: 

- поліпшити швидкість виконання певних за-
дач, 

- зекономити ресурси на комплексній техноло-
гії при використанні цифрових засобів, 

- забезпечити отримання більшої величини 
прибутку,  

- сформувати власний унікальний досвід вико-
ристання штучного інтелекту, та роботи у цифро-
вих мережах і системах, 

- сформувати нові напрямки розвитку підпри-
ємства. 

Доцільним є впроваджувати нові цифрові ін-
струменти та входити у цифрове середовище пос-
тупово, адаптуючи кожну із систем і технологій до 

реальних умов і середовища функціонування підп-
риємства. 

Така цифрова модернізація бізнесу та механі-
зму управління ним викликає: 

- зміни у підході до ведення бізнесу, 
- зміну завдань і вимог до головних параметрів 

використовуваних інформаційних технологій. 
При впровадженні цифрових інструментів у 

систему управління бізнесом переформатовуються 
вимоги до усіх обслуговуючих систем, зокрема до:  

- системи маркетингу,  
- технології продаж і системи управління 

ними,  
- до системи сервісного обслуговування,  
- системи зв’язку із контрагентами та клієн-

тами,  
- системам документообігу, 
- механізму управління персоналом, 
- системи обліку, планування, аналізу, прогно-

зування та бюджетуванні і інших систем. 
Головним рушієм в процесі цифрової трансфо-

рмації є керівництво підприємства. Саме керівний 
персонал повинен оцінити та виставити для себе го-
ловні переваги до такої трансформації та визначити 
рівень готовності та спроможності перейти на но-
вий рівень організації та провадження бізнесом. 

Тобто, насамперед необхідно встановити 
Digital-стратегію, і виходячи із неї підбирати най-
більш оптимальні інструменти та технології. 

Ми вважаємо, що слід розробити покроковий 
план дій та визначити пріоритети у послідовності їх 
застосування, попередньо розрахувавши вигоди від 
їх впровадження. 

Реалізуючи ідею цифрового бізнесу необхідно 
насамперед, впровадити програмний комплекс, 
який забезпечить поєднання роботи сіх підсистем в 
межах єдиної програми із можливістю зв’язку у від-
даленому доступі. На сьогодні є достатньо розроб-
лених сучасних програмних комплексів, які орієн-
товані на оптимізацію внутрішніх комунікацій, на-
приклад програмне забезпечення – ERP в різних 
конфігураціях залежно від сфери бізнесу, його роз-
мірів, та запитів користувачів. Можливо також ви-
користовувати різні системи електронного докуме-
нтообігу, UPE-платформи, CRM, BMPS-системи, 
які здатні забезпечити управління ефективністю.  

Проте, в дослідженнях представлених у праці 
Гудзь О.Є. зазначено, що на сьогодні в Україні: 

- 12% підприємств застосовують застарілі ін-
формаційні технології,  

- 42% представляють впровадження в сфері ІТ-
трансформації, проте не достатньо реалізують 
впровадження сучасних технологій дата-центрів,  

- 41% підприємств реалізують ІТ- модель біз-
несу та модернізують технології дата-центрів, а та-
кож методи доставки ІТ-послуг, 

- 5% підприємств в повній мірі реалізують те-
хнології орієнтовані на цифрові перетворення.  

Досить активним є розвиток бездротових ме-
реж, що викликано потребою керівництва підпри-
ємств мати постійний доступ до мережі інтернет з 
метою управління підприємством (використову-
ються концепція Access Anytime and Anywhere).  

Сучасним трендом виступає розвиток e-
business (тобто, бізнесу організованого через елект-
ронні мережі).  
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На основі найкращого досвіду підприємств та 
впровадження світових практик нами розроблено 
сучасну модель бізнес проекту, який буде реалізо-
вано на основі цифрових технологій. 

Ми пропонуємо таку систему управління підп-
риємством, яка буде сформована на основі чітким 
алгоритмів побудованих на етапах реалізації стра-
тегічного плану із зазначенням конкретного очіку-
ваного результату.  

