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ВСТУП 

 

 

Швидкість, з якою сучасні інноваційно-активні підприємства почали 

використовувати управлінські та техніко-технологічні інновації, виводить на 

новий рівень їх бізнес-комунікації. Цьому сприяє кілька чинників. По-перше, 

сучасні умови ведення бізнесу потребують більш якісного та об’ємного ін-

формаційного забезпечення підприємства, а для цього потрібні виважені ко-

мунікаційні канали. По-друге, прискорення інноваційних змін виробничих та 

управлінських технологій потребує широкого охоплення бізнес-

комунікаціями інноваційної сфери. Цей фактор набуває особливої важливості 

як передумова ефективного функціонування та розвитку підприємств всіх 

видів економічної діяльності та розміру на тлі інформатизації економіки. По 

суті він для неї стає стратегічно важливим.  

Для інноваційно-активних підприємств зазначене є більш актуальним, 

оскільки інноваційні розробки останніх часів утворюються на нових техноло-

гічних платформах, не завжди у традиційних сферах та на основі традицій-

них технологій, мають тенденцію до скорочення життєвого циклу. Це накла-

дає певні вимоги на бізнес-комунікації щодо їх спрямованості, швидкості ро-

згортання та здійснення на всіх етапах інноваційного процесу. Але для його 

ефективного використання потрібний відповідний теоретичний базис та ме-

тодичне забезпечення, яке сьогодні відсутнє, оскільки дана проблематика ви-

вчена недостатньо. 

Різні аспекти розвитку інноваційно-активних підприємств, у тому чис-

лі за умов інформатизації, досліджували, зокрема: Л. Батченко, 

Л. Балабанова, В. Бебік, П. Буряк, М. Войнаренко, Л. Волощук, 

Є. Драгомірова, В. Захарченко, С. Ілляшенко, К. Ковтуненко, О. Кузьмін, 

Т. Лепейко, І.Літовченко, М. Меркулов, М. Окландер, Г. Почепцов, 

В. Семенова, М. Семикіна, В. Cтадник, О. Телетов, С. Філиппова, 

Л. Федулова, Н. Чухрай, М. Шарко, Н. Шпак. Дані аспекти вивчали 
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В. Горенбургов, Ф. Денс, П. Сміт, Дж. Форстер, Ю. Хабермас, К. Ясперс. Во-

ни розробили основні поняття, систематизували чинники та етапи інновацій-

ного процесу, дослідили інформаційний чинник, розробили методичні підхо-

ди і стратегії його врахування та використання, висвітлили інформатизацію 

як явище та шлях розвитку економіки та підприємств. Їх доробок значно по-

силив теорію інноватики, теоретико-методичне підґрунтя бізнес-комунікації 

підприємств та їх інструментарій.  

Однак бурхлива інформатизація та високі темпи інноваційного розвит-

ку економіки на тлі світової диверсифікації інноваційної економіки створили 

для інноваційно-активних підприємств нові виклики, які, з одного боку роз-

ширюють можливості їх розвитку, з іншого – надають їх забагато. Це безпо-

середньо впливає на бізнес-комунікації підприємств, орієнтуючи їх все біль-

ше на інноваційну сферу та інноваційну співпрацю. Але теоретичний базис 

та завершений інструментарій такої переорієнтації на сьогодні відсутній, де-

які його блоки виписані тезисне. Тому потрібні нові підходи до формування 

бізнес-комунікацій інноваційно-активного підприємства в умовах інформати-

зації економіки. Йдеться про визначення та типологізацію базових та іннова-

ційно-спрямованих бізнес-комунікацій інноваційно-активних підприємств, 

чинники і ресурсні обмеження їх утворення, цільові аудиторії, каскадне фор-

мування їх системи для інноваційно-активного підприємства в умовах ресур-

сних обмежень та інноваційного бізнес-партнерства, принципи та функціонал 

управлінського інструментарію формування та економічного оцінювання ре-

зультативності бізнес-комунікацій, показники і рекомендації. Зазначене зу-

мовило тему, мету, завдання, предмет, структуру та напрями дослідження. 

Мета дослідження полягає в розробленні теоретико-методичного підґ-

рунтя та рекомендацій щодо каскадного формування бізнес-комунікацій інно-

ваційно-активного підприємства в умовах інформатизації економіки шляхом 

бізнес-партнерства. 

