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АНОТАЦІЯ
Струтинська І.В. Цифрова трансформація як імператив інноваційного
розвитку бізнес-структур. – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами
економічної

діяльності).

–

Тернопільський

національний

технічний

університет імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України,
Тернопіль; Запорізький національний університет Міністерства освіти і
науки України, Запоріжжя, 2020.
Дисертація присвячена дослідженню, аналізу, обґрунтуванню та
розробленню

теоретико-методичних

положень,

науково-методологічних

підходів і практичних рекомендацій щодо раціональної організації процесу
цифрової трансформації бізнес-структур як імперативу їх інноваційного
розвитку.
У першому розділі «Теоретичні та прикладні засади цифрової
трансформації бізнес-структур» розкрито діалектику цифрового розвитку та
трансформації в розрізі диверсифікованих груп стейкхолдерів; визначено
місце та роль малого і середнього бізнесу в реалізації концепції розвитку
цифрової

економіки

України;

досліджено

особливості

цифрової

трансформації у контексті реінжинірингу бізнес-процесів організації.
Встановлено, що інтерес міжнародної спільноти, наукового світу та
громадськості загалом прикуто до проблематики реалізації концепції
розвитку цифрової економіки та суспільства й далі набуває усе більшого
розмаху. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства охоплює ряд
основних цілей, проте найважливішою ідеєю Концепції та Цифрової адженди
України є: швидкі та глибинні наслідки від переходу на «цифру» будуть
можливими лише тоді, коли цифрова трансформація стане основою
життєдіяльності українського суспільства, бізнесу та державних установ,
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стане звичним та повсякденним явищем, стане нашим ДНК, нашою
ключовою аджендою на шляху до процвітання, стане основою добробуту
України.
На

основі

глибинного

аналізу тлумачення дефініції

«цифрова

трансформація бізнесу» виявлено, що вітчизняний малий та середній бізнес
не усвідомлює важливості та можливостей використання цифрового
інструментарію для розвитку власного бізнесу. При цьому у роботі цифрову
трансформацію бізнесу запропоновано розглядати з позиції чотирьох сторін –
науковців, бізнесу, держави та громадськості – та розуміти як процес, що
забезпечує особливий, стратегічний вид організаційних змін підприємства з
використанням цифрових технологій, появою нових бізнес-моделей з
фундаментальними інноваційними змінами в підходах до управління,
корпоративної

культури,

зовнішніх

комунікацій

для

підвищення

їх

ефективності через збір, опрацювання, візуалізацію та аналітику даних, які
раніше були невідомі. Таким чином, у результаті здійснення таких
перетворень підвищуватиметься продуктивність кожного працівника і рівень
задоволеності клієнтів, а підприємство здобуде репутацію прогресивної і
сучасної організації.
У роботі розширено класифікаційні ознаки інновацій з позиції
цифрових трансформацій за такими ключовими ознаками: об’єкт, сталість та
масштабність, пусковий механізм. Це дасть змогу керівникам виявляти
можливості інноваційного розвитку бізнес-моделей підприємств, адже
проникнення цифрових технологій трансформує усі наявні бізнес-процеси
організації і тим самим сприяє появі інновацій.
На

основі

виокремлених

груп

диверсифікованих

стейкхолдерів

виявлено, що кожна з них має свої очікування від процесів оцифрування
економіки, які розділено на відповідні складові: інноваційний розвиток,
консолідація,

інтеграція,

ефективність.

Це

дасть

змогу

усвідомити

необхідність та переваги переходу на «цифру», оскільки доведено, що
цифрова трансформація держави буде сприяти цифровій трансформації
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бізнесу і його залученню у розвиток цифрової економіки. З іншого боку,
цифрова економіка та інформатизація суспільства сприятиме ефективному
розвитку бізнесу (його цифровій трансформації) і, в кінцевому результаті,
цифровій трансформації держави.
Обґрунтовано, що цифрове перетворення починається з управлінської
ланки підприємства, що зумовило необхідність систематизувати бізнеспроцеси

підприємства

у

контексті

організації

процесу

цифрової

трансформації за такими ознаками: за впливом формування доданої вартості
продукту або послуги (основні, допоміжні); за видами управління
(адміністративні, операційні, допоміжні); за роллю в окремому напрямку
розвитку організації (розуміння ринку та споживачів, стратегії та візії
організації, системи управління, розвиток та навчання персоналу). Це дасть
змогу керівництву сформувати чітку стратегію, спрямовану на досягнення
цифрового розвитку та, при цьому, вибудувати цифрову культуру в
організації таким чином, щоб усі дії були спрямовані на задоволення потреб
клієнта (клієнтоцентричність).
У другому розділі «Аналітичні аспекти цифрової трансформації бізнесструктур: cучасний стан, проблеми та перспективи» виокремлено виклики та
передумови
досліджено

цифрової

науково-методичні

трансформації
побудови

трансформації

бізнес-структур;

інноваційних

підходи

вітчизняних
визначення

проаналізовано

бізнес-моделей

бізнес-структур;
рівня

основні

підприємств

цифрової

інструментарії
у

контексті

імплементації цифрових технологій.
У дисертаційній роботі структуровано передумови, виклики та
драйвери цифрової трансформації вітчизняних бізнес-структур з розподілом
їх на зовнішні та внутрішні, які можуть виступати базисом для визначення
векторів

інноваційного

розвитку

підприємств

на

основі

«цифри»,

відображуючи, при цьому, можливі ефекти від імплементації відповідних
драйверів розвитку процесу цифрової трансформації підприємств.
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Виявлено, що визначення, а відповідно й оцінювання індексів розвитку
цифрової економіки країни проводиться за різними системами глобальних
статистичних індексів. На основі проведеного аналізу особливостей
методичних підходів до визначення індексу цифрової трансформації,
встановлено, що наша країна не входить до ряду рейтингів, проте, декларує
план імплементації у відповідні рейтингові системи у швидкому часі та
прогнозує лідируючі позиції.
Доведено, що імплементація цифрових технологій впливає на
показники діяльності підприємства загалом та на трансформацію окремих
бізнес-моделей. Це зумовило необхідність удосконалити процес побудови
інноваційної бізнес-моделі підприємства на основі конфігурації усіх бізнеспроцесів, що уможливить узгодження даної моделі з організаційною
системою підприємства та прийняти рішення щодо застосування певних
цифрових технологій з метою забезпечення подальшого цифрового розвитку.
У третьому розділі «Методологічні основи цифрової трансформації
бізнес-структур» описано методологічні положення цифрової трансформації
бізнесу; сформульовано концептуальний алгоритм дорожніх карт цифрової
трансформації бізнес-структур; розроблено поліструктурний методичний
підхід до визначення Індексу цифрової трансформації бізнес-структур;
описано методологічні основи кластеризації структур малого та середнього
бізнесу засобами Data Mining в розрізі їх цифрової зрілості.
У дисертаційному дослідженні сформовано методологічні положення
цифрової

трансформації

структурування

бізнес-структур,

бізнес-процесів,

які

передбачають

бізнес-моделей,

чинників,

системне
показників

процесів цифрової трансформації підприємств. Застосування на практиці
запропонованих

положень

дасть

змогу

керівникам

бізнес-структур

інтегрувати раніше непоєднувані бізнес-процеси та прослідкувати аспекти
інноваційності із врахуванням вимог сучасних директив з метою інтеграції
вітчизняних бізнес-структур у Єдиний цифровий ринок ЄС.
У роботі доведено, що цифрову трансформацію можна планувати як
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стратегічну ініціативу з чітким баченням та новими можливостями для
бізнесу. На основі цієї гіпотези у роботі розроблено алгоритм «дорожньої
карти» цифрової трансформації для МСБ. Даний підхід дає можливість
прослідкувати момент циклічності та протікання визначених базових кроків
із певною частотністю (можливо раз на рік), яка взаємозалежна із появою
нових цифрових інструментів, що зумовлює необхідність врахування у
власній діяльності нових умов середовища функціонування підприємства.
Встановлено, що аналізування, а відповідно й оцінювання індексу
цифрової трансформації бізнес-структур в Україні не проводиться, оскільки
на даний час відсутні зрозумілі методичні положення даного процесу.
Виходячи з цих міркувань, у роботі запропоновано поліструктурний
методичний підхід до визначення Індексу цифрової трансформації бізнесструктур, якому притаманні ознаки складної системи «HIT», а саме
виокремлення чотирьох рівнів груп індикаторів, які, у свою чергу, містять
певну систему субіндикаторів з відповідними ваговими коефіцієнтами.
Запропонований метод дає можливість визначити потенціал цифрової
зрілості та готовності до імплементації цифрових технологій у практику
бізнесу з метою забезпечення його розвитку.
Доведено

ефективність

застосування

системи

уніфікування

та

кодування результатів соціологічного дослідження на основі анкетиопитувальника. Це дає можливість в подальшому автоматизовано генерувати
та обробляти відповіді респондентів щодо вагомості груп індикаторів з
метою визначення рівня цифрової зрілості підприємства.
У роботі розроблено методологічні основи кластеризації структур
малого та середнього бізнесу засобами Data Mining в розрізі їх цифрової
зрілості. Доведено, що метод агломеративної ієрархічної кластеризації є
ефективним методом для вирішення задачі кластеризації даних змішаного
типу, отриманих в результаті опитування респондентів.
У четвертому розділі «Оцінювання рівня досягнення цифрової
трансформації малого та середнього бізнесу Тернопільської області»
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обґрунтовано

репрезентативність

вибірки

в

дослідженні

цифрової

трансформації бізнес-структур Тернопільської області; здійснено аналіз та
оцінювання (розрахунок) Індексу цифрової трансформації та кластеризацію
бізнес-структур в розрізі їх цифрової зрілості засобами Python.
За результатами проведеного дослідження у дисертаційній роботі
доведено, що вибірка респондентів, котрі брали участь в опитуванні є
репрезентативною та валідною, адже за більшістю параметрів (квот,
пропорцій) досліджуваних ознак відповідає їх частці (пропорції) в
генеральній

сукупності.

Отримані

дані

використано

для

апробації

розробленого поліструктурного методичного підходу до визначення Індексу
цифрової трансформації бізнес-структур Тернопільської області.
У роботі обґрунтовано залежності та закономірності використання
різних груп цифрових інструментів, що дало змогу встановити наявність
високого ступеня кореляції рівня використання цифрових інструментів
(група індикаторів «І» ) та рівня цифрової грамотності людського капіталу
підприємств (група індикаторів «Н»). Розроблено систему характеристик, на
основі яких працівники підприємств зможуть оцінювати складність
використання різних груп цифрових інструментів.
У дисертації здійснено оцінювання (розрахунок) Індексу цифрової
трансформації бізнес-структур Тернопільської області. Отримані результати
свідчать про те, що необхідно підвищувати рівень цифрової зрілості та
грамотності організації, адже більшість опитаних респондентів мають нижче
середнього рівня цифрової зрілості. А отже, потрібні негайні зміни в
управлінні та значна робота з імплементації доступних цифрових технологій
та інструментів, а також підвищення цифрової грамотності людського
капіталу.

Дані

зміни

допоможуть

бізнесу

стати

більш

конкурентоспроможним та завоювати нові сегменти ринку.
У дисертаційній роботі здійснено кластеризацію малого та середнього
бізнесу Тернопільської області в розрізі їх цифрової зрілості на основі
застосування двох підходів – ітеративного та ієрархічного. В результаті

8

наукових досліджень обґрунтовано те, що для вирішення задач обробки
даних змішаного типу (у дослідженні взяло участь 34 респонденти різної
сфери

діяльності)

доцільно

використовувати

метод

агломеративної

ієрархічної кластеризації (з допомогою написання програмного коду та
використання бібліотек мови Python), згідно якого отримано стійкі та
зрозумілі результати – 5 кластерів бізнес-структур, достатньо відмінні один
від одного з високим ступенем схожості між елементами кластеру (60-100%
залежно від запитання) та виокремленням характерних для них рис.
У п’ятому розділі дисертаційного дослідження «Механізм управління
цифровою трансформацією бізнес-структур як імператив їх інноваційного
розвитку» сформовано систему індивідуальних дорожніх карт цифрової
трансформації бізнесу (індивідуальний підхід та кластерний підхід);
спроектовано цифрову платформу для визначення та моніторингу Індексу
цифрової трансформації бізнес-структур.
У дисертаційному дослідженні доведено, що керівники підприємств
повинні бути готовими до швидких трансформаційних змін, а саме зуміти
вчасно змінити власну стратегію ведення бізнесу та організацію діючих
бізнес-процесів, адже це сприятиме появі нових бізнес-моделей, цілей та
засобів їх досягнення. Встановлено те, що недостатня проінформованість
підприємництва щодо можливостей інтеграції технологій у власні бізнеспроцеси спричиняє гальмування розвитку компаній та виникнення труднощів
у процесі виходу вітчизняного бізнесу на міжнародну арену. Саме тому
поряд

із

статистичними

дослідженнями

використання

інформаційно-

комунікативних технологій у бізнесі та формуванні позицій компаній у
процесі цифрового розвитку країни, важливим завданням є створення
«дорожніх карт» цифрової трансформації та надання рекомендацій щодо
можливостей використання цифрових інструментів та підвищення цифрової
грамотності як підприємців, так і населення загалом. Таким чином
результати розрахунку Індексу («НІТ») на основі реальних даних щодо
цифрової зрілості вітчизняних бізнес-структур слугуватимуть рушієм для
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подальших практичних дій із підвищення їх цифрового розвитку.
У

дисертаційній

роботі

розроблено

систему

конкретизованих

рекомендацій для підвищення рівня Індексу цифрової трансформації бізнесу,
що враховує особливості діяльності кожного респондента загалом та
враховує поточні зміни функціонування його бізнес-процесів, у результаті
чого керівники матимуть змогу прийняти відповідне управлінське рішення
щодо вжиття заходів із реалізації процесів цифрової трансформації
підприємства.
Зважаючи на особливості та відмінні риси окремих «угруповань»
бізнес-структур,

отриманих

внаслідок

кластеризації,

у

роботі

було

розроблено систему специфічних рекомендацій для кожної окремої групи
підприємств. Надання рекомендацій щодо підвищення цифрових показників
бізнесу дозволить підприємствам малого та середнього бізнесу України
вибрати правильний вектор розвитку груп компаній зі схожими показниками.
Поширення

та

прискорення

цифрової

трансформації

бізнес-структур

позитивно вплине на діджиталізацію суспільства загалом та інтеграцію
вітчизняних компаній з передовою глобальною цифровою економікою.
У процесі дослідження встановлено, що існує недостатня кількість
доступних сервісів, платформ, додатків чи порталів для малого та середнього
бізнесу які виступали б певною інформаційною базою для вітчизняних
суб’єктів

господарювання

з

надання

оцінки

цифрової

зрілості

господарюючого суб’єкта та надавав би рекомендації з підвищення рівня
цифрового розвитку підприємства. У роботі обґрунтовано, що проектування
цифрової платформи для визначення та моніторингу Індексу цифрової
трансформації бізнес-структур, потрібно розглядати як реалізацію ІТ проекту
для потреб вітчизняного малого та середнього бізнесу. Саме тому у роботі
структуровано декомпозицію робіт, які повинні бути виконані для реалізації
цілей відповідного проекту. В результаті розроблено цифрову платформу для
визначення та моніторингу Індексу цифрової трансформації бізнес-структур,
яка дає можливість бізнес-управлінцям автоматично визначити Індекс
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цифрової трансформації, надати оцінку цифровій зрілості господарюючого
суб’єкта та розробити індивідуальну «дорожню карту» з метою підвищення
рівня цифрового розвитку підприємства.
Ключові слова: цифрова трансформація бізнес-структур, бізнеспроцеси,

бізнес-модель,

трансформації

бізнесу

інноваційний
«НІТ»,

розвиток,

поліструктурний

Індекс

цифрової

методичний

підхід,

оцінювання Індексу цифрової трансформації бізнесу, кластеризація, Data
Mining, Python, «дорожні карти» цифрової трансформації бізнесу, цифрова
платформа.
ANNOTATION