Тому, розподіляючи цифрову трансформацію 
бізнесу за етапами слід виокремити проведення 
першого етапу трансформації системи управління 
підприємством шляхом: 

1. Впровадження єдиного програмного ком-
плексу в межах бізнес проекту, навіть якщо він пе-
редбачає організацію бізнесу в різних галузях еко-
номіки. Обраний програмний продукт повинен ви-
користовуватись в усіх підрозділах бізнес-
структури із застосуванням єдиної системи ІТ- під-
тримки (Helpdesk) в основі якої лежить втриму-
вання єдиних стандартів обслуговування; 

2. Розробка єдиної в усіх підрозділах ІТ-
інфраструктури;  

3. Формування та впровадження уніфікованих 
операційних процесів в центрі обслуговування біз-
несу та в усіх виробничих підрозділах;  

4. Застосування пілотних проектів впрова-
дження у систему управління бізнес-структури ок-
ремих цифрових технологій (наприклад: ВАSE-
ERP, ERP-Sistem, SAP та інших). 

Нами визначено, що система управління біз-
нес-проектом має бути організованою на основі ци-
фрових технологій, оскільки від самого початку за-
стосовуватиметься віртуалізація фізичних інфра-
структурних IT-систем, яка являється технологією, 
що дозволяє одному комп'ютеру (серверу) викону-
вати завдання значної кількості комп'ютерів. Тобто 
є сукупністю віртуальних комп'ютерів (віртуальних 
машин), систем зберігання даних, мереж, що об’єд-
нані у єдиний центр обробки даних. Так як на од-
ному фізичному сервері (хості) можливо створити 
значну кількість віртуальних серверів, які викону-
ють різні завдання та працюють незалежно один від 
одного, під управлінням власної операційної сис-
теми, використовуючи лише частину фізичних ре-
сурсів хоста. Такі сервери об'єднуються у кластер, 
на якому розмінуються віртуальні машини що, ви-
користовують об'єднані обчислювальні ресурси та 
потужності кластера. Самі, комп'ютери, що входять 
у спільний кластер, можуть бути розташовані фізи-
чно на значній відстані один від одного. Перева-
гами використання віртуальних інфраструктурних 
ІТ-систем є те, що: їх значно простіше обслугову-
вати, оскільки вони є набором файлів; вони апара-
тно незалежні; дають можливість оптимізувати ІТ-
інфраструктуру; сприяють скороченню витрат на 
придбання фізичної ІТ-інфраструктури та її обслу-
говування; є більш гнучкими та дають можливість 
системі більш швидко реагувати на зміни; забезпе-
чують більший рівень доступності додатків та за-
безпечують безперервність роботи підприємства; 
сприяють постійному удосконаленню системи уп-
равління, відстежувати процеси захищених настіль-
них персональних комп’ютерів та максимізувати 
рівень безпеки роботи настільних комп’ютерів че-
рез обмеження локального та віддаленого доступу 

із будь-якого програмного пристрою (комп’ютера, 
ноутбука, персонального комп’ютера, планшета та 
ін.); 

Другим етапом цифрової трансформації сис-
теми управління бізнес-структурою повинна стати 
розбудова відповідних організаційних процесів в 
межах кожного із структурних підрозділах та на-
прямків проекту. 

Відповідно до розробленої нами моделі бізнес-
проекту корегування пунктів стратегічного плану 
матиме можливість здійснювати лише керівник 
компанії. 

Розподіл тактичних планів за роками та ета-
пами виконання проекту буде здійснено програм-
ними продуктами за допомогою алгоритмів рішень 
задач, виходячи із очікуваних показників стратегіч-
ного плану. При цьому запропоновано використати 
систему віртуалізації фізичних інфраструктурних 
IT-систем, яка дасть можливість розподілити за-
вдання стратегії за напрямками реалізації бізнес-
проекту та оперативне контролювати результати 
його виконання в онлайн режимі шляхом доступу 
до інформаційної бази даних усього проекту.  

Функція контролю за реалізацією проміжних 
етапів в межах конкретного напрямку проекту в си-
стемі управління буде покладена на відповідного із 
керівників за кожним із напрямків проекту, напри-
клад: 

- керівника фінансового блоку; 
- керівника виробничого блоку; 
- керівника блоку логістики; 
- керівника енергетичного блоку. 
На цьому етапі буде використана бази даних із 

диференційованим доступом для різних рівнів 
управлінських ланок для використання під час 
прийняття управлінських рішень.  