Досягнення мети роботи зумовило необхідність вирішення завдань: 
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– надати характеристику сутності бізнес-комунікації підприємства як 

драйвера та індикатора його розвитку, розробити їх класифікацію; 

– типологізувати базові та інноваційно-спрямовані бізнес-комунікації 

інноваційно-активних підприємств, висвітлити особливості чинників та 

ресурсних обмежень їх утворення, визначити цільові аудиторії інноваційно-

спрямованих бізнес-комунікацій; 

– обґрунтувати інформатизацію економіки як чинник та стимул 

формування базових та інноваційно-спрямованих бізнес-комунікацій 

підприємств; порівняти світові та вітчизняні тренди; 

– узагальнити основні тенденції інноваційної діяльності інноваційно-

активних підприємств, довести зміну пріоритетів їх бізнес-комунікацій; 

– розробити ієрархічний теоретико-методичний підхід до формування 

системи бізнес-комунікацій підприємств в умовах інформатизації економіки 

як управлінського середовища, композицію її стратегічного та тактичного 

рівнів; 

– обґрунтувати принципи та функціонал управлінського 

інструментарію, потрібного для формування системи бізнес-комунікацій 

інноваційно-активного підприємства у випадку інноваційного бізнес-

партнерства, напрями економічного оцінювання її результативності; 

– розробити методичний підхід та рекомендації щодо каскадного 

формування системи бізнес-комунікацій інноваційно-активного підприємства 

в умовах ресурсних обмежень, а також класифікатор бізнес-комунікацій, 

пов’язаних із залученням джерел фінансування. 

Об'єктом дослідження виступає процес формування бізнес-

комунікацій інноваційно-активного підприємства в умовах інформатизації еко-

номіки. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні засади 

каскадного формування бізнес-комунікацій інноваційно-активного підприємст-

ва в умовах інформатизації економіки шляхом бізнес-партнерства.  
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ме з питань регламентації інноваційно-спрямованих бізнес-інновацій, які ще 

не перетворилися на систему бізнес-комунікацій. 

Обґрунтування передумов зміни пріоритетів бізнес-комунікацій 

вибірки вітчизняних підприємств та їх інноваційно-активної частини 

спирається на результати індексного оцінювання національної економіки, ста-

тистику інноваційно-активності підприємств та результати опитування (див. 

табл. 2.5-2.6) та їх експертної оцінки. Можна підсумувати, що: 

по-перше, узагальнення характеристики трендів інноваційного розвит-

ку на підставі аналізу значного кола наукових праць [46, 49, 65-68, 70, 84, 87], 

даних Державної служби статистики України [54-58] та міжнародної статис-

тики [88-89, 91-95], результати досліджень вчених – представників школи 

управління інноваційною трансформацією економіки Одеського національ-

ного політехнічного університету, у тому числі за програмою досліджень 

КНЦ «Політех-Консалт» ОНПУ  [45, 51, 59-64, 67] та їх висновки, інші та 

власні дослідження прямо або дотичне підтверджують висновок щодо не-

суттєвості зростання інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, 

переважного відставання національної економіки від світових лідерів; 

по-друге, окремі позитивні зміни є несистемними, тому й не дозволя-

ють досягти рівня 1991 р. ані за кількістю інноваційно-активних підприємств, 

ані за якісними та структурними показниками їх інноваційної діяльності. Ди-

наміка міжнародних індексів за 9 років показує відставання України на цілу 

технологічну епоху (3-й та 4-й технологічні уклади замість 6-го та 7-го) та 

незбалансованість інноваційного процесу, найбільш це стосується стадій 

наукового пошуку та наукового дослідження. 

Це ідентифікує низьку ефективність інноваційних процесів та низьку 

результативність інноваційної активності підприємств. Причинами такого 

стану  є причини, які мають місце на підприємствах або одночасно, або поо-

динці, або у різній комбінації.  Аналогічних висновків дійшли й інші вчені. 

Зокрема, школа управління інноваційною трансформацією економіки Одесь-
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Продовження таблиці 2.7 
1 2 

Інноваційно-спрямовані бізнес-комунікації підприємств 

6. Групи генерації інноваційних ідей Т (94,3%/ 33), О (65,7%/ 23), +Е 
(54,3%/ 19)* 

7. Групи експертного оцінювання Т (74,3%/ 26), О (65,7%/ 23), +Е 
(51,4%/ 18)* 

8. Групи впровадження інновацій Т (71,4%/ 25), О (65,7%/ 23),  - Е 
(54,3%/ 19)* 

9. Групи споживання інновацій Т (54,3%/ 19), О (54,3%/ 19), -Е 
(74,3%/ 26)* 

* Т – технологічні зміни, О – організаційні зміни, Е – економічні зміни, Тренд витрат: 
«+» – абсолютне зростання, «-»– абсолютне скорочення, «*» – зміна структури. 