Strutynska I.V. Digital transformation as an imperative of innovative
development of business structures. – Qualification research paper as manuscript.
The thesis submitted for the Doctor’s degree in Economic Sciences,
specialty 08.00.04 – Economics and Enterpris Management of the (by types of
economic activity). – Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ministry
of Education and Science of Ukraine, Ternopil; Zaporizhzhia National University,
Ministry of Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2020.
The thesis is devoted to research, analysis, substantiation and development
of theoretical and methodical provisions, scientific and methodological approaches
and practical recommendations on the rational organization of the process of
digital transformation of business structures as an imperative of their innovative
development.
The

first

chapter «Theoretical

and applied principles of digital

transformation of business structures» reveals the dialectic of digital development
and transformation in terms of diversified groups of stakeholders; the place and
role of small and medium business in realization of the concept of development of
digital economy of Ukraine is defined; features of digital transformation in the
context of reengineering of business processes of the organization are investigated.
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It is established that the interest of the international community, the
scientific world and the public in general is focused on the implementation of the
concept of digital economy and society and this interest is continuously growing.
The concept of digital economy and society development covers a number of main
goals, but the most important idea of the Concept and Digital Agenda of Ukraine
is: rapid and profound consequences of the transition to «digital» will be possible
only when digital transformation becomes the basis of Ukrainian society, business
and government. It is becoming a common phenomenon, our DNA, our key agenda
on the way to prosperity of Ukraine.
Based on an in-depth analysis of the interpretation of the definition of
«digital business transformation», it was found that domestic small and mediumsized businesses are not aware of the importance and opportunities of using digital
tools to develop their own business. It is proposed to consider the digital
transformation of business from the standpoint of four parties – scientists, business,
government and the public – and interpret it as a process that provides a special,
strategic type of organizational change using digital technologies, the emergence of
new business models with fundamental innovative changes in management,
corporate culture, external communications to improve their efficiency through the
collection, processing, visualization and analysis of data that were previously
unknown. Thus, as a result of such transformations, the productivity of each
employee and the level of customer satisfaction will increase, and the company
will gain a reputation as a progressive and modern organization.
The paper expands the classification features of innovations from the
standpoint of digital transformations by the following key features: object, stability
and scale, trigger mechanism. This will allow managers to identify opportunities
for innovative development of business models of enterprises, because the
introduction of digital technologies transforms all existing business processes of
the organization and thus contributes to the emergence of innovation.
Based on selected groups of diversified stakeholders, it was found that each
of them has its own expectations from the processes of digitization of the
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economy. These processes are divided into appropriate components: innovative
development, consolidation, integration and efficiency. This will make it possible
to realize the need and benefits of the transition to «digital», as it is proven that the
digital transformation of the state will contribute to the digital transformation of
business and its involvement in the development of the digital economy. On the
other hand, the digital economy and informatization of society will contribute to
the effective development of business (its digital transformation) and, ultimately,
the digital transformation of the state.
It is substantiated that the digital transformation begins with the management
of the enterprise, which necessitated the systematization of business processes in
the context of organizing the process of digital transformation on the following
grounds: the influence of value added product or service (basic, additional); by
types of management (administrative, operational, additional); by role in a
particular area of development of the organization (understanding the market and
consumers, strategy and vision of the organization, management systems, staff
development and training). This will allow management to form a clear strategy
aimed at achieving digital development and, at the same time, build a digital
culture in the organization so that all actions are tailored towards meeting customer
needs (customer-centric).
The second chapter «Analytical aspects of digital transformation of business
structures: current status, problems and prospects» highlights the challenges and
prerequisites for digital transformation of domestic business structures; scientific
and methodological approaches to determining the level of digital transformation
of business structures are studied; the main tools for building innovative business
models of enterprises in the context of implementation of digital technologies are
analyzed.
The thesis discusses the preconditions, challenges and drivers of digital
transformation of domestic business structures with their division into external and
internal, which can serve as a basis for determining the vectors of innovative
development of enterprises on the basis of «digits», reflecting the possible effects
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of implementing relevant drivers in developing the process of enterprises’ digital
transformation.
It is revealed that the definition and, accordingly, the evaluation of the
indices of development of the digital economy of the country is carried out
according to different systems of global statistical indices. Based on the analysis of
the peculiarities of methodological approaches to determining the index of digital
transformation, it is established that our country is not included in a number of
ratings, however, declares a plan for implementation into the relevant rating
systems in the near future and predicts leading positions.
It is proved that the implementation of digital technologies affects the
performance of the enterprise as a whole and the transformation of individual
business models. This necessitated the improvement of the process of building an
innovative business model of the enterprise based on the configuration of all
business processes, which will allow coordination of this model with the
organizational system of the enterprise and decide on the use of certain digital
technologies to ensure further digital development.
The third chapter «Methodological fundamentals of digital transformation of
business structures» describes the methodological provisions of digital business
transformation; the conceptual algorithm of road maps of digital transformation of
business structures is formulated; a polystructural methodological approach to
determining the Index of digital transformation of business structures has been
developed; methodological bases of clustering of structures of small and mediumsized business by means of Data Mining in the context of their digital maturity are
described.
In the research methodological provisions of digital transformation of
business structures are formed. These provisions provide systematic structuring of
business processes, business models, factors, indicators of digital transformation
processes of enterprises. The practical application of the proposed provisions will
allow business leaders to integrate previously incompatible business processes and
track aspects of innovation, taking into account the requirements of modern

14

directives in order to integrate domestic businesses into the EU Digital Single
Market.
The paper proves that digital transformation can be planned as a strategic
initiative with a clear vision and new business opportunities. Based on this
hypothesis, the algorithm of the «road map» of digital transformation for small and
medium-sized business is developed in the work. This approach makes it possible
to trace the moment of cyclicity and the course of certain basic steps with a certain
frequency (annually, if possible), which is interdependent with the emergence of
new digital tools, taking into account new conditions of the enterprise.
It is established that the analysis and, accordingly, the evaluation of the
index of digital transformation of business structures in Ukraine is not carried out,
as there are currently no clear methodological provisions of this process. Based on
these considerations, the paper proposes a polystructural methodological approach
to determining the Index of digital transformation of business structures, which has
the characteristics of a complex system «HIT», namely the identification of four
levels of groups of indicators, which, in turn, contain a system of subindicator
coefficients. The proposed method makes it possible to determine the potential of
digital maturity and readiness to implement digital technologies in business
practice in order to ensure its development.
The efficiency of application of unification system and coding of the results
of sociological research on the basis of the questionnaire is proved. This enables to
further automatically generate and process respondents’ answers to the importance
of groups of indicators in order to determine the level of digital maturity of the
enterprise.
The methodological bases of clustering of small and medium-sized business
structures by means of Data Mining in the context of their digital maturity are
developed in the work. It is proved that the method of agglomerative hierarchical
clustering is an effective method for solving the problem of clustering of mixed
type data obtained from a respondents’ survey.
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In the fourth chapter «Assessment of the level of achievement of digital
transformation of small and medium-sized business of Ternopil region» the
representativeness of the sample in the study of digital transformation of business
structures of Ternopil region is substantiated; analysis and evaluation (calculation)
of the Digital Transformation Index and clustering of business structures in terms
of their digital maturity by Python have been conducted.
According to the results of the research in the thesis it is proved that the
sample of respondents who participated in the survey is representative and valid,
because most of the parameters (quotas, proportions) of the studied features
correspond to their share (proportions) in the general population. The obtained data
were used for approbation of the developed polystructural methodical approach to
definition of the Index of digital transformation of business structures of the
Ternopil region.
The paper substantiates the dependences and patterns of use of different
groups of digital tools, which allowed to establish a high degree of correlation
between the level of use of digital tools (group of indicators «I») and the level of
digital literacy of human capital (group of indicators «H»). A system of
characteristics has been developed and employees of enterprises will be able to
assess the complexity of using different groups of digital tools.
In the thesis, the estimation (calculation) of the Index of digital
transformation of business structures of the Ternopil region is carried out. The
obtained results indicate that it is necessary to increase the level of digital maturity
and literacy of the organization, as most of the respondents have below the average
level of digital maturity. Consequently, immediate changes in governance and
significant work are needed to implement available digital technologies and tools,
as well as to increase the digital literacy of human capital. These changes will help
businesses become more competitive and spread into new market segments.
In the research the clustering of small and medium-sized business of
Ternopil region in the context of their digital maturity is carried out based on two
approaches – iterative and hierarchical. As a result of scientific research it is
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substantiated that to solve problems of mixed data processing (34 respondents from
different fields of activity took part in the study) it is expedient to use the method
of agglomerative hierarchical clustering (by writing program code and using
Python libraries). This method enables explicit results: five clusters of business
structures, quite different from each other with a high degree of similarity between
the elements of the cluster (60-100% depending on the question) and the separation
of their characteristic features.
In the fifth chapter of the research paper «Mechanism of management of
digital transformation of business structures as an imperative of their innovative
development» the system of individual road maps of digital transformation of
business (individual approach and cluster approach) is formed; a digital platform
for determining and monitoring the Index of Digital Transformation of Business
Structures has been designed.
The dissertation research proves that business leaders must be ready for
rapid transformational changes, namely to change their own business strategy and
organization of existing business processes, because it will contribute to the
emergence of new business models, goals and means to achieve them. It is
established that the lack of awareness of entrepreneurship about the possibilities of
integrating technology into their own business processes causes a slowdown in the
development of companies and difficulties in the process of domestic business
entering the international arena. That is why, along with statistical studies of the
use of information and communication technologies in business and the formation
of companies in the process of digital development, an important task is to create
“road maps” of digital transformation and provide recommendations on the use of
digital tools and digital literacy of entrepreneurs and population in general. Thus,
the results of the calculation of the Index («HIT») on the basis of real data on the
digital maturity of domestic business structures will serve as a driving force for
further practical action to improve their digital development.
The paper develops a system of specific recommendations for improving the
Digital Transformation Index of business, which takes into account the specifics of
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each respondent in general and bears in mind current changes in the functioning of
its business processes. As a result, managers will be able to make appropriate
management decisions to take measures to implement the processes of digital
transformation of the enterprise.
Taking into consideration common and distinctive features of individual
«groups» of business structures obtained because of clustering, a system of specific
recommendations for each group of enterprises was developed. Providing
recommendations for improving digital business indicators will allow small and
medium-sized businesses in Ukraine to choose the right vector for the development
of groups of companies with similar indicators. The spread and acceleration of the
digital transformation of business structures will have a positive impact on the
digitalization of society as a whole and the integration of domestic companies with
advanced global digital economy.
The study found that there is a lack of available services, platforms,
applications or portals for small and medium-sized businesses that would serve as
a certain information base for domestic businesses to assess the digital maturity of
the business entity and would provide recommendations for improving the level of
digital development of the enterprise. The paper substantiates that the design of a
digital platform for determining and monitoring the Index of digital transformation
of business structures should be considered as the implementation of an IT project
for the needs of domestic small and medium-sized businesses. That is why the
work structures the decomposition of works that must be performed to implement
the objectives of the project. As a result, a digital platform has been developed to
determine and monitor the Index of Digital Transformation of Business Structures,
which allows business managers to automatically determine the Index of Digital
Transformation, assess the digital maturity of the business entity and develop an
individual «road map» to improve digital development.
Keywords: digital transformation of business structures, business
processes, business model, innovative development, HIT Digital Business
Transformation Index, polystructural methodological approach, evaluation of the
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Digital Business Transformation Index, clustering, Data Mining, Python, digital
roadmaps business transformation, digital platform.
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8. *Струтинська І. В. Метрики цифрової трансформації бізнесу: світові
та вітчизняні реалії. Галицький економічний вісник. 2019. Т. 61, № 6. С. 30–45.
(1,2 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу:
Index Copernicus (Польща), EBSCOhost (США), ProQuest LLC (ULRICHSWEB
Global Serials Directory) (США)).
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9. Струтинська І. В. Оцінювання цифрової трансформації митниці
*

ДФС Тернопільської області та її вплив на діяльність суб’єктів зовнішньої
економічної

діяльності.

Економіка,

управління

та

адміністрування :

науковий журнал. 2019. № 4 (90). С. 53–59 (0,65 друк. арк.) (Міжнародна
представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща),
Google Scholar (США), DOAJ, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, BASE
(Німеччина)).
10. *Струтинська І. В.

Репрезентативність

вибірки

в

дослідженні

цифрової трансформації бізнес-структур Тернопільської області. Проблеми
системного підходу в економіці : Збірник наукових праць. 2019. Вип. 6 (74),
Ч. 2.

С. 136–145 (0,65 друк. арк.)

(Міжнародна

представленість та

індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США),
CiteFactor

(США),

OAJSE

(Індія),

Eurasian

Scientific

Journal

Index

(Казахстан)).
11. ∗Струтинська І. В. Трансформація бізнес-процесів та бізнес-моделі
організації – імператив інноваційного розвитку. Вісник Кременчуцького
національного

університету

імені

Михайла

Остроградського.

2019.

Вип. 6(119). С. 35–41 (0,65 друк. арк.) (Міжнародна представленість та
індексація журналу: Ulrich’s Web Global Serials Directory, Index Copernicus
(Польща), Polish Scholarly Bibliography (Польща), Infobase Index (Індія),
Inspec, Open Academic Journals Index (США), Google Scholar (США),
CiteFactor (США), Scientific Indexing Services (США)).
12. *Струтинська І. В. Цифрова грамотність людського капіталу бізнесструктур.

Економічний

часопис

Східноєвропейського

національного

університету імені Лесі Українки. 2019. № 4 (20). С. 93–100 (0,55 друк. арк.)
(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus
(Польща)).
13. *Струтинська І. В.

Цифрова

платформа

для

визначення

та

моніторингу індексу цифрової трансформації бізнес-структур. Економічний
∗
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дискурс :

міжнародний

науковий

журнал.

2019.

Вип. 4.

С. 132–142

(1,0 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу:
Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США), Research Bib (Японія)).
14. *Струтинська І. В.,

Дмитроца Л. П.,

Козбур Г. В.

Методологія

визначення рівня цифрової зрілості бізнес-структур методом кластеризації.
Підприємництво та інновації. 2019. Вип. 10. С. 188–194 (0,65 друк. арк.,
особистий внесок автора: 0,34 друк. арк., здійснено кластерний аналіз
бізнес-структур на основі розрахованого Індексу цифрової трансформації
опитаних респондентів дослідження) (Міжнародна представленість та
індексація журналу: Google Scholar (США)).
15. ∗Струтинська І. В.,
дослідження

національної

Маркович І. Б.
економіки

з

Методологічні

позицій

основи

системного

аналізу.

Соціально-економічні проблеми і держава : Електронне наукове фахове
видання.

2019.

Вип. 1 (20).

С. 14–21.
(дата

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mibpsa.pdf

URL:
звернення:

31.05.2019) (0,65 друк. арк., особистий внесок автора: 0,40 друк. арк.,
проаналізовано

системоутворюючі

фактори

взаємозв’язків

між

підприємницькими та державними структурами в межах національної
цифрової

економіки)

(Міжнародна

представленість

та

індексація

журналу: ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory) (США),
Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США), BASE – Bielefeld Academic
Search Machine (Німеччина), Global Impact Factor (Австралія), EBSCOhost
(США), Scientific Indexing Services (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина)).
16. *Струтинська І. В. Методологічний підхід до дослідження процесів
цифрової трансформації бізнес-структур в ланцюзі підприємство-галузьрегіон-країна. Соціально-економічні проблеми і держава : Електронне
наукове

фахове

видання.

2019.

Вип. 2 (21).

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19sivgrk.pdf

С. 282–291.
(дата

URL:

звернення:

27.12.2019) (0,93 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація
∗
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журналу: ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory) (США),
Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США), BASE – Bielefeld Academic
Search Machine (Німеччина), Global Impact Factor (Австралія), EBSCOhost
(США), Scientific Indexing Services (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина)).
17. ∗Струтинська І. В., Маркович І. Б. Передумови та особливості зміни
вимог до характеру ведення бізнесу в епоху цифровізації глобальної
економіки. Причорноморські економічні студії : науковий журнал. 2019.
Вип. 41.

(0,35 друк. арк.,

С. 105–109

особистий

внесок

автора:

0,25 друк. арк., розглянуто основні риси цифровізації економіки, яка змінює
особливості конкуренції в підприємницькому секторі та виводить її на
якісно новий рівень., також доведено, що адаптивність трудових ресурсів
до

змінних

вимог

ринку

стає

ключовою

конкурентною

перевагою

підприємств) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index
Copernicus (Польща)).
18. *Струтинська І. В. Шлях вітчизняних бізнес-структур до цифрової
трансформації. Причорноморські економічні студії : науковий журнал. 2019.
Вип. 46, Ч. 1. С. 123–128 (0,65 друк. арк.) (Міжнародна представленість та
індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).
19. *Струтинська І. В. Дефініції поняття “Цифрова трансформація”.
Причорноморські економічні студії : науковий журнал. 2019. Вип. 48, Ч. 2.
С. 91–96 (0,73 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація
журналу: Index Copernicus (Польща)).
20. *Струтинська І. В. Інформаційні технології організації бізнесу –
імператив інноваційного розвитку бізнес-структур. Галицький економічний
вісник.

2018.

Т. 55,

№ 2.

С. 40–49

(0,65 друк. арк.)

(Міжнародна

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща),
EBSCOhost (США), ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory)
(США), Google Scholar (США)).
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21. Струтинська І. В., Маркович І. Б. Україна на шляху до більш
*

стійкого європейського сусідства: напрями трансформації для українського
бізнесу.

Галицький

економічний

вісник.

2018.

Т. 54,

№ 1.

С. 42–48

(0,35 друк. арк., особистий внесок автора: 0,25 друк. арк., проведено пошук
дієвого механізму вибудови національної системи зовнішньоекономічних
зв'язків з урахуванням принципів єдиного цифрового ринку ЄС, що сприятиме
новим

напрямам

трансформації

національних

бізнес-структур)

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus
(Польща), EBSCOhost (США), ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials
Directory) (США), Google Scholar (США)).
22. *Струтинська І. В., Лайко О. І., Іванченков В. С. Теоретичні засади
дослідження інноваційної діяльності консервного підприємства. Економічні
інновації : Збірник наукових праць. 2017. Вип. 63. С. 139–144 (0,35 друк. арк.,
особистий внесок автора: 0,16 друк. арк., удосконалено класифікаційні
ознаки інновацій) (Міжнародна представленість та індексація журналу:
Google Scholar (США)).
23. ∗Струтинська І. В. Трансформація регіонального управління на
основі аналізу та інтеграції даних з метою застосування проектного підходу.
Галицький економічний вісник. 2017. Т. 53, № 2. С. 22–30 (0,45 друк. арк.)
(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus
(Польща), EBSCOhost (США), ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials
Directory) (США), Google Scholar (США)).
24. Струтинська І. В. Мережева взаємодія науки-освіти-бізнесу-влади –
стратегічний чинник сталого розвитку Тернопільського реґіону. Інноваційна
економіка : науково-виробничий журнал. 2013. Вип. 8 (46). С. 143–146
(0,65 друк. арк.).
25. Струтинська І. В., Cмиричинський В. В. Макрологістичний підхід
до аналізу міжрегіональних товарообмінних потоків країни. Соціальноекономічні проблеми і держава : Електронне наукове фахове видання. 2013.
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Вип. 2 (9). С. 161–170. URL: https://sepd.tntu.edu.ua/index.php/uk/archive/10-(дата

29-2013/265-2014-03-13-08-18-06

звернення:

27.11.2013)

(0,65 друк. арк., особистий внесок автора: 0,25 друк. арк., запропоновано
переглянути

наявні

статистичні

показники

аналізу,

регулювання

і

координації міжрегіональних торгово-економічних зв’язків в регіонах та
країні,

сформувати

комплексну

систему

збору,

обробки

і

аналізу

статистичних даних про стан українських міжрегіональних ринків та на її
основі структурувати ефективну інформаційну базу).
26. Струтинська І. В., Cмиричинський В. В. Моделювання логістичних
потокових процесів в системі державних закупівель для забезпечення
державних потреб України в необхідних ресурсах. Галицький економічний
вісник. 2013. № 2 (41). С. 153–163 (0,65 друк. арк., особистий внесок автора:
0,25 друк. арк.,

зазначено,

що

домінуючим

чинником

підвищення

ефективності державних закупівель є інформаційне забезпечення процесу
тендерних процедур на всіх його етапах; цифрова трансформація
логістичної системи державних закупівель відображатиме зрозумілий та
“прозорий” механізм співпраці бізнесу та держави і, тим самим,
забезпечить її гнучкість та ефективність).
1.3. Публікація у науковому періодичному виданні іншої держави:
27. Strutynska I., Sorokivska О., Kuzhda T. Research and methodological
foundations of innovative clusters' formation with involvement of small business
enterprises.