Кожне із прийнятих рішень буде затверджува-
тись лише після оцінки економічної вигоди та вра-
хування ризиків й розробленого прогнозу впливу 
рішення на результативність проекту за допомогою 
програмних продуктів та штучного інтелекту.  

При реалізації бізнесу за кожним із напрямків 
проекту на етапі виконання окремих оперативних 
завдань, в основі яких лежить тактичне планування 
функцію контролю та управління реалізуватиме ви-
конавчий директор.  

На третьому етапі необхідно сформувати без-
печну та комфортну інформаційну базу даних та за-
гальну систему обміну інформацією. Це дасть мож-
ливість оперативно приймати обґрунтовані управ-
лінські рішення на основі гнучкості операційної 
системи та оцінки прогнозних показників ефектив-
ності прийняття таких рішень. Даний етап цифрової 
трансформації системи управління бізнес-струк-
тури повинен включати:  

- впровадження технологічної автоматизація 
окремих бізнес-процесів; 

- побудова автоматизованої системи бізнес-ко-
мунікацій;  

- розширення ІТ-інфраструктури;  
- впровадження модулів бюджетування і сис-

теми єдиного електронного документообігу;  
- обладнання офісів сучасними ІТ-

інструментами і технічними засобами (сучасними 
каналами зв'язку, центрами автоматизованої обро-
бки даних); 
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- повний перехід на використання хмарних 
серверів, з метою збереження та ефективного уп-
равління корпоративними даними й можливості 
збільшення обсягів сховищ інформації. 

Основним є сформувати максимально просту, 
доступну та чітку систему управління на рівні опе-
ративної діяльності кожного із блоків бізнес-прое-
кту. Наявність диференційованої єдиної інформа-
ційної бази уможливить оперативно реагувати від-
повідні структури та рівні управління на зміну або 
відхилення від очікуваного результату.  

Єдина інформаційна база даних із диференці-
йованим доступом для різних рівнів управлінських 
ланок за напрямками бізнес-проекту буде викорис-
товуватись під час прийняття рішень управлінсь-
ким персоналом відповідного рівня. 

У бізнес-структурі буде використано корпора-
тивну систему поставок на основі використання Ін-
тернету речей (Internet of things, IoT), для автомати-
зованого вистежування логістики товарів без люд-
ського втручання, що сприятиме уникненню 
простоїв чи надмірних витрат на придбання това-
рів, робіт, чи послуг для забезпечення господарсь-
кої діяльності відповідного рівня.  

На рівні виробничого напрямку бізнес проекту 
має бути створено біокластер та у інших напрямках 
бізнес-проекту розроблено механізм впровадження 
принцип Інтернету речей у обслуговування систем 
охорони та обслуговування приміщень, складів, за-
критих технологічних процесів за допомогою пере-
давачів та/або сенсорів, які мають можливість об-
робляти інформацію, що надходить із зовні, обмі-
нюватися нею із обслуговуючими систему 
пристроями й виконувати різні дії відповідно закла-
деного алгоритму в залежності від отриманої інфо-
рмації та визначених параметрів (на зразок сис-
теми: «розумний будинок», «розумна ферма», які 
аналізують отримані сенсорами дані і в залежності 
від оперативних показників регулюють роботу об-
слуговуючих пристроїв без втручання людини за 
допомогою вбудованих мікросхем, технологій без-
дротового зв’язку (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, 
6LoWPAN), а для ідентифікації об'єктів використо-
вуватимуть QR-коди). 

З метою використання інноваційних техноло-
гій виробництва товарів, робіт та послуг на рівні ви-
робничого блоку та блоку логістики, у фінансовому 
блоці та у енергетичному блоці повинна використо-
вуватись трансформація технологій виробничого 
процесу із фізичного управління процесами люди-
ною у цифрові, що зменшить імовірні прорахунки, 
понаднормативні витрати а також втрати від недос-
коналості та несвоєчасності виконання поставле-
ного завдання. 