 

Відтак, інноваційно-активні бізнес-комунікації з часом набувають більше 

складних технологічних та організаційних змін на тлі зменшення їх вартості. Це 

відбувається внаслідок перенесення на апаратний рівень розрахункових опера-

цій та масштабування бізнес-комунікацій. 

 

 

2.2 Інформатизація середовища формування бізнес-комунікацій підпри-

ємств: світові та вітчизняні  тренди 

 

 

Обґрунтування інформатизації середовища формування бізнес-

комунікацій підприємств та дослідження її фактологічної бази проведено за 

такими етапами: 

 головні світові та вітчизняні тренди технологічних змін внаслідок 

інформатизації; 

 порівняльна характеристика інформатизації та діджиталізації еко-

номіки – обґрунтування принципових відмінностей. 

Головні світові та вітчизняні тренди технологічних змін внаслідок ін-

форматизації. Інформаційно-технологічна революція радикально змінила 

технологічну основу суспільного виробництва, створивши тим самим нові 

умови підприємництва та нові вимоги до промислових підприємств. Розвиток 
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інформаційних технологій перевищив розвиток технологій використання 

енергії в 3-6, хоча той останні чотири десятиліття має прискорений характер.  

Прогрес в інформаційній сфері прискорює постійний високий попит на 

нові технології, тому кожна нова комп'ютерна система все швидше змінює 

попередню, забезпечуючи більш скорішу дифузію інновацій у різні сфери 

підприємницької діяльності, зокрема у бізнес-комунікації підприємств 

Питання інформатизації підприємницького середовища та розвитку бі-

знес-комунікацій підприємств за цих умов вивчали,зокрема О. Андрусяк [30], 

Є. Драгомірова, С. Олейнікова, І. Степанова [34], І. Малік [75], В.Данильян 

[77], А. Солдаткіна, [80], К. Шапошников [81]. Вони описали їх зміст, особ-

ливості, чинники розвитку.  

Однак, згаданий прискорений розвиток процесів інформатизації обу-

мовлює необхідність постійного дослідження зміни підприємницького сере-

довища та бізнес-комунікацій промислових підприємств під його впливом, 

оскільки утворює нові умови і можливості  удосконалення останніх.  

Як було обґрунтовано у п.1.3, відмінною рисою сучасності є глобальна 

інформатизація суспільства, яку ототожнюють з  «інформаційною економі-

кою» [81], що впливає на технологічний базис виробництва та управління 

ним, кардинально змінюючи технологічне забезпечення відповідні та дотич-

них процесів. По суті, машинні технології індустріальної економіки почали 

замінюватися електронними інтелектуальними, утворюючи можливості но-

вих варіацій вирішення технічних, економічних та соціальних завдань.  

Головними трендами таких змін є [34, 80, 97]: 

 мініатюризація пристроїв зв’язку, контролю; 

 заміна електронними технологіями механічних взаємодій тощо;  

 перехід до цифрових методів зберігання, накопичення та обробки 

інформації;  

 розробка новітнього програмного забезпечення, яке кардинально 

змінює техніку. 
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Зміни спостерігаються не лише у виробництві, а й у дуже швидкому 

освоєнні та масовому поширенні нової техніки і технологій. Причому остан-

нє все більше й більше прискорюється у часі: технологія фотографування 

поширювалася 112 років, дротова телефонія – 56, тоді як радар, телебачення, 

транзистори, інтегральні схеми, відповідно, вже – 15, 12, 5, 3 роки. Останні 

два десятиліття швидкодія мікропроцесорів для персональних комп'ютерів 

подвоюється кожні 18 місяців (закон Мура), а ефективність мережі зростає 

пропорційно квадрату числа її користувачів (закон Меткальфа) [98, с. 347]. 

Інтелектуальні інформаційні технології швидко опановують різні сфе-

ри економіки та бізнесу: виробництво, торгівля, сфера послуг, банківський 

сектор тощо. Це:  

 управління виробництвом;  

 виробниче та операційне планування;  

 фінансовий менеджмент;  

 маркетинг і збут;  

 ризик-менеджмент тощо.  

ІТ-технології за рахунок виконання інтелектуальної логічної функцій 

визначають технологічні процеси, тоді як персонал визначає умови, режими 

роботи техніки. 