Business

Economics.

2017.

Vol. 52,

Issue 4 (2).

Р. 560–567

(0,45 друк. арк., особистий внесок автора: 0,22 друк. арк., проведено аналіз
переваг формування кластерних утворень малих підприємств та розроблено
модель взаємодії учасників інноваційного кластера за участю малих
підприємств).
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2. Статті у інших виданнях України та опубліковані праці
апробаційного характеру
28. Strutynska I., Dmytrotsa L., Kozbur H. The Main Barriers and Drivers of
the Digital Transformation of Ukraine Business Structures. Proceedings of the 15th
International Conference on ICT in Education, Research and Industrial
Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (Kherson,
Ukraine, 12-15 June 2019). 2019. Vol. 2387 (Vol. I: Main Conference). Р. 50–64
(1,10 друк. арк., особистий внесок автора: 0,65 друк. арк., структуровано
основні виклики та драйвери для вітчизняних бізнес-структур на шляху до
цифрової трансформації, проведено їх структуризацію на зовнішні та
внутрішні) (Міжнародна представленість та індексація журналу:
Scopus).
29. Strutynska I.,

Kozbur H.,

Dmytrotsa L.,

Hlado О.,

Melnyk L.

Сomparative analysis of two approaches to the clustering of respondents on Their
Digital Maturity (based on survey results). Proceedings of the International
Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN
2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict
Management in Global Information Networks (CyberConf 2019) (Lviv, Ukraine,
29 November 2019). 2019. Vol. 2588. Р. 434–446 (0,83 друк. арк., особистий
внесок автора: 0,54 друк. арк., здійснено кластеризацію респондентів
дослідження двома методами: ітеративним та ієрархічним) (Міжнародна
представленість та індексація журналу: Scopus).
30. Strutynska I., Kozbur H., Dmytrotsa L., Bodnarchuk I., Hlado О. Small
and Medium Business Structures Clustering Method Based on Their Digital
Maturity. Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T) :
materials of the International Scientific-Practical Conference (Kyiv, Ukraine, 8–11
October 2019). Kyiv : Borys Grinchenko Kyiv University, 2019. P. 278–282 (0,63
друк. арк., особистий внесок автора: 0,34 друк. арк., розраховано Індекс
цифрової

трансформації

бізнес-структур

на

основі

опитування
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респондентів дослідження) (Міжнародна представленість та індексація:
Scopus).
31. Strutynska I., Kozbur H., Dmytrotsa L., Sorokivska O., Melnyk L.
Influence of Digital Technology on Roadmap Development for Digital Business
Transformation. Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2019 :
materials of the 9th International Conference (Ceske Budejovice, Czech Republic,
5–7 June 2019). Ceske Budejovice : Ternopil National Economic University and
University of South Bohemia, 2019. Р. 333–337 (0,46 друк. арк., особистий
внесок автора: 0,24 друк. арк., проведено моделювання бізнес-процесів у
диверсифікованих

цифрових

інструментах

та

проведено

аналітику

отриманих результатів) (Міжнародна представленість та індексація:
Scopus).
32. Струтинська І. В., Дмитроца Л. П. Особливості використання
технологій Big Data та Business Intelligence малим та середнім бізнесом в
Україні. Наукова конференція Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя : матеріали наукової конф. (Тернопіль, 16–17
трав. 2019 р.). Тернопіль : Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя, 2019. С. 70–72 (0,11 друк. арк.., особистий
внесок автора: 0,06 друк. арк., згруповано основні Business Intelligence
технології доступні для імплементації вітчизняним бізнес-структурам).
33. Струтинська І. В. Передумови трансформації держави та бізнесу в
умовах цифрової економіки. Формування механізму зміцнення конкурентних
позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та
локальному вимірах : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 5
квіт.

2019 р.).

Тернопіль :

Тернопільський

національний

технічний

університет імені Івана Пулюя, 2019. С. 50–52 (0,15 друк. арк.).
34. Струтинська І. В. Особливості використання цифрових технологій в
процесі трансформації бізнес-процесів організації. Інновації: аспекти
управління, виробництва, сфери обслуговування : матеріали VIII-ої Всеукр.
наук.-практ. конф. пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН
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України М. Г. Чумаченка (Тернопіль, 28 берез. 2019 р.). Тернопіль :
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,
2019. С. 74–75 (0,13 друк. арк.).
35. Струтинська І. В.

Тенденції

розвитку

мобільного

інтернет-

маркетингу. Актуальні задачі сучасних технологій : матеріали VI Міжнар.
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ВСТУП
Актуальність теми. Cвітова економіка зазнала глибинних змін у
зв’язку із наявністю різносторонніх зовнішніх впливів та багатоелементністю
внутрішньої структури. Європейський Союз системно оцифровує свою
економіку, очікуючи посилення глобального впливу передових технологій та
росту прибутку від електронної комерції, обміну даними та послуг. Реалії
глобального світу визначають саме такі умови модернізації економіки та
створення чітких правил нової ери інновацій. Адаптація та перетворення
бізнесу за допомогою цифрових технологій є важливим інструментом у
вирішенні проблем світового ринку. Інформаційні технології дозволяють
будь-якій компанії гнучко змінювати власну модель бізнесу, забезпечувати
інноваційний розвиток та інтегрувати у світовий ринок на конкурентних
позиціях.
В епоху стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій
та інновацій важливого значення набувають процеси цифровізації діючих
бізнес-процесів, які і є відповідними «точками зростання» бізнесу. Україна
також стала на шлях цифровізації, про що свідчить прийняття у 2018 р.
Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 20182020 рр.. У даному документі підкреслено, що розвиток цифрової економіки
України полягає у створенні ринкових стимулів, мотивацій, попиту та
формуванні потреб щодо використання цифрових технологій, продуктів та
послуг серед українських секторів промисловості, сфер життєдіяльності,
бізнесу та суспільства.
Проблему розвитку цифрової економіки та трансформаційних процесів,
що відбуваються в суспільстві під впливом оцифрування, розглядали багато
іноземних авторів: Б.М. Гарифуллин, Дж. Гелбрейт, Д. Карл Енгельбарт, В.В.
Зябриков, Дж. Карл Робнетт Ліклідер, Р. Ліпсі, Т. Месенбург, Дж. Стігліц,
Т.М. Юдіна та ін.; науковці та практикуючі спеціалісти: С. Дж. Берман, Б.
Гейтс, Е. Гізен, В. Ісааксон, Дж. Уельс.
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Переважна більшість досліджень вітчизняних науковців з проблем
реалізації

концепції

орієнтуються

на

трансформаційних

розвитку

цифрової

макроекономічний
процесів,

впливу

економіки

рівень.
на

рівні

Так,

та

суспільства

крізь

розвитку

призму

суспільства,

результативність таких змін в економіці провідних європейських країн та
України визначено у працях: О.М. Алимова, Б.М. Андрушківа, О.О. Бутник,
Л.В. Городянської, О.О. Гуменюк, Л.В. Дерманської, В.І. Довбенко, Г.І.
Жекало, О.В. Кленін, С.В. Коляденко, А.О. Косич, К.М. Краус, Г.С.
Лопушняк, В.І. Ляшенко, Л.Я. Малюти, Л.А. Оліх, В.В. Опанасюк, П.Р.
Пуцентейло, М.В. Руденко, А.В. Череп, О.Г. Череп, Т.Ф. Штець та ін.
Проблемі розвитку цифрової економіки та змінам, що відбуваються в
суспільстві під впливом цифровізації, з точки зору залученості населення
України в процеси цифровізації, присвячені дослідження: В.П. Антонюк, В.Г.
Герасимчука, К.Р. Гуменної, А.В. Карпенка, Н.Б. Кирич, Н.А. Ткачук, С.М.
Ягодзінського та ін. Аналізом показників (рейтингів) глобальних індексів
розвитку цифрової економіки займалися зарубіжні та вітчизняні вчені,
зокрема: О.С. Вишневський, А. Гусейнова, О.В. Кленін, З. Наджафов, Т.Д.
Сіташ.
Доволі ґрунтовними є вивчення особливостей процесів цифрової
трансформації на рівні підприємства такими зарубіжними ученими, як: Г.
Боуман, К. Лінц, Г. Мюллер-Стівенс, О. Остервальдер, М. Рахингер, Марк де
Ревер, Д. Террар, А. Цімерман та ін. Тематика впливу процесу цифрової
трансформації на бізнес-процеси та бізнес-моделі підприємств досліджували
вітчизняні науковці та практики: В.В. Апалькова, М.К. Бондарчук, А.
Верховодов, М.П. Войнаренко, О.І. Гончар, Н.М. Гуржій, В.В. Гурочкіна,
А.О. Длігач, Д.В. Крилов, В.В. Лук’янова, Н.К. Максишко, Л.М. Мельник,
Т.Л. Мостенська, В.М. Нижник, В. Рижков, Н.С. Ринкевич, О.М. Савицька,
Н.Є. Скоробогатова, О.М. Собко, В.В. Стадник, Н.В. Трушкін, В.В. Фіщук,
Є.В. Чернєв, Г.Г. Чмерук, Ю.О. Швець, Б.О. Язлюк, І.А. Ясінецька та ін.
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Процес впровадження концепції цифрової економіки, що стала
ідеологією ХХІ століття у розвинутих країнах світу та в останні роки у нашій
країні на рівні малого та середнього підприємства є доволі складним,
тривалим і суперечливим, оскільки сучасні управлінці не мають достатнього
рівня цифрової грамотності та розглядають цифрову трансформацію як
незрозуміле та складне явище, не вбачаючи при цьому місця, ролі й переваг
для власного бізнесу. Усвідомлюючи необхідність переходу до нової
концепції управління, малий та середній бізнес відчуває необізнаність з
сучасним інструментарієм та можливостями цифрової трансформації на
практиці.
Відсутність чітких та доступних інформаційних джерел, сервісів,
платформ, додатків чи порталів щодо цифрової трансформації бізнесу
гальмує швидкість впровадження інновацій у вітчизняне підприємництво. В
свою чергу, це не дозволяє бізнесу інтегруватися з світовими тенденціями,
що ускладнює вихід та роботу на міжнародній економічній арені. Визначені
проблеми обумовлюють необхідність розроблення методологічного підходу
до дослідження процесів цифрової трансформації на рівні підприємства;
поліструктурного методичного підходу до визначення індексу цифрової
трансформації

бізнес-структур

на

основі

відповідних

індикаторів;

проектування та реалізації цифрової платформи для малого та середнього
бізнесу, яка б давала можливість автоматично визначити Індекс цифрової
трансформації та надати індивідуальну «дорожню карту» з метою
підвищення рівня цифрового розвитку підприємства. Зазначені питання є
актуальними і доцільними для дослідження, що обумовило вибір даного
напряму дослідження.
Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана у відповідності з тематикою науководослідних робіт кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя за темами: ВК 46-14 «Розробка
теоретичних та методичних положень стратегії активізації конкурентного
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потенціалу

національної

економіки»

(номер

державної

реєстрації

0114U001310), де автором досліджено різноманітні рейтинги держав за
певними критеріями, в тому числі й за тими, що характеризують
інноваційність середовища функціонування підприємств та їх потенціалів;
«Інноваційні, безпекові та ресурсні засади удосконалення управління
підприємствами

в

умовах

економічних

реформ

виробничої

та

соціогуманітарної сфер» (номер державної реєстрації 0117U004676), де
автором запропоновано цифрову платформу визначення та моніторингу
Індексу цифрової трансформації бізнес-структур, яка дає можливість
автоматично визначити Індекс цифрової трансформації, надати оцінку
цифровій зрілості господарюючого суб’єкта та індивідуальну «дорожню
карту» з метою підвищення рівня цифрового розвитку підприємства (довідка
впровадження результатів №2/28-1048 від 26.06.2020 р.).
Матеріали дисертаційної роботи використані у рамках міжнародних
проєктів за участі Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя, а саме: «Міжуніверситетські стартап-центри для розвитку
та підтримки студентських інновацій» (№ МР 530349-TEMPUS-1-2012-1-FRTEMPUS-JPHES, 2012-2015 рр.), де автором розроблено окремі положення
інтеграції певних цифрових інструментів в діяльність бізнес-структур з
метою

переходу

трансформації

до

діючої

інноваційного
бізнес-моделі

розвитку

та

підприємства

описано
в

механізм

цифрову

при

використанні ряду цифрових інструментів у розрізі бізнес-процесів;
«Екологічно
Європейської

відповідальний
практики»

(№

бізнес:
МР

дослідження

та

впровадження

564645-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-

MODULE, 2015-2018 рр.), де автором сформовано методику визначення
Індексу цифрової трансформації бізнесу для структурування індивідуальних
«дорожніх карт» цифрової трансформації для зміни бізнес-процесів та бізнесмоделі організації, що сприятиме досягненню певних цілей сталого розвитку;
«Відкриття Центру підприємницьких компетентностей та бізнес-освіти» (The
Centre of Competence on Entrepreneurship and Business Education. Developing a
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business and entrepreneurship competence centre at Ternopil Business School)
(120-2017-A, 01.05.2017-31.12.2018), де автор набула менторських навиків з
розвитку підприємницьких компетентностей для поширення їх серед
студентів університетів (довідка №2/28-459 від 19.02.2020 р.). Автором
отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Комп’ютерна
програма «Цифрова трансформація бізнес-структур»» (№ 98279, дата
реєстрації 23.06.2020 р.).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є
обґрунтування та розробка теоретико-методичних положень, науковометодологічних підходів і практичних рекомендацій щодо раціональної
організації процесу цифрової трансформації бізнес-структур як імперативу їх
інноваційного розвитку.
Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких
завдань:
-

розвинути трактування сутності понять «цифрова трансформація»,

«цифрова трансформація бізнесу», запропонувати авторське визначення
поняття «цифрова трансформація бізнесу», виділити складові впливу
цифрової економіки на диверсифіковані групи стейкхолдерів;
-

визначити місце та роль малого і середнього бізнесу в реалізації

концепції розвитку цифрової економіки України;
-

дослідити

особливості

цифрової

трансформації

у

контексті

реінжинірингу бізнес-процесів організації;
-

виокремити виклики та передумови цифрової трансформації

вітчизняних бізнес-структур;
-

дослідити науково-методичні підходи визначення рівня цифрової

трансформації бізнес-структур;
-

дослідити інструментарій побудови інноваційної бізнес-моделі

підприємства у контексті імплементації цифрових технологій;
-

описати методологічні положення цифрової трансформації бізнесу;
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-

сформулювати концептуальний алгоритм дорожніх карт цифрової

трансформації бізнес-структур;
-

розробити поліструктурний методичний підхід до визначення

Індексу цифрової трансформації бізнес-структур;
-

описати методологічні основи кластеризації структур малого та

середнього бізнесу засобами Data Mining в розрізі їх цифрової зрілості;
-

оцінити рівень досягнення цифрової трансформації бізнес-структур

Тернопільської області та здійснити їх кластеризацію в розрізі цифрової
зрілості засобами Python;
-

сформувати систему індивідуальних дорожніх карт цифрової

трансформації бізнесу;
-

розробити практичні рекомендації щодо підвищення рівня Індексу

цифрової

трансформації

досліджуваних

бізнес-структур

на

основі

кластерного підходу;
-

спроектувати цифрову платформу визначення та моніторингу

Індексу цифрової трансформації бізнес-структур.
Об’єктом дослідження є процеси цифрової трансформації вітчизняних
бізнес-структур, орієнтовані на зміну їх бізнес-моделей та підвищення
ефективності їх реалізації.
Предметом

дослідження

є

теоретико-методичні,

наукові,

методологічні і практичні положення цифрової трансформації бізнесструктур.
Методи дослідження. Наукові дослідження, висновки і рекомендації,
представлені у дисертації, достатньо теоретично обґрунтовані та достовірні.
Вони базуються на дослідженні праць вітчизняних та зарубіжних фахівців.
Для досягнення встановленої мети та розв’язання визначених завдань
використано загальнонаукові та специфічні методи: морфологічного аналізу,
узагальнення та наукової абстракції – при уточненні сутності дефініції
«цифрова трансформація бізнесу» (підрозділ 1.1); діалектичного пізнання,
дедукції та індукції – для постановки проблем, вивчення та деталізації
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об’єкта дослідження (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3); історичного та контентаналізу – для дослідження генезису теорії та трансформації наукових
підходів у теорії розвитку економіки та управління розвитком підприємства
(підрозділи

1.1,

2.1);

анкетування

–

при

опитуванні

респондентів

дослідження щодо рівня цифрової зрілості (підрозділи 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3);
системного аналізу та формалізації складних структур – при аналізі
перешкод та драйверів цифрової трансформації бізнес-структур, при
побудові структури методології цифрової трансформації підприємств та
формулюванні

концепції

«дорожніх

карт»