В межах виробничого блоку та у блоці логіс-
тики доцільно створити електронну платформу за-
мовлень завдяки чому буде застосовано економіку 
спільного користування (sharing economy), яка в 
рази здешевлює собівартість виробленого проду-
кту, товару, наданої послуги, завдяки тому, що уча-
сник платформи платить за право тимчасового ви-
користання (доступу) до ресурсу, який належить ін-
шим учасникам на зразок оренди або прокату. 
Особливо ефективною буде система в межах функ-
ціонування кластера та об’єднань підприємств із рі-
зноплановими видами діяльності, де використання 

ресурсів носить разовий або нерегулярний характер  
В рамках управління як виробничим циклом 

кожного із блоків проекту, так і на етапі розробки 
прогнозних даних реалізації бізнес-ідеї використо-
вуватиметься на усіх рівнях штучний інтелект (ШІ, 
з англ. artificial intelligence, або AI), який є техніч-
ною системою, що має певні ознаки інтелекту та 
здатна розпізнавати, розуміти, та знаходити спосіб 
досягнення результату і приймати рішення, а також 
навчатись. Покоління ШІ-рішень, яке на сьогодні 
розробляється майже у всіх країнах має сприяти у 
реалізації принципу постійного поліпшення та роз-
робці розумного виробництва, розумного сільсь-
кого господарства, логістики, енергетики, еконо-
міки, розумної медицини, розумних офісів та сис-
тем захисту. 

Використання в системі управління цифрових 
платформ за допомого яких буде реалізовано інфо-
рмаційний обмін між різними групами користува-
чів без задіяння посередників. Тобто, такі платфо-
рми виступають особливим видом систем для циф-
рової взаємодії незалежних користувачів із 
мінімальними витратами на транзакції та можливі-
стю відфільтровувати інформацію за запитом, по-
ліпшуючи систему обслуговування клієнтів, сис-
тему менеджменту компанії та умови співпраці із 
партнерами, створюючи інноваційні продукти і рі-
шення при яких цифрові дані становляться факто-
ром виробництва. 

Отже, неминучим фактом є впровадження ког-
нітивних технологій основаних на використанні 
штучного інтелекту і цифрових даних у системі ор-
ганізації бізнесу та у системі управління підприєм-
ствами. В системі управління підприємствами при 
застосуванні цифрових технологій доцільно засто-
совувати наступні інноваційні рішення типу: уп-
равління smart-офісом (Intelligent buildings); циф-
рове навчання на основі ігрових брейнстормінгів та 
робота у віддаленому режимі; гейміфікування кон-
тенту навчальних програм; інтегровані інструменти 
аналізу; цифровий вибір оптимального рішення 
(клієнта, партнера); аналітика великих даних у ре-
жимі реального простору та часу; цифрове адмініс-
трування процесів виробництва та управління. 

Аналізуючи запропоновану нами схему органі-
зації сучасного бізнесу варто наголосити на її соці-
альній спрямованості та екологічній зорієнтовано-
сті, як невіджимної частини будь-якої ідеї в умовах 
сьогодення. Тому, уся система управління має бути 
спрямованою на реалізацію економічних показни-
ків через покрокове виконання соціальних функцій. 
В основі реалізації розробленої моделі проекту ле-
жить сертифікована система управління відповідно 
до вимог стандартів серії ISO 14000, ISO 9000, ISO 
18000, ISO 27000 та інших нормативних вимог.  

Досягти очікуваних економічних, екологічних 
результатів і соціальних ефектів та реалізувати мо-
дель інтегрованої системи управління можливо 
лише шляхом чіткого виконання принципів серти-
фікованих систем управління та методики які їх су-
проводжують, зокрема методу Kaizen, Six –sigma, 
Ishikawy, EFMA, 3-E та інші.  

В основі побудови системи управління розро-
бленої нами схеми бізнеспроекту на усіх рівнях по-
винен лежати цикл Демінга (методологія PDCA), 
яка є найпростішим алгоритмом дій по управлінню 
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процесом і досягненню цілей. Дана методика ви-
ступає моделлю безперервного поліпшення проце-
сів. Цикл PDCA передбачає наступні етапи: плануй 
(Plan); роби (Do); перевіряй (Check); впливай (Act). 