Але йдеться не лише про техніко-технологічні зміни, а й про їх еконо-

мічний аспект, оскільки інформатизація значно підвищує продуктивність 

праці та обсяги продажів. Зокрема, в 1990-і рр. річні темпи зростання про-

дуктивності праці у США подвоїлися (до 3%), а з 1995 р. ІТ-індустрія забез-

печила 21-31% зростання ВВП [99, с. 91]. Економічно це виразилося у тому, 

що до початку 1995 р. в економіці США на основі інформації вже виробляло-

ся близько 75% доданої вартості промисловості. Прогнозується, що обсяг ри-

нку електронної комерції США досягне в 2019 р. 550 млрд. дол., а обсяг сві-

тових продажів он-лайн – 3,5 трлн дол., тобто 12,4% від світових роздрібних 

продажів (28,5 трлн. дол.) [100].  
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Високі темпи розвитку ІТ-індустрії роблять її інвестиційно-

привабливою та пожвавлюють інвестиційні процеси. Частка інвестицій в 

ІКТ в загальному обсязі ВВП є вагомою: у 2015 р. в країнах ОЕСР вона скла-

ла в середньому 2,7% ВВП та 11% від інвестицій в основний капітал. Лідера-

ми з інвестування у ІТ-індустрію були Швеція, Швейцарія та Японія 3,5-4% 

(рис.2.11). Водночас, у Нідерландах, Австрії, Франції за період 1995-2015 рр. 

частка зросла в 1,5-2 рази. 

 

 
Рисунок 2.11 – Частка інвестицій в ІКТ в ВВП, 1995-2015 рр.,% від ВВП  

(джерело: на підставі даних ОЕСD [101]) 

 

З цих інвестицій більш 50% складають інвестиції у програмне забезпе-

чення: у Франції, Нідерландах, Швеції, Швейцарії та США в 2015 р. вони 

склали 64-87%. Навіть економічна криза 2007 р. не зменшила інвестиційної 

привабливості ІТ-галузі: у більшості країн частка інвестицій в ІКТ в загаль-

них інвестиціях була вищою у 2015 р. проти 2007 р. Протилежна тенденція 

була лише у Австралії, Канади, ФРН, Японії, Люксембургу, Норвегії, Швеції. 

Інформатизація економіки значно стимулює інноваційний процес, оскі-

льки ІТ-підприємства лідирують за всіма видами інноваційної діяльності. 

Саме вони більш за інші галузі фінансують наукові дослідження та розробки, 

стартапи тощо. Їх витрати досягають 34% від загальних витрат бізнес-
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структур на НДДКР. Це – величезні обсяги фінансування. У Фінляндії, Ізраї-

лю, Кореї та Сполучених Штатах, вони склали 40-65% НДДКР в 2015 р. Ви-

трати на дослідження і розробки в ІКТ-сфері, як правило, зосереджені в ІКТ-

виробництві та складають 60% НДДКР в ІКТ в ОЕСР. 

У країнах ОЕСР 34% всіх заявок на патенти складають патенти, пов'я-

зані з ІКТ. Лідирують  Китай, Корея, Індія, Малайзія, Ізраїль, Фінляндія, 

Швеція: у 2015 р., заявки на ІКТ у цих країнах складали до 40% всіх патент-

них заявок. 

Інформатизація економіки змінює структуру світової торгівлі та експо-

рту окремих країн. Відбувається стійке зростання в світовому експорті ІКТ-

товарів – у 2001-2016рр він зріс на 6% в рік, досягнувши 1,6 трлн дол. США. 

При цьому збільшується експорт обладнання зв'язку та електронних компо-

нентів. Проте їх виробництво все більше концентрується у декількох країнах. 

Майже 55% світового експорту – це Китай, США, Сінгапур, Корея, які змен-

шили частку Японії і США у вдвічі. Водночас  експорт Китаю виріс у 5 разів: 

з 6,1% до 32%. Головний інструмент цього – офшорні виробництва.  

Використання Інтернет і ІТ-технологій в повсякденному житті набуло 

значних змін: 

 зростає індивідуальний доступ сімей до комп'ютерів: у 2005-2017 

рр. в країнах ОЕСР він збільшилася з 60% до 80%. А у Нідерландах, Люксем-

бурзі, Ісландії – до 95%. В Україні в 2014 р. – 52,4% домогосподарств; 

 зростає доступ жителів до Інтернету: у 2017 р. 86% жителів мали 

доступ, а в Нідерландах, Ісландії, Кореї – більш 97%. В Україні у 2015 р. – 

45% в сільській місцевості. За даними звіту "Digital in 2018" міжнародної 

агенції "We are social", з 44,12 млн. жителів Україні 25,59 млн. користуються 

Інтернетом, що становить 58% населення [101]; 

 розповсюджується широкосмуговий доступ до Інтернету, який до-

зволяє збільшувати обсяг та швидкість передачі інформації в рази, забезпечує 

безперервне підключення до Інтернету (рис. 2.12). Це забезпечує широке ін-

формаційне наповнення бізнес-комунікацій і бізнес-послуг он-лайн, перетво-
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рює Інтернет у віртуальний бізнес-простір. У 2006-2017 рр. щорічний приріст 

користувачів в країнах ОЕСР складав 12%. Якщо звичайний дротовий доступ 

до Інтернет мали 86% жителів країн ОЕСР, то широкосмуговий – майже 85%, 

а у Кореї Нідерландах, Люксембурзі – 97-99%. В Україні ринок широкосму-

гового доступу до Інтернету знаходиться на стадії бурхливого розвитку. 