цифрової

трансформації

(підрозділи 3.1, 3.2); експертних оцінок – у процесі дослідження цифрової
грамотності людського капіталу підприємства (підрозділ 3.3); економікостатистичного й порівняльного аналізу – для оцінки місця та ролі малого і
середнього бізнесу в реалізації концепції розвитку цифрової економіки
України, виявлення тенденцій розвитку і структурних змін світових
рейтингів розвитку цифрової економіки та оцінювання рівня досягнення
цифрового розвитку досліджуваних підприємств (підрозділи 3.1, 3.3), а також
при аналізі диверсифікованого інструментарію для побудови інноваційної
бізнес-моделі підприємства

(підрозділ 2.3);

економіко-математичного

моделювання – для побудови поліструктурного методичного підходу до
оцінювання Індексу цифрової трансформації бізнес-структур, обґрунтування
репрезентативності вибірки в дослідженні цифрової трансформації бізнесструктур Тернопільської області, практичного оцінювання Індексу цифрової
трансформації бізнес-структур Тернопільської області (підрозділи 3.3, 4.1,
4.2); кластерного аналізу даних – для методологічної основи кластеризації
структур малого та середнього бізнесу засобами Data Mining в розрізі їх
цифрової зрілості, кластеризації бізнес-структур Тернопільської області в
розрізі їх цифрової зрілості засобами Data mining (підрозділи 3.4, 4.3);
групування

та

систематизування

–

для

групування

респондентів

дослідження по рівню досягнення цифрової зрілості організації (підрозділи
4.2, 4.3) та ; теорії систем і системного підходу – при побудові «дорожніх
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карт» цифрової трансформації бізнесу (підрозділи 5.1, 5.2); декомпозиції –
для структуризації робіт ІТ-проекту «Цифрова платформа для визначення
Індексу цифрової трансформації бізнесу (HIT)» (підрозділ 5.3); графічного і
табличного представлення – для візуалізації отриманих результатів
дослідження (підрозділи 2.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.3); абстрактно-логічний –
для теоретичних узагальнень і висновків за результатами дослідження (усі
розділи дисертації).
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативноправові акти, які стосуються питань цифрової трансформації бізнесу;
статистичні дані Державної служби статистики України загалом та
Тернопільської області зокрема; фахові видання, матеріали науковопрактичних конференцій, результати проведеного опитування вітчизняних
бізнес-структур; інтернет-ресурси; матеріали особистих досліджень автора.
Економічні розрахунки виконані із застосуванням сучасних методик і
комп’ютерних технологій обробки статистичних матеріалів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні
важливої наукової проблеми – розроблення теоретико-методологічних,
науково-методичних і прикладних основ цифрової трансформації бізнесструктур, що забезпечило одержання таких основних наукових положень:
вперше:
-

розроблено цифрову платформу визначення та моніторингу Індексу

цифрової трансформації бізнес-структур, яка полягає в автоматизації збору,
обробки та візуалізації даних про стан цифрового розвитку бізнес-структур,
що дає змогу оцінити рівень їх цифрової зрілості та розробити індивідуальну
«дорожню карту» з метою підвищення цього рівня в процесі цифрового
розвитку підприємства;
-

розроблено

визначення

Індексу

поліструктурний
цифрової

науково-методичний

трансформації

підхід

бізнес-структур,

до

якому

притаманні ознаки складної системи «HIT» – це передбачає виокремлення
чотирьох груп індикаторів: інформативних (для подальшого поглибленого
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аналізу даних); цифрової грамотності людського капіталу (навички та
компетентності працівників – «Н»); цифрового інструментарію (групи
інструментів у розрізі бізнес-процесів підприємства – «І»); цифрової
інфраструктури (апаратне, технологічне забезпечення – «Т»), кожен з яких
містить

свою

систему

субіндикаторів

з

відповідними

ваговими

коефіцієнтами. Такий підхід дає змогу визначити потенціал цифрової зрілості
підприємства та його готовності до імплементації цифрових технологій у
практику ведення бізнесу з метою забезпечення його розвитку;
-

сформовано

теоретико-методологічний

підхід

до

побудови

архітектури «дорожньої карти» цифрової трансформації бізнес-структур,
який базується на послідовному проходженні 8 базових кроків, за
результатами яких генеруються конкретні рекомендації щодо реалізації
проекту

цифрової

трансформації

бізнесу.

Такий

підхід

підкреслює

циклічність процесів цифрової трансформації бізнесу і дає змогу коригувати
заплановані зміни за появи нових цифрових інструментів та нових умов
господарювання підприємства;
удосконалено:
-

науково-методичний підхід до систематизації бізнес-процесів

підприємства, який, на відміну від існуючих, дозволяє диференціювати
бізнес-процеси: за їх впливом на формування доданої вартості продукту або
послуги (основні, допоміжні); за видами управління (адміністративні,
операційні, допоміжні); за цінністю окремих напрямів розвитку підприємства
(розуміння ринку та споживачів, стратегії та візії організації, системи
управління, розвиток та навчання персоналу), що дає змогу виділити
пріоритети у плануванні й організації процесів цифрової трансформації
бізнесу для максимізації корисності їх впливу на загальні результати
господарювання;
-

науково-методичні основи структурування інноваційної бізнес-

моделі підприємства, яка, на відміну від існуючих, охоплює структурну
конфігурацію усіх бізнес-процесів, що дає можливість узгодити її з
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організаційною

системою

підприємства

та

прийняти

рішення

щодо

застосування найбільш ефективних цифрових технологій у функціональному
забезпеченні розвитку підприємства;
-

теоретико-методологічні

положення

цифрової

трансформації

бізнес-структур, які, на відміну від інших, передбачають системне
структурування

бізнес-процесів,

бізнес-моделей,

чинників,

показників

процесів цифрової трансформації підприємств із врахуванням вимог
сучасних директив, що сприятиме інтеграції вітчизняних бізнес-структур у
Єдиний цифровий ринок ЄС;
-

науково-методичний

підхід

до

генерування

та

оброблення

відповідей респондентів щодо вагомості груп індикаторів для визначення
рівня цифрової зрілості підприємства, який, на відміну від діючих,
передбачає застосування системи уніфікування та кодування результатів
соціологічного дослідження на основі анкети-опитувальника з подальшою
автоматизацією процесу обчислення, що дає змогу значно прискорити
опрацювання даних і підвищити рівень обґрунтованості заходів із цифрової
трансформації бізнесу;
-

методологічні основи кластеризації структур малого та середнього

бізнесу в розрізі їх цифрової зрілості, що, на відміну від інших, базується на
дослідженні особливостей двох підходів – ітеративного та ієрархічного – з
подальшим обґрунтуванням доцільності застосування методу агломеративної
ієрархічної кластеризації для вирішення задач обробки даних змішаного типу
(з допомогою написання програмного коду та використання бібліотек мови
Python), що дасть можливість у подальшому класифікувати суб’єкти за
певними параметрами, розробити для них індивідуальні рекомендації та
віднести підприємство до відповідного кластеру із заданим вектором руху;
набули подальшого розвитку:
-

понятійно-категоріальний апарат дослідження процесів цифрової

трансформації бізнес-структур у частині уточнення дефініцій: «цифрова
трансформація бізнесу» – як процес впровадження цифрових технологій в

41

практику ведення бізнесу в умовах розвитку ери цифрової економіки для
підвищення його ефективності і прозорості, що відповідає інтересам бізнесу,
суспільства і держави в цілому; «бізнес-модель» запропоновано трактувати
як добре налагоджену структуру бізнес-процесів, які трансформуються за
допомогою використання відповідних цифрових технологій, що сприяє
виникненню продуктів та послуг, які сприймаються ринком (споживачами)
як цінність, конвертована у фінансовий потік із прибутком для підприємства;
-

класифікаційні ознаки інновацій, в яких, на відміну від існуючих,

виділено групу інновацій, що виникають у процесі організації цифрової
трансформації бізнесу та мають такі ключові ознаки: об’єкт, сталість і
масштабність, пусковий механізм; це дає змогу планувати процеси цифрової
трансформації

бізнесу

в

межах

стратегії

інноваційного

розвитку

підприємства, забезпечивши тим самим комплексність і системність
інноваційних змін;
-

науково-концептуальні

положення

структуризації

передумов,

викликів та драйверів цифрової трансформації вітчизняних бізнес-структур,
які відмінні тим, що передбачають розподіл на зовнішні та внутрішні з
відображенням можливих ефектів від імплементації відповідних драйверів
розвитку процесу цифрової трансформації підприємств;
-

система глобальних статистичних індексів розвитку цифрової

економіки країни, яка, на відміну від діючих, передбачає групування індексів
на 3 групи: І група – індекси, які відображають загальний рівень розвитку
країни, ІІ група – індекси, які відображають рівень технічної інфраструктури
для ефективного розвитку бізнесу та країни, ІІІ група – індекси, які
відображають рівень цифрового розвитку країни, з метою виявлення
значення і ролі кожного рівня стейкхолдерів у процесі цифрового розвитку
країни;
-

система конкретизованих рекомендацій для підвищення рівня

Індексу цифрової трансформації бізнесу, що, на відміну від інших, враховує
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особливості діяльності кожного респондента загалом та враховує поточні
зміни функціонування його бізнес-процесів;
-

ідентифікація стейкхолдерів з позиції впливу процесів цифрової

економіки, які, на відміну від діючих, розділено на групи відносно їх
очікувань за такими складовими: інноваційний розвиток, консолідація,
інтеграція, ефективність.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у
широких можливостях використання розроблених теоретико-методологічних
та науково-методичних положень, практичних рекомендацій щодо цифрової
трансформації вітчизняних бізнес-структур з метою їх інноваційного
розвитку та посилення конкурентних позицій бізнесу.
Науково-методичні, організаційні та практичні рекомендації дисертації
щодо організації цифрової трансформації бізнесу як імперативу їх
інноваційного розвитку прийнято до уваги Департаментом економічного
розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної адміністрації і
використано при формуванні плану заходів з формування «Стратегії
розвитку Тернопільської області на період до 2021-2027 рр.» в контексті
вирішення завдань смарт спеціалізації регіону та його стійкого розвитку
(довідка № 04-23/989 від 17.08.2020 р.).
Окремі результати дослідження, тобто методи, науково-методичні,
методологічні підходи до організації цифрової трансформації, знайшли
практичне застосування у діяльності бізнес-структур, зокрема: на ТОВ «СВ
Лайт» використано рекомендації спроектованої дорожньої карти цифрової
трансформації та згідно імплементації дорожньої карти на підприємстві
здійснюється веб-аналітика (підключено Google Analytics), розроблено чатбот для бізнес-сторінки у соціальній мережі Фейсбук, що здатне забезпечити
досягнення високої результативності аналізу даних та сприяє ефективнішому
розвитку підприємства (довідка № 19/1 від 19.12.2019 р.); у діяльності ТОВ
«Урбан Лайт» застосовується блок загальних рекомендацій «дорожньої
карти» цифрової трансформації та прийнято рішення про створення власного
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веб-сайту організації і підвищується рівень цифрової грамотності працівників
(довідка № -445-175 від 24.12.2019 р.); у діяльності ТОВ «Планета комфорту»
прийнято рішення про імплементацію усіх рекомендацій спроектованої
дорожньої карти цифрової трансформації, застосовано рекомендацію із
створення бізнес-сторінки підприємства в соціальній мережі Фейсбук та
ведеться розробка власного веб-сайту (довідка № 03-01/201 від 15.01.2020 р.);
у Стоматологічному кабінеті ФОП Жури О.І. імплементовано рішення щодо
розробки власного сайту, що спрощує пошук кабінету в Інтернеті та дає
можливість клієнтам ознайомитись з актуальним спектром послуг (довідка №
15 від 22.01.2020 р.); у кав’ярні «Rivolta» впроваджено рекомендації
«дорожньої карти» цифрової трансформації та розроблено веб-сайт і
проведено його внутрішній і зовнішній аудит, визначено основні недоліки та
шляхи їх вирішення (довідка № 3/5 від 24.01.2020 р.).
Основні методологічні положення та результати дисертаційної роботи,
що становлять наукову новизну, використовуються у навчальному процесі
факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
при викладанні дисциплін «Інформаційний менеджмент та маркетинг»,
«Інтернет-маркетинг», «Інтелектуальні системи аналізу консолідованої
інформації» (довідка № 2/28-1048 від 26.06.2020 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно
виконаною науково працею, у якій викладено авторський підхід до
вирішення актуальної наукової проблеми – розроблення теоретикометодичних положень, науково-методологічних підходів і практичних
рекомендацій щодо раціональної організації процесу цифрової трансформації
бізнес-структур. Усі основні наукові положення, висновки та рекомендації,
що винесені на захист одержано автором самостійно. Із наукових праць
підготовлених у співавторстві, використано тільки матеріали, які належать
автору особисто. Власний науковий внесок здобувача в наукові роботи,
опубліковані у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за темою
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дисертації. У роботі матеріали та висновки кандидатської дисертації автора
не використовуються.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати
дисертаційного

дослідження

доповідалися

і

отримали

схвалення

на

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме:
XVІІІ Наукова конференція Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 29–30 жовтня 2014 р.);
International

Scientific-Practical

Conference

«Modern

Transformation

of

Economics and Management in the Era of Globalization» (м. Клайпеда, Литва, 29
січня 2016 р.); XII International Research and Practical Conference «Science and
civilization – 2016» (м. Шеффілд, Великобританія, 30 січня – 07 лютого
2016 р.);

XІХ

Наукова

конференція

Тернопільського

національного

технічного університету імені Івана Пулюя (м. Тернопіль, 18–19 травня
2016 р.); V Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та
студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» (м. Тернопіль, 17–18
листопада 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Обліковоаналітичне забезпечення розвитку місцевих громад» (м. Сєвєродонецьк, 27
квітня 2017 р.); VI Міжнародна науково-технічна конференція молодих
учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» (м. Тернопіль,
16–17 листопада 2017 р.); VIII Всеукраїнська науково-практична конференція
пам’яті

почесного

М. Г. Чумаченка

професора

«Інновації:

ТНТУ,

аспекти

академіка

управління,

НАН

України

виробництва, сфери

обслуговування» (м. Тернопіль, 28 березня 2019 р.); ІІI Міжнародна науковопрактична конференція «Формування механізму зміцнення конкурентних
позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та
локальному вимірах» (м. Тернопіль, 5 квітня 2019 р.); Наукова конференція
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
(м. Тернопіль, 16–17 травня 2019 р.); 9th International Conference «Advanced
Computer Information Technologies, ACIT 2019» (м. Чеське Будейовіце, Чехія,
5–7 червня 2019 р.); International Scientific-Practical Conference «Problems of
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Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T)» (м. Київ, 8–11 жовтня
2019 р.).
Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати
дисертаційної роботи опубліковано у 41 науковій праці, з них: 5 монографій
(з яких 1 одноосібна), 21 стаття у наукових фахових виданнях України (із них
3 статті у наукових фахових виданнях України, 18 статей у наукових фахових
виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз), 1
стаття у науковому періодичному виданні іншої держави, 2 статті в інших
виданнях України, які включено до наукометричної бази даних Scopus, 12 тез
доповідей за матеріалами конференцій (із них 2 Scopus). Загальний обсяг
публікацій становить 41,95 друк. арк. (особисто автору належить 37,63 друк.
арк.).
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із
вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Загальний обсяг роботи становить 487 сторінок, з них основний текст
викладений на 356 сторінках. Дисертація включає анотацію, 9 додатків, а
також список використаних джерел налічує 321 найменування. Робота
містить 81 таблицю та 97 рисунків (44 сторінки – таблиці і рисунки, які
повністю займають площу сторінки).
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ЦИФРОВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-СТРУКТУР

1.1.

Цифрова трансформація: поняття, дефініції та зміст

Цифрові технології стрімко ввійшли в повсякденне життя кожної
людини і змінили та продовжують змінювати його. Те, що сьогодні видається
інноваційним, за декілька років буде звичним. Цифрові технології
імплементуються

у

бізнес-діяльність

і

змінюють

організаційне

та

маркетингове середовище організацій, сприяють їх інноваційному розвитку.
Використання цифрових технології в діяльності бізнес-структур відкривають
нові можливості, але й створюють значні виклики для малих і середніх
організацій. Все залежить від того, як ці організації підходять до процесу
використання цифрових технологій: хаотично чи стратегічно. У цьому
контексті

важливим

є

формування

цілісної

картини

цифрових

трансформацій: розуміння розвитку цифрової економіки, зміни дефініцій у
цифровій сфері відповідно до європейських вимог (цифровізація, цифрова
трансформація бізнесу, цифровий ринок, цифрова інфраструктура, цифрові
навики, тощо). Адже ХХ століття відображає докорінну трансформацію
традиційної економічної моделі ринкової економіки у «цифрову економіку»
(рис. 1.1).
Ідея «цифрової економіки» походить від концепції, сформованої ще у
1960-х рр. Спочатку це була теорія Деніела Белла про «інформаційну
економіку» («інформаційне суспільство») (Белл Д., 1986), яка згодом була
трансформована

у

поняття

«мережеве

суспільство»

економіка» Мануеля Кастеллза (Кастельс М., 2000).

або

«мережева
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Саме ж визначення терміну «цифрова економіка» вперше було
сформоване Доном Тапскоттом у 1995 р. Цій трансформації сприяв стрімкий
розвиток нових інформаційно-комунікаційних технологій.