Застосування такого підходу в різноманітних сфе-
рах діяльності запропонованої бізнес-моделі дозво-
ляє ефективно керувати на системній основі та ро-
бить більш ефективною методику цифрового уп-
равління бізнесом.  

Таблиця 
Відмінні підходи до реалізації циклу Демінга при використанні традиційних та автоматизованих систем 

основаних на цифрових технологіях 

Етапи ци-
клу демі-

нга 

Традиційні системи Автоматизовані системи основані на цифрових 
технологіях 

Виконавець Інструменти Виконавець Інструменти 

Плануй 
(Plan) 

Керівник проекту, або 
керівник підприємс-

тва 

Традиційні 
розрахунки 

Керівник проекту, або 
керівник підприємства 

- електронні системи, 
- модулі готових ал-

горитмів рішень, 
- програмні компле-

кси 

Роби (Do) Працівники підприєм-
ства, обслуговуючий 

персонал 

Традиційні 
способи та 
технології 
виконання 

завдань 

Виконавчий та обслу-
говуючий персонал ав-
томатизованих техно-

логічних процесів 

- роботизовані при-
строї, 

- автоматизовані сис-
теми, 

- закриті автоматизо-
вані технологічні 
комплекси та при-

строї 

Перевіряй 
(Check) 

Контролери, ревізори, 
працівники , керів-
ники структурних 

підрозділів, управлін-
ський персонал, праі-
вники економічних 

відділів 

Огляд, обсте-
ження, ручні 
розрахунки, 
вербальний 

аналіз 

Автоматизовані сис-
теми контролю, аналі-
тичні центри, центри 

підтримки бізнесу 

- обслуговуючі про-
грами, 

- технологічні ком-
плекси з вбудованими 
системами монітори-

нгу, 
- модулі контролю 
роботи пристроїв, 

- штучний інтелект 

Впливай 
(Act) 

Керівництво у спосіб 
прийняття рішень, 

працівники – шляхом 
впровадження запро-
понованих удоскона-

лень 

Впрова-
дження удо-
сконалених 
методик, за-
міна облад-
нання, вибір 
нових техно-

логій 

Управлінський персо-
нал – шляхом постано-
вки задач для обслуго-
вуючих структур функ-

ціонуючі цифрові 
системи та технології; 

ІТ-центри - шляхом 
внесення змін у роботу 
автоматизованих про-

цесів 

- вибір оптимального 
рішення, 

- обслуговуючі про-
грами 

 

Принцип PDCA в умовах ІТ-систем реалізу-
ється на основі використання інструментів, які об-
слуговують такий бізнес-проект. 

Отже, запропонована нами система управ-
ління, яка розроблена для реалізації бізнес-проекту 
є максимально простою, доступною, та легкою, але 
одночасно є складною через потребу і вміння пра-
цювати в умовах електронних цифрових систем, 
інноваційних методик, автоматизованих механіз-
мів, комплексів і технологій. Проте, перехід на ци-
фрові системи організації та провадження бізнесу є 
неминучим фактом, інтенсивність та швидкість 
впровадження якого визначається лише часом, 
який необхідно для того щоб зрозуміти це і осяг-
нути методику роботи в умовах цифрової еконо-
міки.  

Висновки та пропозиції. Отже, нами дослі-
джено, що основою формування сучасного бізнесу 
та забезпечення його конкурентних переваг є циф-
ровізація бізнес-процесів та системи управління 
ними на усіх етапах. Слід розуміти, що головним 
завданням цифрової трансформації сучасного біз-
несу є широке впровадження комплексу заходів 
спрямованих на міжсекторне партнерство з ІТ-
підприємствами, навчальними інституціями, нау-
ковими закладами для впровадження найкращих 
цифрових практик шляхом поширення викорис-
тання Інтернету речей, системи BigData, викорис-
тання когнітивних технологій (augmented 
intelligence) на основі поширення в системі управ-
ління та контролю штучного інтелекту, які відпові-
дають вимогам сучасного напрямку глобального 
розвитку та темпам і спрямуванню бізнес-середо-
вища. 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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