 

Рисунок 2.12 – Кількість ліній широкосмугового доступу на 100 жителів кра-

їни в залежності від ВВП, 2016 р. (джерело: на підставі даних ОЕСР [101]) 

 

У 2016 р. світова галузь ІКТ досягла обсягу $3,4 трлн, випередивши 

традиційного лідера – ринок нафти [102]. Це обумовило кілька змін  на ринку 

праці та вимог до персоналу бізнес-структур:  

 збільшення зайнятості у ІТ-індустрії: в 2006 р. в країнах ОЕСР за-

йнятість в ІТ-індустрії складала 6% всіх зайнятий в бізнес-секторі; 

 народження нових професій (системотехніків, СЕО-маркетологів,  

аналітиків систем тощо); 

 випереджаюче зростання чисельності фахівців вищої кваліфікації 

інтелектуальної праці: учених-дослідників, інженерів, програмістів.. Одноча-

сне зменшення части персоналу фізичної праці:  його питома вага в робочій 
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силі США, Японії, Німеччини зменшується (США – з 40% в 1950р. до 31,5% 

в 1988 р.); 

 зростання освітнього рівня персоналу. До 2005 р питома вага осіб, 

які отримали середню освіту, зросла в структурі робочої сили США з 52,3 до 

91%; 

 віддалена локалізація робочих місць персоналу підприємств з вико-

ристанням ІТ комунікацій, утворенням тимчасових та постійних команд ви-

конавців, аутсорсингом послуг та робіт. Це дозволяє залучати персонал різ-

ного рівня кваліфікації (від професіоналів найвищого класу, що займаються 

створенням великих модулів програмного забезпечення, до недостатньо ква-

ліфікованого для виконання простих операцій). 

Інформатизація економіки докорінно змінила інформаційну інфра-

структуру ринку: 

 виникли та активно розвиваються хмарні сервіси (Google Drive, 

Microsoft OneDrive,  Dropbox та ін.), які дозволяють використати новітні тех-

нології для прискорення управлінських функцій та комунікацій; 

 продовжується процес децентралізації ІТ аутсорсингу: у м. Київ – 

52 аутсорсингові компанії (46,6% ринку), м. Харків – 33 (16,2%), м. Львів – 

32(10%), м. Дніпропетровськ (7,9%), м. Одеса (5,5%). Разом в цих містах 

працює 86% всіх програмістів країни [104]; 

 розвивається ринок ІТ-консалтингу, тобто ринок послуг з аналізу-

вання, обґрунтування ІТ-стратегії структурування інформаційних систем, ви-

бору ІТ-технологій, створення процесу розвитку інформаційних систем і тех-

нологій, інформаційної безпеки, ІТ-аудиту; 

 стрімко зростає обсяг телекомунікаційних послуг та використання 

ІКТ-технологій. За загальним рівнем мережевої готовності, що характеризує 

рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в країні, Україна в 

2015 р. зайняла 71 місце з 143 країн, а в рейтингу – 64 місце з 73-го в 2013 р. 

За п’ять років обсяг ринку телекомунікаційних послуг виросли на 18%: від 

47,4 до 55,9 млрд. грн. (2010-2015рр.), по-більшості за рахунок розвитку сег-
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ментів послуг мобільного та комп'ютерного зв'язку [10]. Найбільшу частку 

доходів отримано від телекомунікаційних послуг (91%), 65,3% – від мобіль-

ного зв'язку (33,2 млрд. грн.). 

Інформатизація економіки змінила висоту вхідних бар’єрів у бізнес. Це 

дозволяє досить лояльна цінова політика використання соціальних мереж, 

яку підтримує ефект масштабування бізнес-пропозицій, контекстна реклама. 