Рис. 1.1. Етапи становлення цифрової економіки
Примітка: структуровано автором на основі «Цифрова адженда України»

Саме Дон Тапскот у доступній формі намагався пояснити підприємцям,
як пов’язані кардинальні зміни у світі технологій зі змінами у сфері бізнесі.
На численних прикладах він демонстрував, як пара «технології та бізнес»
поступово трансформуватиметься в цифровий бізнес (Щербатенко О., 2018),
(Tapscott D., 1995).
У 1996 р. після виходу у світ книги Дона Тапскота «Електронноцифрове суспільство: плюси і мінуси епохи мережевого інтелекту», було
вперше

сформоване

визначення

терміну

«цифрової

економіки»

як

економічної діяльності, яка, на відміну від традиційної економіки,
визначається мережевою свідомістю («networked intelligence») та залежністю
від віртуальних технологій (Tapscott D., 1996).
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У даній книзі відображено основні ознаки нового суспільства:
орієнтація на знання, цифрова форма представлення об’єктів, віртуалізація
виробництва, інноваційна природа технологічних процесів, інтеграція і
конвергенція систем всіх рівнів, усунення посередників і спрощення
ланцюжка «виробник – споживач», динамізм і глобалізація комунікацій. Д.
Тапскот виділив п’ять базових елементів, на основі яких функціонує і
розвивається цифрове суспільство (Tapscott D., 1995):
1. «Ефективна особистість» – індивід, який володіє сучасним
комп’ютером, підключеним до глобальної мережі Інтернет.
2. «Високопродуктивний колектив» – робоча група співробітників, яка
використовує цифрові технології для виконання своїх завдань.
3. «Інтегроване підприємство» – компанія, в якій усі бізнес-процеси
організовані в цифровому інформаційному середовищі.
4. «Розширене підприємство» – компанія з розгалуженою мережею
філій, об’єднаних розподіленою комп’ютерною мережею.
5. «Ділова активність в міжмережевому середовищі» – глобальне
цифрове співтовариство.
На сьогодні існує багато дефініцій терміну «цифрова економіка». Так,
згідно з визначенням Департаменту комунікацій та цифрової економіки
Австралії «цифрова економіка» – це глобальна мережа економічних та
соціальних заходів, реалізованих через такі платформи, як Інтернет, а також
мобільні та сенсорні мережі (Гудзь О.Є., 2018). Концепцію цифрової
економіки стисло сформулював у метафорі «перехід від обробки атомів до
обробки

бітів»

американський

програміст Ніколас

Негропонте

–

засновник медіа-лабораторії Массачусетського технологічного інституту,
фундатор асоціації «One Laptop per Child».
В.В. Апалькова переконує, що «цифрова економіка» є найважливішим
двигуном інновацій, конкурентоспроможності і економічного розвитку
(Apalkova V.V., 2015). С.М. Веретюк та Пілінський В. В. стверджують, що
цифрова економіка є складовою частиною економіки, в якій домінують
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знання суб‘єктів та нематеріальне виробництво, – основний показник під час
визначення інформаційного суспільства (Веретюк C. М., Пілінський В. В.,
2016).
У класичному розумінні «цифрова економіка» – це економіка, що
базується на цифрових технологіях. Її ще називають Інтернет-економікою,
новою економікою, або веб-економікою. Більшість науковців під цифровою
економікою розуміють виробництво, продаж і постачання продуктів за
допомогою

інформаційно-комунікаційних

мереж

(https://uk.wikipedia.org/цифрова економіка, 2019).
Hopestone Kayisk Chavula, Abebe Chekol інтерпретують термін
«цифрова економіка» – економіка, яка заснована на електронних товарах і
послугах, вироблених за допомогою електронного бізнесу і торгівля якими
ведеться за допомогою електронних засобів (Hopestone Kayiska Chavula,
Abebe Chekol, 2011). Автор AlexandruTugui сформував два визначення даного
терміну:
1. «Цифрова економіка» – створення мережі господарюючих суб'єктів,
шляхом потоку і процесу "оцифровки" об'єктів і шляхом створення та обміну
цифровими активами (віртуальними активами) на тлі фізичного розширення і
розвитку Інтернету (AlexandruTugui, 2009).
2. «Цифрова економіка» – конкретна економічна форма прояву
виробництва товарів і послуг в якій домінують цифрові технології, де
інформаційні потоки функціонально залежать від ІКТ (Інформаційнокомунікаційних технологій) (AlexandruTugui, 2015).
Українські науковці М. Войнареко та Л. Скоробогата трактують термін
«цифрова економіка» через економічні процеси (за винятком виробництва
товару), що протікають незалежно від реального світу. Товари та послуги не
мають фізичного носія, та є «електронними» (Войнаренко М.П., Скоробогата
Л.В., 2015).
Учений Л. Кіт інтерпретував наступну дефініцію даного терміну:
«цифрова економіка» – це трансформація всіх сфер економіки завдяки
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перенесенню інформаційних ресурсів та знань на комп’ютерну платформу з
ціллю їх подальшого використання на цій платформі (Кіт Л.З, 2014).
У 2001 р. Томас Месенбург обґрунтував основні складові цифрової
економіки, які широко використовуються у науковій практиці, і на які
опираються більшість організацій та науковців (Mesenbourg T. L., 2001):
1) підтримуюча інфраструктура (апаратне забезпечення, програмне
забезпечення, телекомунікації, мережі);
2) електронний бізнес (будь-які процеси, які організація проводить
через комп‘ютерні мережі);
3) електронна комерція (передача товарів он-лайн).
Однак у міру поширення нових технологій: великі дані (Big Datа),
хмарні обчислення (Cloud Computing), блокчейн (Blockchain), когнітивні
обчислення (Cognitive Computing), Інтернет речей (Internet of Things – IoT),
роботи, фінансові Інтернет-технології (Fintech), а також віртуальні товари
(ігри, музика, фільми, книги), поняття цифрової економіки набуло істотно
ширшого сенсу, і став зрозумілим центральний елемент цифрової економіки
– мережа Інтернет. Тому виділяти лише три компоненти цифрової економіки:
інфраструктуру електронного бізнесу, електронний бізнес та електронну
торгівлю – не є правильним.
Згідно затвердженої у січні 2018 р. «Концепції розвитку цифрової
економіки та суспільства України на 2018 – 2020 рр.» термін «цифрова
економіка» отримав трактування як діяльність, в якій основними засобами
(факторами) виробництва є цифрові (електронні, віртуальні) дані: числові та
текстові.
Цифрова економіка базується на інформаційно-комунікаційних та
цифрових технологіях, стрімкий розвиток та поширення яких вже сьогодні
впливає на традиційну (фізично-аналогову) економіку, трансформуючи її від
такої, що споживає ресурси, до економіки, що їх створює. Саме дані є
ключовим ресурсом цифрової економіки, вони генеруються та забезпечують
електронно-комунікаційну взаємодію завдяки функціонуванню електронно-
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цифрових пристроїв, засобів та систем (Концепція розвитку цифрової
економіки та суспільства України на 2018 - 2020 рр., 2018).
Поняття «цифрова економіка», «економіка знань», «інформаційне
суспільство» формують нову економічну систему, яка замінює індустріальну
парадигму. Ця економічна модель надає можливість реалізації конкурентної
продукції з високою доданою вартістю, створення робочих місць нової
якості, пошук ефективних рішень соціальних, культурних та екологічних
завдань. Розвинені країни приділяють велику увагу гармонійному розвитку
системоутворюючих

елементів

цифрової

економіки,

інформаційного

суспільства та економіки знань (М. П. Войнаренко, Л. В. Скоробогата, 2015).
Цифрова трансформація економіки передбачає:
1) зміну моделі управління економікою від програмно-цільової до
програмно-прогнозованої;
2) зміну економічного укладу, традиційних ринків, соціальних
відносин, державного управління, пов’язану із проникненням в них
цифрових технологій;
3) принципову зміну основного джерела доданої вартості і структури
економіки за рахунок формування більш ефективних економічних процесів,
забезпечених цифровими інфраструктурами;
4) перехід функції лідируючого механізму розвитку економіки до
інституцій, заснованих на цифрових моделях і процесах.
Адже цифрова (електронна) економіка – це насамперед сукупність
суспільних відносин, що складаються при використанні електронних
технологій, електронної інфраструктури і послуг, технологій аналізу великих
обсягів даних і прогнозування з метою оптимізації виробництва, розподілу,
обміну, споживання і підвищення рівня соціально-економічного розвитку
держав (https://uk.wikipedia.org/wiki/цифрова економіка).
Розширення

частки

цифрової

(інформаційної

економіки)

та

прискорення зростання ВВП за рахунок цифровізації входить до кола
пріоритетних проблем глобального масштабу і активно вивчається не тільки
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провідними вченими-економістами в Україні та світі, а також урядами
економічно розвинених країн, потужними міжнародними організаціями,
транснаціональними корпораціями, серед яких: Світовий банк (World Bank),
Всесвітній економічний форум (World Economic Forum), Глобальний
Інститут McKinsey, Бостонська консалтингова група (The Boston Consulting
Group (BCG), AT&T, Cisco, Citi, PwC and SAP5 тощо.
Згідно з аналізом Бостонської консалтингової групи «цифровізація є
ключовим драйвером зростання ВВП». Адже за деякими оцінками частка
глобальної інформаційної економіки, з урахуванням цифрових навичок та
цифрового капіталу, вже зараз становить 22,5% від світової економіки.
У зарубіжній практиці під процесом цифровізації економіки зазвичай
розуміють

соціально-економічна

трансформацію,

ініційовану

масовим

впровадженням і засвоєнням цифрових технологій створення, обробки,
обміну та передачі інформації. Дане визначення наводять, зокрема, експерти
UNCTAD (Hopestone Kayiska Chavula, Abebe Chekol, 2011). А Бюро
економічного аналізу Міністерства торгівлі США включає у визначення
цифрової економіки такі три складові (Margherio L., 1999):
1. Цифрова інфраструктура, необхідна для існування і функціонування
комп'ютерної мережі (digitalenabling infrastructure).
2. Цифрові транзакції, що здійснюються завдяки використанню
системи (e-commerce).
3. Користувачі цифрової економіки, які створюють контент, до якого
вони отримують доступ (digital media).
Іншими словами, цифрову економіку здебільшого розглядають як:
технічну і технологічну проблему (у сенсі обробки масивів даних, які
збільшуються з неймовірною швидкістю – BIG DATA); як інфраструктурний
проект; як засіб спілкування (у рамках сьогоднішньої парадигми розвитку
людської спільноти). Щодо трактування терміну «цифрова економіка»
підприємцями, власниками бізнесу, то заслуговує уваги дослідження, що
було проведене Інтернет-ресурсом «Бізнес та інформаційні технології»
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(додаток

А)

(Цифровизация

экономики.

Бизнес

и

информационние

технологии, 2019).
Аналізуючи

диверсифіковані

трактування

терміну

«цифрова

економіка» різними стейкхолдерами, можемо помітити те, що тлумачення є
різними з точки зору очікуваних ефектів (рис. 1.2).
Цифрова трансформація держави буде сприяти цифровій трансформації
бізнесу і його залученню у розвиток цифрової економіки. З іншого боку,
цифрова економіка та інформатизація суспільства сприятиме ефективному
розвитку бізнесу (його цифровій трансформації) і, в кінцевому результаті,
цифровій

трансформації

дефініцій

необхідно

держави. Для

звернути

увагу

розуміння
на

множини

наступні

сучасних

поняття,

які

є

загальновживаними і звичними у країнах Європейського Союзу.
Цифрова економіка
Складові впливу ЦЕ в розрізі стейкхолдерів
Інноваційний
розвиток

Консолідація

Інтеграція

Ефективність

Створення та
розбудова
цифрової
інфраструктури

Збір нових
статистичних
даних та
консолідація в
індекси цифрової
економіки

Законодавча
інфраструктура та
взаємозв’язок усіх
контрагентів цифрової
економіки

Високий
потенціал
розвитку
держави

Цифрова
трансформація.
Інноваційні
бізнес-моделі

Аналітика та
консолідація
даних

Цифрові технології
інтегровані в усі бізнеспроцеси організації

Зменшення
витрат та
збільшення
прибутковості

Розробка та
модернізація
освітніх програм
на основі
реальної ситуації

Освіта, розвиток власних
стартапів.
Конкурентоспроможність
на вітчизняному та
міжнародному ринках
праці

Цифрова
грамотність

Диверсифіков
ані
стейкхолдери

Державні
органи

Бізнес

Підвищення
продуктивності праці,
саморозвиток

Громадські
сть

Рис. 1.2. Складові впливу цифрової економіки на диверсифіковані групи
стейкхолдерів
Примітка: структуровано автором
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Так, загальний підхід до відповідних змін та трансформацій аналогової
економіки й процесів, які модифікуються, називають одним всеохоплюючим
терміном – «цифровізація». У цьому сенсі цифровізація являє собою
насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами,
системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними,
що фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного,
тобто створює кіберфізичний простір.
Основна

мета

цифровізації

полягає

у

досягненні

цифрової

трансформації існуючих та створенні нових галузей економіки, а також
трансформації сфер життєдіяльності у нові більш ефективні та сучасні. Такий
приріст є можливим лише тоді, коли ідеї, дії, ініціативи та програми, які
стосуються цифровізації, будуть інтегровані, зокрема, в національні,
регіональні, галузеві стратегії і програми розвитку нашої країни.
Цифровізація є визнаним механізмом економічного зростання завдяки
здатності технологій позитивно впливати на ефективність, результативність,
вартість і якість економічної, громадської та особистої діяльності (Концепція
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 - 2020 рр.,
2018).
Цифровізація економіки трактується науковцями Т. Юдіною та І.
Тушкановим (Юдина Т.Н., Тушканов И.М., 2017) у вузькому та широкому
значенні: у вузькому значенні – створення на різних рівнях економіки
(глобальному, мега-, макро-, мезо-, мікро-, нано-) інформаційно-цифрових
платформ і операторів, які дозволяють вирішувати різні завдання, у тому
числі стратегічні: розвиток медицини, науки, освіти, транспорту, нової
індустріалізації, державного регулювання економіки тощо; у широкому сенсі
– зміна природи виробничих або економічних відносин, їх суб'єктивнооб'єктивної орієнтованості. За допомогою алгоритмів виникають відносини
типу «машина-машина» (М2М), де людина може вже не виступати
суб’єктом, змінюються виробничі сили суспільства та (або) фактори
виробництва.
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Учені В.І. Ляшенко та О.С. Вишневський розглядають процес
цифровізації з позиції поділу економіки на три сектори (первинний – сільське
господарство і видобуток корисних копалин, вторинний – промислове
виробництво,

третинний – послуги), та передбачають радикальне

перетворення всіх цих трьох вже існуючих секторів під впливом нового
сектора (цифрової економіки) (В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський, 2018).
У сучасній енциклопедії інформатики та технологій цифровізація
трактується як «інтеграція цифрових технологій у повсякденне життя
суспільства

шляхом

Цифровізація означає

оцифрування

всього,

що

можна

оцифрувати.

комп’ютеризацію систем і робочих місць для

підвищення їх легкості та доступності» (Mehdi Khosrow-Pour, 2017).
Сьогодні практично кожна людина, в тій чи іншій мірі, користується
гаджетами і сучасними цифровими сервісами, починаючи від соцмереж,
телебачення та розваг, закінчуючи держпослугами. Дивно було б припускати,
що новій цифровій епосі бізнес зможе працювати за старою моделлю, із
традиційними виробничими процесами та колишньою ефективністю.
Драйвером перетворень виступає сучасний споживач і його зміни в перевагах
та формі споживання товарів і послуг, а також бажання бізнесу
автоматизувати більшість бізнес-процесів.
Такі терміни як «цифровізація», «діджиталізація» та «цифрова
трансформація» на сьогодні є трендом на панельних дискусіях, секціях
світових економічних форумів та багатьох вітчизняних конференціях.
Потенціал цифрового ринку в нашій країні є значним. Сьогодні, згідно
проведених досліджень, більше 60% великих світових корпорацій працюють
над розробкою своєї стратегії цифрової трансформації та активно її
впроваджують. Проте має місце значне відставання у «цифровому поступі»
сектору малого та середнього бізнесу, що спричиняє необхідність його
трансформації в сучасних реаліях, а саме перехід на цифрові «рейки».
Вітчизняний бізнес намагається застосувати інноваційні технології і
проривні стратегії, проте більшість проблем постає через нерозуміння саме
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термінології цифрової епохи. Так, більшість підприємців чи власників
бізнесу сприймають цифрову трансформацію як «знання якою саме
технологією

чи

сервісом

замінити

конкретний

бізнес-процес

на

підприємстві». Проте таке розуміння не є вірним.
У цифрову епоху лідерів ринку визначає не багаторічна історія успіху,
не вартість нерухомості та активів, не кількість патентів чи доступ до
капіталу, а здатність змінюватись та адаптувати свій бізнес до нових умов.
Адже, цифрова трансформація проходить як глобально в економіці, так і на
рівні окремих компаній.
Цифрові технології, що з‘явилися протягом останнього десятиліття,
допомагають знайти джерела підвищення ефективності та можливості
стрімкого конкурентного розвитку підприємств. Водночас, вони вимагають
змінити існуючі моделі управління, переформатувати комунікації, технології
та організаційну структуру підприємств на основі нових цінностей,
пріоритетів

і

орієнтирів,

що

ґрунтується

на

партнерстві,

клієнтоорієнтованості, інноваційності та синергії.
Трактування термінів «цифровізація» і «цифрова трансформація» є
досить диверсифікованими, вони відрізняються залежно від інтерпретації
окремих сторін (рис. 1.3).
Цифрова трансформація (цифровізація)

Науковці

Бізнес

Держава

Громадськіс

Процес еволюції
економічних, соціальних,
виробничих, технікотехнологічних відносин у
суспільстві, викликаний
розвитком інформаційнокомунікаційних
технологій

Механізм зміни
моделей ведення
бізнесу задля
підвищення
ефективності
функціонування

Насичення фізичного
світу електронноцифровими пристроями,
засобами, системами та
налагодження
електроннокомунікаційного обміну
між ними

Нова
парадигма
розвитку
процесів
життєдіяльност
і, основою
яких є цифрові
технології

Рис. 1.3. Трактування терміну «цифровізація» різними сторонами цього
процесу
Примітка: сформовано та структуровано автором
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Отже, можемо зазначити, що цифровізація – це не технологія і не
продукт. Це, скоріше, підхід до використання цифрових ресурсів для
трансформації роботи організації. Мається на увазі переналаштування
технологій і бізнес-процесів для вдосконалення робочого середовища
працівників, взаємодії із замовниками та іншими учасниками діяльності
сучасного підприємства (Керравала З., 2016).
Дослідницька та консалтингова компанія Gartner, що спеціалізується на
ринках інформаційних технологій (штаб-квартира – Коннектикут, США),
визначає цифровізацію як «використання цифрових технологій для зміни
бізнес-моделі та надання нових можливостей для отримання доходів і
створення вартості, процес переходу до цифрового бізнесу» (J. Bloomberg,
2018), що дещо відрізняється від трактування цифровізації в академічних та
наукових колах. Адже практики фокусуються саме на зміні (трансформації)
бізнес-моделей, а не на соціальних взаємодіях чи трансформаціях.
Наприкінці 2018 р. Інтернет-порталом Executive.ru було проведено
опитування власників бізнесу щодо розуміння терміну «цифровізація» або
«цифрова трансформація» (Цифровизация бизнеса глазами участников
рынка, 2018). Трактування відповідного терміну відображено в додатку Б.
Результати

опитування

засвідчили,

що

близько 48%

опитаних

наголосили на використанні сучасних технологічних трендів для підвищення
продуктивності й вартості компанії. 36% розповіли про створення єдиної
системи накопичення та аналізу великих даних (з метою контролю та
управління) на всіх етапах операційної діяльності компанії. 32% акцентували
увагу на створенні платформ і екосистем, які об’єднують клієнтів і
постачальників товарів і послуг в рамках окремого бізнесу, у той час
як 34% зазначили важливість процесів автоматизації виробництва, створення
продуктів і послуг, заснованих на цифрових технологіях. Ще 18% відзначили
перехід в онлайн всієї комунікаційної/інформаційної діяльності їх компанії.
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Отже, майже половина опитаних топ-менеджерів топових компаній
України вірно розуміють цифрову трансформацію. Адже у їх трактуванні це
насамперед процес використання сучасних технологій для підвищення
продуктивності та вартості компанії. Проте, ще велика частина менеджерів і
власників сприймає її здебільшого як автоматизацію внутрішніх процесів.
Таким чином, більшість компаній пов’язують цифрову трансформацію
насамперед із підвищенням операційної ефективності та є неготовими до
зміни

самої

бізнес-моделі.

Часто

задекларовані

перетворення

не

підкріплюються позитивним ставленням до інновацій та розвитку потенціалу
працівників, а більшість змін пов’язані насамперед із удосконаленням
операційної ефективності й набагато менше орієнтовані на взаємодію з
клієнтами (Конференція «Готовність до цифрової трансформації: виклики та
можливості для українського бізнесу та суспільства», 2019).
Багато компаній вже відчули на собі вплив цифровізації через
скорочення продажів і падіння прибутку. Одними з перших (після індустрії
музики) на себе взяли удар друковані ЗМІ, яким довелося повністю
змінювати бізнес-модель і підлаштовуватися під нові канали споживання
інформації, такі як соцмережі. Не всі галузі так кардинально змінилися, але
практично у всіх спостерігається посилення конкуренції через появу нових
цифрових гравців (таких як Uber або Airbnb) або значно більше
«цифровізованих» старих.
Результати проведених досліджень дозволяють стверджувати, що
цифрова трансформація бізнесу – це не одномоментний акт, а тривалий
процес, метою якого є оптимізація виробництв, бізнес-процесів для
збільшення конкурентоспроможності товарів і послуг. У наші дні це
безальтернативне завдання, яке реалізується через поступове оцифрування
бізнес-процесів, перехід на електронний документообіг, впровадження
систем управління клієнтськими базами, впровадження глибокої аналітики,
машинного навчання, штучного інтелекту, Інтернету речей і багато іншого.
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Часто термін «Цифрова трансформація (Digital transformation, або DT)»
розглядається крізь призму організаційних змін, що характеризуються
впровадженням цифрових технологій в усі аспекти взаємодії з людиною.
Трансформаційний етап настає тоді, коли використання технологій надає
інноваційні методи роботи замість простого розширення чи підтримки
традиційних (старих) методів (експертна спільнота Strategist 4.0 в Україні).
Цифровізація процесів актуальна не тільки на рівні окремих
підприємств: цілі галузі вибирають для себе цей шлях розвитку як єдину
можливість відповідати стрімко мінливим умовам навколишнього світу.
Завдяки цьому цифрова трансформація промисловості, роздрібної торгівлі,
державного сектора й інших сфер вже сьогодні змінює життя кожної людини
і кожної компанії.
Сьогодні у світовій економіці та країнах ЄС навряд чи можна зустріти
власника

бізнесу

або

топ-менеджера,

який

не

чув

про

цифрову

трансформацію. Проте, що стосується вітчизняного малого та середнього
бізнесу, то тенденція розуміння цифрових трансформацій дещо різниться
(табл. 1.1).
У

широкому розумінні

термін

«цифрова

трансформація»

слід

трактувати як незворотній процес впровадження цифрових технологій в
умовах розвитку ери цифрової економіки для вдосконалення життєдіяльності
людини, бізнесу, суспільства і держави в цілому.
Саме тому цей термін доцільно трактувати у загальному значенні
(враховуючи бачення досліджуваних стейкхолдерів), а також більш
конкретно, з точки зору бізнес-середовища, зводячи його до поняття
«цифрова трансформація бізнесу».
Із точки зору бізнес-середовища, деякі вчені умовно розділяють
цифрову трансформацію на три напрямки: взаємодія з клієнтами, оптимізація
операційних процесів і зміна бізнес-моделі (Чернєв Є., 2019). Перший напрям
передбачає розуміння потреб та досвіду клієнтів, забезпечення кросканальної узгодженості, включаючи самообслуговування.
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Таблиця 1.1
Дефініції терміну «цифрова трансформація», інтерпретовані власниками
бізнесу Тернопільської області
№
за/п
1

Компанія, представник

Визначення

2

1

ТОВ НК «Профі-Центр»

2

Франс.уа

3

ТОВ «СВ Лайт»

4
5

Р2
Sofiya

6

MagneticOne

3
Формат роботи компанії при якому всі результативні показники в режимі
реального часу (за допомогою програм, додатків, технічних засобів та ін.)
потрапляють і накопичуються в одній системі. Ця система повинна бути
адаптована для надання зведених даних керівникам для прийняття
управлінських рішень та спеціалістам для ефективної роботи з зовнішніми
он-лайн сервісами.
Імплементація цифрових технологій, різноманітних систем в діяльність
підприємства
Залишити усі блокноти і паперові носії та повністю перейти на цифрові
технології
Платформа для планування і прогнозування бізнес-процесів
Перенесення процесів з мануальних в автоматизовані шляхом введення
спеціалізованого програмного забезпечення для обрахунків/звітів/іншої
діяльності з меншою ручною участю людини в процесі
-

7
8
9

ТОВ «Виробничобудівельна фірма
«Гефест»
ТОВ «Планета
Комфорту»
Дитяча школа
«Дивосвіт»

10

ПП

11

ФOП Глєбов Р.В

12

Р1

13

ТОВ «Полімерелектро»

14

ТОВ «Універст ЛТД»

16
17
18
19

ФОП Яркун Роман
Романович
Смарттехбуд
Абриколь
ФОП Андрій Л.
Ds

20

ТОВ «Урбан Лайт»

21

23
24
25
26

Фоп Матійчук Л.П.
ПП «Компанія
Тернохолод»
Галицька смакота
П
СМП «Маркет»
П

27

Rivolta

28

МА «Прості рішення»

15

22

Не знаю.
Швидко, доступно, аналітика - все, що дозволяє економити час і показує
реальну картину про бізнес.
Впровадження технологій.
Не розумію.
В наших реаліях, щоб провести цифрову трансформацію, тобто
автоматизувати процес роботи не можливо. Постійно динамічно міняється
завдання і переважно не повторюється
Контроль ключових показників бізнесу.
Статистика та аналіз інформації (товарообороту та інше) підприємства для
оптимізації витрат і прибутків.
Опрацювання всіх можливих бізнес-процесів за допомогою ПК, мобільних
пристроїв, програм та електронних мереж.
Впевнений, що весь бізнес, якого нема в Інтернеті приречений.
Оптимізація, спрощення бізнес процесів, візуалізація он-лайн.
Це максимальна автоматизація бізнес-процесів за допомогою різних
цифрових інструментів, що мають на меті збільшити продуктивність та
покращити конкурентоспроможність бізнесу.
Інноваційні технології в продажах.
Ефективність ведення бізнесу в он-лайні.
Використання усіх можливих цифрових інструментів та їх імплементація в
діяльність компанії. При цьому відбуватиметься трансформація бізнесмоделі та наявних бізнес-процесів.
Бумаги нуль!
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Продовження табл. 1.1
1

2

29

ПП ''БЮДБУД''

30

ПП "Галіт" (Galit)

31

32

33

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Автотехсервіс»
Товариство з
додатковою
відповідальністю
«Булат»
ТОВ «Видавництво
Школярик»
Транспорт

34

3

Доволі примарне поняття.
Збільшення продаж за рахунок виходу бізнесу в Інтернет. Нові
технології в діяльності організації для підвищення ефективності
бізнесу.
Використання цифрових інструментів в діяльності організації для
підвищення ефективності бізнесу.
Використання цифрових технологій в бізнесі.

Трансформація бізнесу у зв'язку із використанням цифрових
технологій у всіх бізнес-процесах організації.
Використання цифрових технологій в бізнесі для полегшення рутинної
роботи та підвищення ефективності роботи.

Примітка: структуровано автором на основі проведеного опитування

Головна ідея цього аспекту цифрової трансформації – це перехід на
цифрові технології, орієнтованість на користувача, аналіз того, чим він
займається на кожному з етапів взаємодії із бізнесом. Також важливо знати
всі канали, за допомогою яких користувач отримує свій позитивний досвід:
починаючи з мобільних пристроїв, закінчуючи гаджетами, які людина носить
на тілі. Кількість можливих точок взаємодії збільшується зі швидкістю
світла.
Для прикладу, сьогодні соцмережі змінили формат взаємовідносин між
бізнесом і клієнтом. Це не тільки новий канал комунікації, що дозволяє
персоніфіковано спілкуватися з потенційним покупцем, а й база даних про
його звички, поведінку й інтереси. Збір і робота з даними або datification – це
основа цифрової трансформації.
На сьогодні головним драйвером перетворень виступає сучасний
споживач – бізнес змінюється під впливом нових факторів. Саме тому
цифрова трансформація – це не послуга консалтингових компаній, а
неминучий процес, який переживає світовий бізнес, адаптуючись до нових
умов і переваг цифрової економіки.
Ще ніколи в розпорядженні компаній не було таких потужних
інструментів для створення високоякісного та настільки різноманітного
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досвіду користувача, як є зараз: починаючи з технологій обробки великих
даних, закінчуючи передовою аналітикою та машинним навчанням.
Ефективні інноваційні техніки розуміння потреб клієнта, включаючи польові
дослідження та використання бізнес-моделі «відкриті інновації», сприяють
впровадженню цих технологій у новітні додатки.
Поява прогресивних інструментів взаємодії з клієнтом, таких як чатботи, термінали самообслуговування або онлайн-кабінети, не тільки
скорочують витрати на утримання кол-центрів і структур у сфері клієнтменеджменту, а й змінюють споживчу поведінку. Це, у свою чергу, підвищує
очікування клієнтів – користувачі все частіше чекають, що їх запити будуть
опрацьовані швидко, персоніфіковані 24/7 (про що свідчить дослідження
World Economic Forum). Зібрані в процесі взаємодії дані за допомогою
певних інструментів аналітики дозволяють моделювати поведінку клієнтів і
все більше підвищувати якість обслуговування.
Ще однією достатньою широкою сферою впровадження цифрової
трансформації є оптимізація операційних процесів (включаючи внутрішні
процеси

організації

і

підтримку

працівників,

а

також

управління

продуктивністю. Даний напрямок є однаково ефективним як для товарних
індустрій, так і компаній, що надають послуги. Цифрова трансформація на
виробничих підприємствах виділяє 8 важелів створення доданої вартості
(класифікація

McKinsey):

оптимізація

режимів

роботи

обладнання,

оптимізація завантаження устаткування, підвищення продуктивності та
безпеки праці, логістична оптимізація, підвищення якості продукції,
поліпшення прогнозування попиту, скорочення термінів виведення продукції
на ринок, поліпшення післяпродажного обслуговування.
В основі цих процесів лежать такі технології як індустріальний
Інтернет речей, дрони, 3D-друк, штучний інтелект, предикативна аналітика й
обслуговування, доповнена і віртуальна реальність, а також хмарні
обчислення. Для підвищення продуктивності праці і безпеки працівників
часто використовуються дрони або роботи, які можуть працювати точніше й
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ефективніше в небезпечних і важкодоступних місцях. Доповнена і віртуальна
реальність дозволяє спростити і здешевити процес навчання нового
персоналу, а 3D-принтер скорочує час моделювання і, відповідно, виведення
на ринок нового продукту.
Третій напрям цифрової трансформації – зміна бізнес-моделі. Це
можуть бути зміни в дистрибуції, створення супутніх цифрових продуктів
або повне переформатування бізнесу. Ціла низка галузей вже перейшла на
цифрові продажі – споживачам не потрібно більше відвідувати офіси, щоб
купити страховку або квиток на літак. Компанії-виробники спортивного
одягу стали випускати фітнес-браслети та взуття з датчиками. А музична
індустрія майже повністю перейшла з продажу дисків на модель онлайнпередплати.
Вважаємо, що кожен із досліджуваних напрямів є достатньо широким
та може розглядатися відокремлено, проте усі разом вони являють собою
цілісну систему змін, що формує передумови та особливості цифрових
трансформацій бізнес-спільноти.
На основі досліджень ключових секторів економіки, виділяють
наступні сфери (модулі) цифрової трансформації (рис. 1.4):
1. Клієнський досвід (Customer Centricity); 2. Цифрові дані (Digital Data;
Data Governance); 3. Розвиток та застосування інновацій (R&D); 4.
Партнерство і колаборація (Partner Centricity); 5. HR-стратегія і культура.
Цифрова грамотність кадрів (Digital Culture); 6. Управління цінністю (Value).
Проведемо більш детальне дослідження кожної із зазначених сфер
цифрової трансформації:
1) Клієнтський сервіс (Customer Centricity). Саме для розуміння свого
споживача потрібно впроваджувати в бізнес інструменти омніканальності,
аналітики, варіативності, скорингу, адаптивності і прогнозування. Тільки при
такому підході можна бути ефективним завтра, реагувати на тектонічні і
реактивні зміни на ринку.
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1. Клієнтський досвід
(Customer Centricity)

6. Управління
цінністю
(Value)

2. Цифрові дані
(Digital Data; Data
Governance)

Сфери
(модулі)
цифрової
трансформаці
ї

5. HR-стратегія і культура.
Цифро4. Партнерство і
колоборація (Partner
Centricity)

3. Розвиток та
застосування
інновацій
(R&D)

4. Партнерство і
колоборація (Partner
Centricity)

Рис. 1.4. Сфери (модулі) цифрової трансформації
Примітка: узагальнено автором

Клієнт сьогодні там, де йому вчасно, зручно, комфортно і швидко
нададуть продукт або послугу. Відповідно бізнесу потрібні всі інструменти і
здатність адаптуватися до стрімко мінливої культури споживання і
комунікацій.
Якщо в традиційній моделі комунікацій бренд використовував канали
комунікацій як мовний інструмент на широкий загал аудиторії, то сьогодні
бренд стає частиною системи комунікацій споживачів, провайдером
контенту, інтерактивним елементом (Струтинська І. В., 2014).
2) Робота з даними (Data Governance). Big Data – вже не просто тренд,
а робочий інструмент, без якого неможливо уявити роботу сучасної компанії.
На основі даних сьогодні моделюють клієнтську поведінку, прогнозують
попит, формують переваги і навіть адаптують продукти і послуги.
Важливими етапами еволюції даних є три основних стратегічних періоди в
розвитку IT-інфраструктури компаній: збір і сортування даних, аналіз і
оцінка даних для прийняття рішень, використання та імплементація їх у
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повсякденну діяльність компанії. Всі три етапи досить трудомісткі і важливі,
тому можуть займати певний час, який важливо враховувати при формуванні
стратегії цифрової трансформації. Уже сьогодні Big Data, штучний інтелект,
нейромережі є частиною сервісів фінансових компаній, роздрібних продажів
і медицини.
Наскрізне проникнення технологій в усі галузі економіки, як в якості
цифрових (нематеріальних) активів у формі нових бізнес-моделей, так і в
формі промислового Інтернету речей, обумовлює формування великих
масивів економічно значущих галузевих і міжгалузевих даних. Так само
наскрізне проникнення технологій в соціальну сферу у формі технологій
зв'язку і комунікацій та Інтернету речей, коли практично кожен предмет
побуту і навколишнього людини світу виявляється підключеним до
глобального цифрового простору та формує передумови для використання
відповідних даних з метою оцінювання й прогнозування економічного
розвитку.
Таким чином, у міру того як люди, бізнес і обладнання стають все
більш

тісно

пов’язаними

у

форматі

єдиного

цифрового

простору,

цифровізація пропонує широкі можливості для нових моделей ухвалення
рішень, стаючи основою поточних глобальних економічних і соціальних
перетворень, які змінюють моделі бізнесу і споживачів, надання соціальних
послуг та економічної діяльності населення. Потенціал цифровізації –
надавати дані для прийняття ефективних, аналітичних рішень – створює
передумови