Згадані зміни інформатизації економіки суттєво впливають на бізнес-

комунікації, стрімко змінюючи їх технологічну базу. Це відбувається у трьох 

аспектах: 

по-перше, оперативні комунікації на основі телефонії поступово замі-

нюють мобільний та комп’ютерний зв’язок. За 2010-2014 рр. в Україні кіль-

кість користувачів на 100 жителів населення країн: мобільного зв'язку – зро-

сла на 24% і склала 144,1 користувачів, стаціонарного зв'язку – скоротилося 

до 25 абонентів. За 2010-2016 рр. зросла питома вага комп'ютерного зв'язку в 

загальному обсязі доходів сфери телекомунікацій, з 8,9% до 12,7%, склавши 

в 2016 р. 7,1 млрд. грн. У той же час питома вага фіксованого телефонного 

зв'язку в загальному обсязі доходів сфери телекомунікацій за аналогічний 

період знизилася з 18% до 14%, максимальну частку в обсязі доходів стано-

вив мобільний зв'язок, який за аналізований період залишився практично без 

змін – 60% і 59%; 

по-друге, зростання використання Інтернету та соціальних медіа 

приватними особами і компаніями по всьому світу назавжди змінила поведі-

нку користувачів мережі. Сьогодні для отримання конкурентної переваги 

кожен керівник повинен працювати у цифровому світі, шукаючи саме там 

клієнтів і кращі ринки для продажу товарів і послуг. Саме тому прості грома-

дяни і бізнес-професіонали все частіше проводять дослідження, приймають 

рішення про покупки, шукають підтримку і рекомендують бренди в режимі 

он-лайн. Кожного дня Інтернетом користуються 72% користувачів, причому 

мінімум 1 раз на тиждень – 21%, мінімум 1 раз на місяць – 4%, рідше, ніж 1 

раз на місяць, – 2% користувачів. [105]. Очікувані якісні зміни форм подання 



 

 
88 

інформації у мережі – аудіовізуальний контент почне переважати над текс-

том, голосові команди і камери замінять клавіатуру в якості основного засобу 

введення даних – сприятиме переміщенню бізнес-комунікацій у цифровий 

простір й надалі; 

по-третє, сфера бізнес-контактів поширилася на соціальні мережі. З 

січня 2017 р. по січень 2018 р. кількість користувачів соцмережі Facebook 

збільшилася на 71% (13 мільйонів активних користувачів), Instagram – на 

16% (7,2 млн.). Водночас, соціальні мережі використовуються з диференціа-

цією: якщо за цей період кількість Інтернет-користувачів в Україні збільши-

лася на 17% (4 мільйони осіб), то кількість користувачів соціальних мереж 

зменшилася на 24%, що також становить 4 мільйони осіб. 

Порівняльна характеристика інформатизації та діджиталізації 

економіки – обґрунтування принципових відмінностей. Діджиталізація – 

це новітній тренд спільного розвитку бізнес-технологій та комунікаційних 

технологій, призначений для поєднання їх можливостей та наслідків. Масш-

табне використання цифрових технологій і вибудови комунікаційних ланцю-

гів на бізнес--рівні та рівні суспільства й держави – це та ознака, яка відріз-

няє інформатизацію від діджиталізації.   

Термін діджиталізації «digital» (лат. «digitālis») − цифри [106]. Відпо-

відно, похідний термін «діджиталізація» (англ. «digitalization») означає оциф-

ровування, цифровізація, надання цифрової форми). Проте, останнім часом її 

трактування набуло різного сенсу, зокрема: 

 вузьке, суто технологічне. Воно вважає, що діджиталізація має 

технологічну основу – діджитизацію, тобто переведення інформації з 

аналогових форматів у цифрові [107, с. 259; 109]. Таким чином, 

розрізняються два процеси – діджитизація («оцифровування») та 

діджиталізація («цифровізації»), оскільки цифровізація – це процес 

створення нового продукту в цифровій формі, який не можна  перенести на 

фізичний носій без погіршення його якості [109]. Водночас, аргументом 

цього висувається тлумачення діджиталізації Оксфордським словником 
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англійської мови як «дії / процес з оцифровування; перетворення аналогових 

даних (зображень, відео- та текстових матеріалів) у цифрову форму» [106]. 

 розширене, яке, у свою чергу, теж набуває варіацій. Зокрема, як: 

а) соціальний, культурний та антропологічний процесі переходу від 

аналогового до цифрового типу кодування інформації [110]; 

б) «оцифровування буття» [111], використання цифрових техноло-

гій бізнесом [112], цифровізація бізнес-структур [113] та оптимізація 

бізнесу на основі програмного  забезпечення та ІТ-рішень [109].  

Тобто, діджиталізація – це процес застосування підприємствами нові-

тніх інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення своєї мети для,  

трансформації існуючих бізнес-процесів шляхом їх диджитизації. Перелік 

таких технологій надав Світовий Давоський економічний форум:  

 хмарні та мобільні технології,  

 блокчейн,   

 технології  віртуалізації,  ідентифікації,  штучного  інтелекту,   

 біометричні технології,  

 технології доповненої реальності,  

 адитивні (3D-друк) тощо.  

Діджиталізація передбачає не лише використання цифрових техноло-

гій, а «передусім зміна в мисленні, стилі керівництва, системі заохочення і в 

прийнятті нових бізнес-моделей» [114]. Це також кардинальна зміна органі-

заційного дизайну, моделей та методів менеджменту, організаційних струк-

тур та відповідальності. Водночас, диджиталізація передбачає інтеграцію 

цифрових технологій у всі сфери бізнесу, докорінно змінюючи умови та про-

цедури функціонування підприємства. По суті диджиталізація − «це зміна 

підходу до ведення бізнесу» [114, с.248], за яким підприємство розробляє но-

ві продукти і послуги з використанням digital-каналів. Тобто, вона стає: 

 щодо інноваційного процесу та інноваційного розвитку: джерелом 

нових видів інновацій в певній галузі [115]; 
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 щодо конкурентоспроможності: генератором нових конкурентних 

переваг підприємства [116, 117]. 

За оцінками експертів, сьогодні більше 60% світових корпорації-лідерів 

розробляють стратегію digital-трансформації. За індексом галузевого цифру-

вання, тобто за індексом McKinsey Global Institute  використання цифрового 

потенціалу у світі складає: ЄС –  12% (тенденції всередині різні. Наприклад, 

Німеччина – 10%  Велика Британія – 17%.),  США  −  18%, Україна – менше 

1% [118]. Опитування, проведене у 2017р Cisco на форумі «Інтуїтивна мере-

жа»,  підтвердило важливість та пріоритетність діджиталізації для вітчизня-

них підприємств (табл. 2.8). 

 

Таблиця 2.8 – Результати опитування Cisco в рамках форуму «Інтуїтив-

на мережа»: фрагмент  (джерело: на підставі [119] ) 

Характеристика питання респонденту Відсоток рес-
пондентів,% 

1. Спостерігають істотний вплив цього тренду на бізнес-
стратегію їхніх підприємств, який триватиме: 
     - протягом 1-3 років, 
     - до певної міри. 

 
 

38% 
50% 

 2. Стурбованість проблемами кібербезпеки  
- стурбовані, 
- дуже стурбовані, 
- не переймаються цією проблематикою. 

56% 
39% 
5% 

3. Не стикалися з інцидентами в галузі ІТ-безпеки 3% 
4. Основні наслідки кібер-атак 

- відмова систем, 
- знищення даних. 

31% 
20% 

4. Перешкоди діджитал-трансформації підприємств: 
- ресурсні обмеження, 
- небачення керівництвом взаємозв’язку цього тренду з 
бізнесом, 
- недостатнє розуміння того, що таке digital-
трансформація і які переваги вона може принести підп-
риємству 

49% 
14% 
13% 

 

Основні причини інцидентами в галузі ІТ-безпеки: віруси, поштовий 

спам і фітингова пошта, трояни, DDoS-атаки, програми-вимагачі.  Основна 
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перешкода забезпечення захисту від кібератак та digital-трансформації біз-

нес-процесів підприємств – це ресурсні обмеження підприємств.   

Світова діджиталізація бізнесу досить показова [109, 118, 120]:  

 готові повністю перевести комунікацію на цифровий рівень – 26% 

підприємств, що контактують з покупцем або кінцевим споживачем; 

 повністю перейшли на діджитал – 10% компаній світу, а останні 

збираються це зробити найближчим часом, оскільки це прямі очні 

комунікації з клієнтом замінили сайти та мобільні додатки, що надають їм 

безліч нових можливостей і ресурсів для розвитку, реінжинірингу та 

модернізації бізнес-відносин, утворення конкурентних переваг.  

Діджиталізація стала необхідною частиною сучасної комунікації, роз-

витку проектів та бізнесу. В бізнесових стратегіях підприємств-лідерів вона є 

обов’язковою до виконання, адже цифрові технології охоплюють всі контак-

тні аудиторії, міститься блок соціальних мереж, які повністю змінили кому-

нікації з покупцями (клієнтами) і тепер висувають свої вимоги. Наприклад, 

зміна концепції та політики Facebook змінила поведінку бізнес-структур в цій 

мережі: вислів «якщо підприємства немає в мережі, то його не існує взагалі», 

перетворився на «якщо ваше підприємство не стало для клієнта найкращим 

другом, вірним порадником – то його немає в мережі».  