для

виникнення

конкурентних

переваг

бізнесу

як

на

національному, так і на світовому рівнях.
Однак для того, щоб дані стали цінними і стали новою продуктивною
силою, що дає конкурентні переваги, необхідні системи їх опрацювання з
метою аналізу, формування систем і побудови прогнозних моделей на рівні
держави. Тобто постає першочергова і базова задача цифровізації економіки
– формування необхідної інфраструктури для оцифрування, а саме
забезпечення загального доступного підключення до високопродуктивної
широкосмугової мережі Інтернет.
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За найскромнішими підрахунками експертів до 2045 р. до Інтернету по
всьому світу буде підключено більше 100 мільярдів пристроїв. Усі ці
пристрої будуть виробляти і ділитися величезною кількістю інформації, яка
зробить революцію в суспільному устрої. Люди будуть використовувати
інформацію, отриману через Інтернет речей (IoT), для прийняття більш
розумних рішень і глибокого розуміння аспектів життєдіяльності. У той же
час пристрої, підключені до Інтернету, автоматизують багато завдань
моніторингу, управління і ремонту, які в даний час вимагають людської
праці. Переплетення IoT, аналітики і штучного інтелекту створить глобальну
мережу розумних машин, які будуть проводити велику кількість важливих
бізнес-операцій без участі людини.
3)

Впровадження інноваційних технологій (R & D). Завдяки

цифровим технологіям, ми переживаємо перехід від моделі попереднього
проектування до моделі сталого експериментування. Якщо раніше продуктом
був результат великого попереднього маркетингового дослідження та
експертного формулювання, то сьогодні можливості цифрових технологій і
швидкість змін на ринках змушують бізнес постійно пробувати і тестувати
свої рішення. Зміцнення технологічної конкурентоспроможності як окремих
підприємств, так і країн пов’язано з формуванням нових механізмів
інноваційного розвитку та технологічного удосконалення національної
економіки, які відповідатимуть її реаліям, за одночасної адаптації цих
механізмів у ринковому середовищі (Гончар О. І., Хачатрян В. В., 2018).
Сучасні вимоги і виклики, що виникають у процесі трансформації
національної економічної системи, визначають необхідність актуалізації
теоретичного базису для дослідження інноваційних процесів, а також
обумовлюють

необхідність

формулювання

об’єктивних

дефініцій

та

класифікацій інновацій, видів інноваційної діяльності, які є ключовими для
сучасних реалій економічного розвитку.
Інновація – це нововведення в сфері техніки, технологій, організації,
управління, яке засноване на використанні і впровадженні результатів,
досягнень наукової і науково-технічної діяльності, передового досвіду та є
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уособленням результатів інноваційної діяльності (Струтинська І.В., Лойко
О.І., Іванченков В.С., 2017). За сучасних умов розвитку рівень інноваційної
активності підприємств постійно знижується, погіршується інноваційна
діяльність, що обумовлено негативним впливом факторів оточуючого
середовища (Череп А.В., Череп О.Г., Швець Ю.О., 2018, с. 377).
Існує дуже багато видів класифікацій інновацій для підприємств, за
різними ознаками (за значенням, за масштабами, за глибиною впливу
нововведень, за причиною виникнення, за часом виходу на ринок, тощо).
Вважаємо, що саме підхід відображений на рис. 1.5, є найбільш релевантним,
актуальним та комплексним, адже проникнення цифрових технологій
трансформує усі наявні бізнес-процеси організації (Струтинська І.В., Лойко
О.І., Іванченков В.С., 2017).
4) Партнерство

та

колаборації

(Partner

Centricity).

Цифрова

трансформація базується на принципі розвитку інфраструктури як платформи
або цілої еко-системи компанії. Важливою складовою в цій концепції є
принцип відкритого API і гнучкою інтеграцією. Це дозволяє бізнесу
знаходити нові нестандартні рішення у розвитку своїх продуктів і послуг
шляхом колаборацій та інтеграції з іншими сервісами й компаніямипартнерами. Цифрове партнерство стає одним з важливих факторів
масштабування, що дозволяє компаніям незалежно від географічної
присутності вести бізнес в будь-якій точці планети.
5) HR-стратегія і культура інновацій. Основною перешкодою на
шляху до успішної цифрової трансформації бізнесу є неготовність команди –
відсутність мотивації, страх, низька експертиза та цифрова грамотність. У
процесі перетворень в бізнесі змінюються фундаментальні речі. Наприклад,
підхід до ведення діяльності: компанії переходять від проектованої
маркетингової моделі до клієнтоцентричної системи. Створення так званого,
ланцюга цінностей, який можна розглядати як послідовність взаємозв’язаних
процесів та дій підприємства спрямованих на створення продукту або
послуги, які лежать в основі створення доданої вартості через підвищення
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Інновації
За ступенем участі у виробничому
процесі

За функціональним
призначенням:

За цифровими трансформаціями *:

у процесі виробництва:

виробничо-технологічні:

За об’єктом цифрових інновацій:

прямі виробничі

загальновиробничі

продуктові

процеснотехнологі
чні

технічні

у невиробничій сфері:
в адміністративному процесі;

продуктові

організаційні

сервісні

соціальні
екологічні

кадрові

в інших процесах адміністративного
управління;

інновації бізнес-моделей
організаційноуправлінські

в процесі постачання-збуту;

інновації бізнес-процесів

фінансові

в процесах обігу та фінансового
обслуговування;

За сталістю та масштабністю
інновацій:

маркетингові

в інвестиційному процесі

стійкі

економічні

підривні

За пусковим механізмом появи
інновацій:

логістичні

ініційовані споживачем
інвестиційні

інноваційно-технологічні

інфраструктурні

Рис. 1.5. Класифікаційні групи інновацій
Примітка: * запропоновано автором

рівня задоволення клієнтів та створення конкурентних переваг компанії
(Мостенська Т.Л., Тур О.В., 2018, с. 77).
У

звязку

із

цим

з’являється

необхідність

безперервного

розвитку, освіти і підвищення кваліфікації працівників. Разом з новими
технологіями в компанію приходять нові посади: Chief Digital Officer, Data
Scientist,

директор

організаційна

із трансформації

структура

компанії –

та

багато

з’являются

інших.
цілі

нові

Змінюється
підрозділи

(наприклад, Transformation Team). Лідерами будуть ті компанії, які мають
значне бажання до розвитку і формування середовища інноваційної
культури, культивують прагнення всієї команди постійно розвиватись і
рухатись вперед.
6) Цінність (Value). Використання цифрових технологій дозволить
трансформувати

цінність

свого

продукту

для

клієнта.

Клієнту стає принципово важливо купувати продукти і послуги повноцінно й
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дистанційно,

отримувати

відвідування

офісів.

оперативну

Разом

з

цим

підтримку

цілодобово

змінюється

економічна

і

без

модель,

структура бізнесу і модель масштабування. Бізнесу тепер доступні нові
можливості в швидкому розвитку без регіональної експансії у вигляді
будівництва офісів і точок продажів. Для сучасного клієнта цифровізація стає
цінністю.
Компанії

повинні

переоцінити

все

починаючи

–

зі

стратегії і закінчуючи бізнес-моделями – з позицій ефективності методів
залучення

користувачів,

відповідності

продуктів

їх

потребам

та

диференціації бренду.
З огляду на це, концептуальним є визначення терміну «цифрова
трансформація бізнесу» (Digital transformation) через перегляд бізнесстратегії

або

маркетингового

цифрової
підходу,

стратегії,
цілей

моделей,

тощо,

шляхом

операцій,

продуктів,

прийняття

цифрових

технологій. На основі проведених досліджень доцільно сформувати
комплексне трактування терміну «Цифрова трансформація». На думку
автора, цифрова трансформація бізнесу – це процес, що забезпечує
особливий,

стратегічний

вид

організаційних

змін

підприємства

з

використанням цифрових технологій, появою нових бізнес-моделей з
фундаментальними інноваційними змінами в підходах до управління,
корпоративної

культури,

зовнішніх

комунікацій

для

підвищення

їх

ефективності через збір, опрацювання, візуалізацію та аналітику даних, які
раніше були невідомі. Таким чином, у результаті здійснення таких
перетворень підвищуватиметься продуктивність кожного працівника і рівень
задоволеності клієнтів, а компанія здобуде репутацію прогресивної і сучасної
організації.
Цифрове перетворення починається у верхній частині компанії.
Саме

керівництво

повинно

сформувати

чітку

стратегію,

спрямовану на досягнення цифрового розвитку, та при цьому вибудувати
цифрову культуру в організації таким чином, щоб усі дії були спрямовані на
задоволення потреб клієнта (клієнтоцентричність) (Струтинська І. В., 2019)
(рис. 1.6).
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Унікальна торгова
пропозиція (УТП)

Розробка і дизайн
продукту (послуги)

Управління
взаємовідносинами із
клієнтом
Каталог товарів

Ресурси

Продажі,
дистрибуція

Консультація
клієнта

Зворотній
зв'язок,
збір даних

Менеджмент,
HR, культура

Клієнтоцентричність
Доставка та
після продажне
обслуговування
Можливість
відслідковувати
товар

Замовлення
товару
(послуги)

Бізнеспроцеси

Можливість
оплати

Маркетинг,
комунікації

Виробництво,
логістика

Формула генерації прибутку

Рис. 1.6. Цифрове клієнтоцентричне бачення розвитку організації
Примітка: розроблено та запропоновано автором

Чітко сформоване цифрове бачення є основою для успішної цифрової
трансформації. Це складний процес, але саме ці дії необхідні для виживання
бізнесу та утримання його конкурентного статусу в сучасній економіці.
Саме тому, цифрова трансформація – це не стільки зміна технологій,
скільки зміна мислення в умовах нової цифрової економіки.
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1.2.

Місце та роль малого та середнього бізнесу в реалізації

концепції розвитку цифрової економіки України
Цифровізація реального сектору економіки є головною складовою
частиною цифрової економіки та визначальним чинником її зростання. Від
процесів цифровізації залежить і розвиток самої цифрової індустрії, як
виробника та постачальника технологій. Цифрові технології в багатьох
секторах економіки є основою продуктових та виробничих стратегій. Їх
перетворювальна сила змінює традиційні моделі бізнесу, виробничі ланцюги
та процеси, зумовлює появу нових продуктів і послуг, платформ та інновацій.
З метою масштабного здійснення цифрових трансформацій українських
підприємств сфери малого та середнього бізнесу, дуже важливо створити
відповідні умови та стимули

– від інформаційно-маркетингових до

фіскальних. Через створення таких умов та стимулів, які будуть заохочувати
бізнес до цифровізації, буде досягнуто конкретних результатів у сфері
модернізації

економіки,

її

оздоровлення

та

підвищення

конкурентоспроможності. Систематизувавши існуючі дефініції терміну
«малий бізнес», трактоване українським та зарубіжним законодавством і
науковцями (Господарський кодекс України, 2003), (Закон України «Про
розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в
Україні» від 22.03.2012 № 4618-VI), (Частина статті 55 в редакції Закону №
2424-IV від 04.02.2005) сформоване власне бачення даного терміну. Малий
бізнес це – підприємницька активність з диверсифікованих видів діяльності,
започаткована

з

метою

отримання

прибутку

та/або

самореалізації

підприємливих осіб, на власний ризик та повну економічно-соціальну
відповідальність, створює невелику кількість робочих місць, не суперечить
чинному законодавству.
Для малого бізнесу характерні відносно невеликі розміри, обмежена
кількість людей, обмежений обіг капіталу, локальний район операцій та
конкретний напрям роботи. Він відіграє значну роль у забезпеченні
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зайнятості більшості розвинених країн та країн, які активно розвиваються
(в США майже третина робочих місць припадає на фірми, де працює менше
100

осіб),

певною

мірою

споживчими товарами та послугами,

забезпечує
сприяє

насичення

ринку

послабленню монополізму,

розвитку конкуренції, структурній перебудові економіки, є засобом
досягнення особистого успіху та активно формує середній клас людей.
Малий бізнес – важливе джерело інновації. До винаходів, зроблених ним,
належать літаки, гелікоптери, персональні комп'ютери, аерозоль та багато
іншого (агенство digital-трансформации, 2018).
«Середній

бізнес» – характеристика

підприємницької

діяльності,

які

мають

певної

групи

суб’єктів

характеристики

проміжні

між малим і великим бізнесом. У вітчизняній та зарубіжній практиці середній
бізнес вживають у парній конфігурації з малим бізнесом (табл. 1.2).
Таблиця 1.2
Класифікація підприємств за масштабами господарської діяльності
Категорії підприємств

1

Критерії класифікації
Валовий розмір
Середньо спискова
виручки від реалізації
чисельність працюючих,
продукції, робіт,
кількість осіб
послуг

2
на основі Закону України “Про підприємства в Україні”
Мікропідприємства
до 10
Малі підприємства
до 50
Середні підприємства
до 250
Великі підприємства
понад 250
на основі Господарського кодексу України
Суб’єкти мікро підприємництва:
до 10
- фізичні особи
- юридичні особи
Суб’єкти малого підприємництва:
- фізичні особи
до 50
- юридичні особи
Суб’єкти великого підприємництва (юридичні особи)
понад 250
Всі інші підприємства відносяться до суб’єктів
середнього підприємництва
* Сума в євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні
на основі європейської практики
Мікропідприємство
до 10
Мале підприємство
до 50
Середнє підприємство
до 250
на основі законодавства США
Мікропідприємство
до 20
Мале підприємство
до 100
Середнє підприємство
до 500

Примітка: структуровано автором

3
до 500 тис. грн.
до 1 млн. грн.
до 5 млн. грн.
понад 5 млн. грн.
до 2 млн. євро *
до 10 млн. євро
понад 50 млн. євро

до 2 млн. євро
до 10 млн. євро
до 50 млн. євро
до 2 млн. євро
до 10 млн. євро
до 50 млн. євро
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Господарський кодекс України, що вступив у чинність у 2004 р., дає
нове трактування поняттям «підприємництво» та «суб’єкти підприємництва».
Так, «підприємництво» – господарська діяльність, що здійснюється для
досягнення економічних і соціальних результатів і з метою одержання
прибутку, а «суб'єкти підприємництва» – підприємці.
Відповідно до Господарського кодексу України (в редакції від
22.03.2012) суб’єктами мікропідприємництва є:
– фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як
фізичні особи – підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний
період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої
діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 млн. євро, визначену за
середньорічним курсом Національного банку України;
– юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційноправової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за
звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від
будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 млн. євро, визначену
за середньорічним курсом Національного банку України.
Суб’єктами малого підприємництва є:
- фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як
фізичні особи – підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний
період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої
діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро, визначену за
середньорічним курсом Національного банку України;
- юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційноправової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за
звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від
будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро,
визначену за середньорічним курсом Національного банку України.
Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи - суб’єкти
господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності,
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у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік)
перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму,
еквівалентну

50

млн.

євро,

визначену

за

середньорічним

курсом

Національного банку України.
Суб’єктами

середнього

підприємництва

є

інші

суб’єкти

господарювання.
Проведений аналіз показав, що прийняття Господарського кодексу
України дозволило виділити певну низку переваг стосовно попереднього
законодавства:
– віднесення підприємства до тієї або іншої категорії не залежно від
сфери або виду діяльності;
– визначення чіткої градації підприємств за середньосписковою
чисельністю працюючих й валовим обсягом виручки від реалізації продукції,
робіт, послуг;
– принцип угрупування підприємств став єдиного європейського
зразка, що у свою чергу визначає більшу величину розміру валового розміру
виручки

від

реалізації

продукції,

робіт,

послуг

і

збільшення

середньоспискової чисельності працюючих на підприємстві.
Тобто основним критерієм до прийняття Господарського кодексу була
сфера діяльності підприємства, другорядним – чисельність працівників, а
після прийняття такими критеріями стали чисельність працюючих і обсяг
валового доходу від реалізації продукції, робіт, послуг.
У нашій країні існує чітка градація і розподіл малого та середнього
бізнесу. Щодо статистичного визначення середнього бізнесу (як підприємств
із чисельністю зайнятих до 250 осіб), що з'явилося у 2008 р., то воно цілком,
відповідає аналогічним визначенням в інших країнах.
Вважаємо, що наведена статистика та чинники класифікації, які є
основними, не дозволяють оцінити реальний стан малого та середнього
бізнесу (далі – МСБ) в Україні. Розподіл на малий, середній та великий бізнес
на основі двох критеріїв: кількість працівників; річний дохід з прив’язкою до
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євро не розкриває реальну картину стану МСП в Україні. Значні коливання
курсу валют в Україні призводять до ситуацій, коли підприємства з кількістю
працівників понад 250 осіб (в Європі такі підприємства відносяться до
категорії «великі») через показник річного доходу менше 50 млн. євро
потрапляють до категорії «середні».
Загальновизнано, що малому та середньому бізнесу належить важлива
роль

у

забезпеченні

сталого

економічного

зростання,

підвищенні

інноваційного та експортного потенціалу країни. МСБ часто називають
основою європейської економіки. Вони важливі як з економічних, так і з
соціальних причин (рис. 1.7).
Роль малих підприємств в економічній системі
Економічний аспект

Соціальний аспект

Створення нових робочих місць

Суспільний розвиток

Податкові надходження до бюджетів
усіх рівнів

Зниження рівня безробіття та зменшення
соціальної напруги в суспільстві

Підвищення інноваційноінвестиційного потенціалу країни

Розширення соціальних
взаємостосунків у суспільстві

Вирівнювання економічних диспропорцій
територіального розвитку країни її регіонів

Збільшення рівня відповідальності за
розвиток країни

Забезпечення стабільності та
конкурентоспроможності економіки

Мотивування населення до розвитку
підприємницьких компетенцій

Забезпечення сталого розвитку країни

Підвищення рівня якості життя

Інтеграція вітчизняної економіки у
міжнародні ринки

Вплив на виконавчі органи управління

Рис. 1.7. Соціально-економічна роль малого та середнього бізнесу в
економіці
Примітка: узагальнено автором