Основні зміни стратегії присутності підприємств online – це перехід: 

  від кількості до якості; 

  від контекстної реклами до комунікації з блогерами і лідерами 

думок, якими може стати хто завгодно. 

 Бізнес-комунікації ускладнюються саме внаслідок такого впливу. Клі-

єнти починають ними керувати через функціонал мереж, залишаючи відгуки, 

інформацію про досвід бізнес-контакту, користування послугою або товаром.  

Різні мережі мають різні пріоритети щодо діджиталізації: 

  Instagram – це допоміжний інструмент комунікативного зв’язку з 

прогресивною молоддю. Показники його ефективності значно зросли проти 

Facebook; 
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 Youtube по трансляції відео-контенту в багато разів перевищив 

поріг ефективності місцевих компаній. Виробництво відео стрімко дешевшає, 

трансляція майже безкоштовна, а рівень аудиторії зростає миттєво; 

 Google обрав фокусом розвитку карти, сервіси товарних оголошень, 

інтеграцію міських івентів в карту, майже стовідсоткове охоплення мобільної 

аудиторії робить його першим каналом комунікації. 

Країни – світові лідери наголосили діджитилізацію сферою активної 

державної політики, а її основними напрямками обрали стимулювання циф-

ровізацію бізнесу та його інвестування, побудову національних цифрових 

інфраструктур. В Україні лише стратегічно визначено переваги на напрямки 

цифровізації, розвиваються лише окремі сегменти інформаційного сектору 

економіки та цифрових інфраструктур, зокрема мобільний Інтернет (3-4G).  

Цифровий розрив спостерігається не лише на технологічному, а й на особис-

тісному рівні: відсутні цифрові навички населення, нестача ресурсів. 

Можна підсумувати, що підприємство за рахунок діджиталізації може 

вирішити  такі завдання [103, 105, 107-110, 114, 116-118, 120]:  

 стратегічні:  

а) визначити нові цінності, орієнтири та напрями бізнесу; 

б) утворити нові конкурентні переваги; 

в) підвищити якість і конкурентоспроможність продукції та послуг. 

г) модернізувати техніко-технологічну базу діджиталізації шляхом: 

оптимізації інформаційних потоків та комунікаційних каналів; 

модернізації інфокомунікаційних технологій і засобів їхньої реалізації; 

формування спеціалізованої внутрішньої структури надання 

інформаційних і телекомунікаційних послуг; 

 тактичні: 

а) удосконалення інформаційної політики; 

б) інформаційної підтримки структурних підрозділів на основі 

впровадження цифрових технологій і ІТ-рішень; 
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Вирішення цих завдань ускладнюється тим, що діджиталізація сама пі-

дпадає під свій власний вплив, спричинений високою динамічністю змін ін-

фокомунікаційних технологій, часовий горизонт яких 5-7 років.  

Отже, для вирішення наведених завдань потрібні конкретні заходи за 

такими напрямами: 

 розробка техніко-економічних вимог до проектів діджиталізації та за-

собів їхньої реалізації; 

 ресурсне забезпечення проектів діджиталізації; 

 зміна системи бізнес-комунікацій, яка передбачає: розширення кліє-

нтського кола і забезпечення інформаційної підтримки комуникацієнтів; 

впровадження нових схем інформаційних потоків та комунікаційних каналів; 

 розвиток комплексів інфокомунікаційних послуг для спрощеного 

швидкого доступу до національних і світових інформаційних ресурсів; 

 підготовка персоналу, що знається на діджиталізації. 

Активність підприємств  в напрямку діджиталізації бізнес-процесів 

спричиняє  каскадний  або  мультиплікативний  ефект,  стимулюючи  розви-

ток  власне підприємства, його партнерів, галузей та економіки в цілому. Це 

відбуватиметься тому, що вона – це не лише матеріальна база (комп’ютери,  

гаджети,  програми  і  сучасні  цифрові технології та комунікації), а це ще й 

нові процеси, інструменти, моделі та трансформації за  їхньої  допомоги.  

Відтак, можна стверджувати, що тенденції розвитку сфери телекому-

нікацій в Україні наближені до світових трендів, а інформатизації економіки 

перетворюється  на домінуючий чинник впливу сучасності на підприємниць-

ке середовище та бізнес-комунікації, спричиняючи діджиталізацію та діджи-

тизацію, які впливають на всі складові бізнесу, включаючи його бізнес-

комунікації.  

Це стосується повною мірою й інноваційно-активних підприємств. Ві-

дповідно, специфіка інноваційної діяльності та цілей інноваційного розвитку 

вплине на їх зміст та вагомість. Саме це потрібно врахувати надалі. 
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