Підприємства малого та середнього бізнесу, частка яких в розвинутих
ринкових економіках перевищує 95%, забезпечують більше половини ВВП,
дві третини загальної кількості робочих місць, чверть експорту та таку ж
частку прямих іноземних інвестицій.
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В Україні ситуація різко відрізняється. Так, щодо кількості суб’єктів
МСБ, то їх частка також є суттєвою (табл. 1.3), проте, щодо внеску у ВВП
країни, то він є значно нижчим (табл. 1.4).
Таблиця 1.3
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності в Україні з 2010-2017 р.р.
Види суб’єктів підприємництва
1
Суб’єкти великого
підприємництва, одиниць
великі підприємства усього,
одиниць
відсотків до загальної кількості
суб’єктів
на 10 тис. осіб наявного
населення, одиниць
фізичні особи підприємці
Суб’єкти середнього
підприємництва, одиниць
середні підприємства
усього, одиниць
відсотків до загальної кількості
суб’єктів
на 10 тис. осіб наявного
населення, одиниць
фізичні особи підприємці
усього, одиниць
відсотків до загальної кількості
суб’єктів
на 10 тис. осіб наявного
населення, одиниць
Суб’єкти малого підприємництва
(з урахуванням мікро
підприємництва), одиниць
малі підприємства усього,
одиниць
відсотків до загальної кількості
суб’єктів
на 10 тис. осіб наявного
населення, одиниць
фізичні особи підприємці
усього, одиниць
відсотків до загальної кількості
суб’єктів
на 10 тис. осіб наявного
населення, одиниць
Суб’єкти мікро підприємництва,
одиниць
Мікропідприємства, усього
одиниць
відсотків до загальної кількості
суб’єктів
на 10 тис. осіб наявного
населення, одиниць
фізичні особи підприємці
усього, одиниць
відсотків до загальної кількості
суб’єктів
на 10 тис. осіб наявного
населення, одиниць

Кількість суб’єктів підприємництва (2010-2017 р.р.)
2010
2

2011
3

2012
4

2013
5

2014
6

2015
7

2016
8

2017
9

586

659

698

659

497

423

383

399

586

659

698

659

497

423

383

399

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Відповідно до Господарського кодексу України (в редакції від 22.03.2012) фізичні
особи-підприємці не можуть бути суб’єктами великого підприємництва
21338

21059

20550

19210

16618

15510

15113

15254

20983

20753

20189

18859

15906

15203

14832

14937

98,3

98,5

98,2

98,2

95,7

98,0

98,1

97,9

5

5

4

4

4

4

4

4

355

306

361

351

712

307

281

317

1,7

1,5

1,8

1,8

4,3

2,0

1,9

2,1

0

0

0

0

0

1

0

0

2162004

1679902

1578879

1702201

1915046

1958385

1850034

1789406

357241

354283

344048

373809

324598

327814

291154

322920

16,5

21,1

21,8

22,0

16,9

16,7

15,7

18,0

78

77

76

82

76

77

68

76

1804763

1325619

1234831

1328392

1590448

1630571

1558880

1466486

83,5

78,9

78,2

78,0

83,1

83,3

84,3

82,0

394

290

271

292

370

381

365

345

2093688

1608819

1510776

1637180

1859887

1910830

1800736

1737082

300445

295815

286461

318477

278922

284241

247695

278102

14,3

18,4

19,0

19,5

15,0

14,9

13,8

16,0

66

65

63

70

65

66

58

65

1793243

1313004

1224315

1318703

1580965

1626589

1553041

1458980

85,7

81,6

81,0

80,5

85,0

85,1

86,2

84,0

391

287

269

290

368

380

364

343

Примітка: структуровано автором
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Результати проведеного аналізу свідчать, що загальна кількість
суб’єктів господарювання у динаміці 2010-2017 років значно скоротилася.
Проте слід зазначити, що темпи скорочення є різними. Так, кількість
суб’єктів великого бізнесу скоротилася на 24%, а МСБ на 17,3 % (Показники
структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх
розмірами, 2010-2017 рр.).
У 2017 р. частка фізичних осіб-підприємців становила 81,2%, тоді як
18,7% суб'єктів підприємництва були підприємствами малого та середнього
розміру. Сумарно це 98,9% від загального обсягу суб'єктів підприємництва в
Україні. В МСБ зайнято 80% населення, однак частка внеску малого та
середнього бізнесу у ВВП країни становила лише 15% (Мареніченко В.В.,
2017) (табл. 1.4).
Таблиця 1.4
Внесок малого та середнього бізнесу у ВВП та загальну кількість зайнятих в
країнах з різним економічним розвитком
Країна
1
Внесок МСБ
у ВВП, %
Частка МСП у
загальній кількості
зайнятих, %

Країни
ЄС
2
від 50 до
67

США

Японія

Польща

Узбекистан

Україна

3
від 50 до
52

4
від 52 до
55

5
більше
60

6
Близько
29,1

7
від 9 до 15
%

Більше 50

54

80

56

34

до 10

Примітка: структуровано автором

В Україні ж частка малих підприємств у ВВП не досягає навіть 15%.
Проблемою є й те, що статистичних даних щодо середніх підприємств не
існує, оскільки до цього часу їх не виділено в окрему категорію.
Лише 9% малих та 22% середніх підприємств експортують свою
продукцію (у порівнянні із 46% великих підприємств). Це дуже малий
показник, зважаючи на відкритість економіки України, у якій експорт
складає 52% ВВП (Струтинська І.В, 2019).
У середньому МСБ експортує 6% загального обсягу продажів.
Найбільшими перешкодами для розвитку зовнішньоекономічної діяльності
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підприємці визнали митні процедури при перетині кордону (Струтинська
І.В., 2019).
Сьогодні «високотехнологічні» МСБ (розробники технологій або
користувачі провідних технологій) становлять менше 15% від загальної
кількості підприємств малого та середнього підприємництва (Організація
економічного співробітництва та розвитку). Таким чином, для того, щоб МСБ
зберегли свій внесок в економіку, їм потрібно швидше впроваджувати
інновації. Цифрова трансформація є передумовою для розроблення інновацій
як інструмента сталого зростання. Таким чином можемо зазначити, що для
того, щоб залишатися конкурентоспроможними, кожен суб’єкт МСБ
повинен:
1. Зрозуміти потенціал використання (можливості) цифрового світу;
2. Стати орієнтованим на клієнта;
3. Використовувати дані;
4. Прийняти інноваційне мислення;
5. Провести реструктуризацію власних бізнес-моделей;
6. Інвестувати в своїх співробітників.
Про необхідність використання потенціалу цифрових технологій з
метою підвищення рівня конкурентоспроможності, підприємництва та
інноваційної

діяльності

було

окремо

наголошено

у

Плані

дій

«Підприємництво 2020» («Entrepreneurship 2020 Action Plan», 2015). Таким
чином сьогодні Європейська комісія спонукає Україну використати
можливості цифрової революції, заохочуючи інноваційні перетворення
бізнесу і підтримуючи цифрові підприємства в Європі.
Більш ефективне застосування цифрових технологій було визнано
країнами ЄС як основний драйвер для посилення конкурентоспроможності та
розвитку економіки, а також зростання робочих місць. Це питання фігурує в
ряді ініціатив як одне з перших на порядку денному, зокрема:
− Флагманські ініціативи ЄС 2020 – Індустріальна політика для ери
глобалізації (Industrial policy for the globalisation era), Цифровий порядок
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денний для Європи (Digital Agenda for Europe), Інноваційний Союз (the
Innovation Union) (Євроінтеграційний портал. Звіти про виконання Угоди);
− План дій «Підприємництво 2020» – The Entrepreneurship 2020 Action
Plan (2013) («Entrepreneurship 2020 Action Plan», 2015), (IT Industry Outlook
2016);
− Акт про малий бізнес Європи – The Small Business Act for Europe,
2008;
− Комюніке Комісії «Адаптація політики щодо електронного бізнесу в
мінливому середовищі: уроки ініціативи Go Digital і завдання на майбутнє
(«Adapting e-business policies in a changing environment: the lessons of the Go
Digital initiative and the challenges ahead», 2003).
В Угоді про асоціацію України та ЄС та Плані дій «Підприємництво
2020» закладено основні політики та бачення ключових пріоритетних галузей
до 2020 р. Програма «Підприємництво 2020» має п’ять категорій, кожна з
яких описує основні фактори, що впливають на цифрове підприємництво.
Комісія має намір працювати в напрямку розгортання та впровадження цього
підходу на основі п’яти компонентної стратегії (рис. 1.8).
Європейська комісія також сприяє впровадженню інших заходів,
пов’язаних із підвищенням конкурентоспроможності цифрової економіки в
Європі:
1) стимулювання переходу на електронний обіг рахунків-фактур і
платіжної інформації між підприємствами, що прискорюватиме грошовий
обіг

між

ними,

скорочуватиме

друкарські

та

поштові

витрати,

забезпечуватиме зниження витрат на зберігання документації;
2) стандартизація інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ)
із метою уніфікації їх специфікацій і властивостей та максимізації
можливостей співпраці між суб’єктами бізнесу;
3) вироблення «електронних навичок» для ефективного застосування
цифрових технологій у промисловості та інших секторах економіки.
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П’ять вимірів програми цифрового підприємництва
База цифрових
знань та ринок
ІКТ

Цифрове бізнес
середовище
Зміцнення цифрової
інфраструктури, регуляторної
діяльності та спрощення
ведення бізнесу

Доступ до
фінансових програм

Сприяння секторам
ІКТ цифровим
інноваціям та
комерціалізація

Цифрові навички та
електронне лідерство

Поліпшення доступу
до фінансів та
сприяння цифровим
інвестиціям

Виховання навичок
електронного
лідерства та
тренування

Підприємницьк
а культура
Створення
підтримуючої
підприємницької
культури

Важливі досягнення по реалізації «Акту про малий бізнес Європи» в Україні
1. КМ України схвалив «Стратегію
розвитку малого та середнього бізнесу
на період до 2020 р.» (травень 2017 р..);
2. «Цифрова адженда України –
2020»
та
«Концепція
розвитку
цифрової економіки та суспільства
України на 2018-2020 рр.» (січень
2018 р.).

1. Державний фонд заохочування винахідництва

(бюджет 100 млн грн., 2018-2019 р.р.);
2. Фонд розвитку інновацій на підтримку стартап
проектів (400 млн. грн., грантові кошти);
3. Державна програма підтримки мікро- та малого
бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%» (лютий 2020
р.);
4. Державна система закупівель ProZorro.

Європейські рамки компетенції для
підприємництва (EntreComp) та ключові
компоненти цифрової компетенції
(DigiComp) використані для розробки
нового державного стандарту освіти (2018
р.). Розвитку академічного підприємництва
у вищих навчальних закладах та наукових
установах України.

Рис. 1.8. Складові програми План дій «Підприємництво 2020» та тенденції
виконання «Акту про малий бізнес Європи» в Україні
Примітка: структуровано автором

На сьогодні реалізація даного плану дій виглядає наступним чином:
Починаючи з 2014 р., уряд розпочав амбітну програму реформ, яка
передбачала структурні реформи в усіх галузях економіки з метою виконання
своїх зобов'язань за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС
(Євроінтеграційний портал. Звіти про виконання Угоди).


у 2014 та 2015 рр. із запланованих заходів реалізовано 94 %;



у 2016 р. загальний прогрес виконання становив 79 %;

З

2016

р. Україна

вжила

важливих

кроків для

покращення

регуляторного середовища, зокрема, стосовно інфраструктурної підтримки
бізнесу для малих та середніх підприємств. У травні 2017 р. Кабінет
Міністрів України схвалив «Стратегію розвитку малого та середнього бізнесу
на період до 2020 р.». Однак, незважаючи на ці зусилля, нещодавнє
опитування МСП показало, що податкове навантаження та корупція
залишаються важливими проблемами для малих та середніх підприємств
(ЄБА, 2019).
 2017 р. 60 %, 2018 р. – 59 % із запланованих заходів. У 2017 р.
Мінекономрозвитку розроблено Концепцію розвитку цифрової економіки та
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суспільства України на 2018-2020 рр., яка 17 січня 2018 р. затверджена
розпорядженням Кабінету Міністрів разом із відповідним планом заходів.
Концепція враховує положення Цифрового порядку денного для Європи –
2020 та передбачає перехід від сировинного типу економіки, яка споживає
природні ресурси, до високотехнологічних виробництв та ефективних
процесів за допомогою ІТ-технологій і комунікацій. Також документ
спрямований на вирішення проблеми «цифрового розриву» та на наближення
«цифрових» технологій до громадян, у тому числі шляхом забезпечення
доступу громадян до широкосмугового Інтернету, особливо у селищах та
невеликих містах. У 2017 р. розпочато створення мережі Центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП), після чого можливим стало започаткувати
бізнесу з допомогою цифрових сервісів.
 2019 р. вдалося реалізувати лише 38% запланованих заходів. У 2019
р. продовжено здійснення послідовних кроків з метою інтеграції України у
Єдиний цифровий ринок ЄС. Україна отримала Оцінку «Дорожньої карти»
(Етап І завершено) в травні 2019 р., в якій Європейська Комісія привітала
прагнення України до гармонізації законодавства у цифровій сфері та
підтримує подальше поглиблення і розширення співпраці у цифровій сфері, а
також надає пропозиції щодо додаткових форм співробітництва з метою
інтеграції у Єдиний цифровий ринок ЄС. Європейська Комісія пропонує не
лише оновити, але й розширити перелік законодавчих актів ЄС у Доповненні
XVII-3. З метою оцінки національного законодавства та інституційної
спроможності в серпні 2019 р., почала роботу оціночна місія Європейської
Комісії (Етап ІІ) (Євроінтеграційний портал. Звіти про виконання Угоди).
 Ключові завдання затверджені на 2020 р.: 1) ухвалення спільного
плану дій Україна — ЄС з метою інтеграції України до Єдиного цифрового
ринку ЄС (Етап ІІІ); 2) оновлення «Доповнення XVII-3 «Правила, що
застосовуються до телекомунікаційних послуг» до Угоди про асоціацію; 3)
імплементація

в

національне

законодавство

Європейського

кодексу

електронних комунікацій (Директива (ЄС) 2018/1972); 4) приєднання
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України до Індексу цифрової економіки та суспільства (The Digital Economy
and Society Index (DESI)) (першої країни – не члена ЄС) (Євроінтеграційний
портал. Звіти про виконання Угоди).
Важливою складовою формування інформаційного суспільства та
цифрової економіки в Україні є використання можливостей сучасних ІКТ для
створення інформації, нових знань, товарів, послуг та ефективного обміну
ними. Інформаційно-телекомунікаційні технології за умов інтенсивного
розвитку ринкових відносин – один із найважливіших елементів ефективного
управління бізнес-процесами.
Так звана, третя хвиля глобалізації, яку називають інклюзивною,
сприяє тому, що завдяки розвитку цифрової економіки, МСБ отримав
недоступну раніше можливість стати глобальним. І вплив МСБ на світову
економіку стає все більш відчутним (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Збільшення ВВП при збільшенні інвестування в інфраструктуру ІКТ
на 1 дол. США (2020 р., 2025 р. – прогноз)
Примітка: складено на основі (OECD Digital Economy Papers)

Якщо першу хвилю глобалізації у XIX та на початку XX століття
контролювали правителі великих держав, а другу – транснаціональні
корпорації, то за словами науковців, третя хвиля відбуватиметься завдяки
малим компаніям.
З огляду на це засновник компанії Alibaba Джек Ма сформулював на
цьогорічному форумі у Давосі власну концепцію – «30-30-30»: протягом
наступних 30 років світ змінюватимуть ті, кому сьогодні 30, та компанії, в
яких працює 30 співробітників (Alibaba Джек Ма, 2018). Цей тренд відкриває
нові можливості для розвитку українського малого та середнього бізнесу.
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Вітчизняні малі компанії зможуть інтегруватись до міжнародних мереж
доданої вартості. Це призведе до зростання експорту з України та
рівномірного

розподілу

доданої

вартості

всередині

країни.

Тому

вітчизняному МСБ дуже важливо не пропустити слушний момент для
«виходу у світ», який не лише суттєво підвищить рівень розвитку бізнесу, а й
допоможе прискорити економічне зростання всієї країни.
Цифрові технології в багатьох секторах є основою продуктових та
виробничих стратегій. Їх перетворювальна сила змінює традиційні моделі
бізнесу, виробничі ланцюги й процеси, зумовлює появу нових продуктів і
послуг, платформ та інновацій (Струтинська І.В., Маркович І.Б., 2019).
Результатом такої діяльності стане модернізація економіки, її оздоровлення
та підвищення конкурентоспроможності.
Основними цілями цифрового розвитку, на нашу думку, є:
- прискорення економічного зростання та залучення інвестицій;
- трансформація секторів економіки в конкурентоспроможні та
ефективні;
- технологічна та цифрова модернізація промисловості та створення
високотехнологічних виробництв;
- доступність для громадян переваг та можливостей цифрового світу;
- реалізація людського ресурсу, розвиток цифрових індустрій та
цифрового підприємництва.
Сектори економіки, що використовують цифрові технології, зростають
швидше, і з меншими затратами. Саме тому головною метою «Концепції
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 рр.» є
реалізація прискореного сценарію цифрового розвитку, як найбільш
релевантного для України з точки зору викликів, потреб та можливостей.
Прискорений сценарій цифрового розвитку передбачає:
1. Усунення законодавчих, інституційних, фіскальних та інших
перешкод, які заважають розвитку цифрової економіки;
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2. Впровадження стимулів та мотивацій для заохочення бізнесу та
індустрій економіки в цілому до цифровізації;
3. Створення попиту та формування потреб серед громадян до
цифровізації, насамперед через впровадження державою масштабних
проектів цифрових трансформацій, зокрема на базі сучасних моделей
державно-приватного партнерства;
4. Створення та розвиток

цифрових інфраструктур як

основи

використання переваг цифрового світу у повсякденному житті та платформи
для досягнення ефективності економіки взагалі;
5. Розвиток та поглиблення цифрових компетенцій громадян для
забезпечення їх готовності до використання цифрових можливостей, а також
подолання супутніх ризиків;
6. Розвиток цифрового підприємництва, створення відповідних (у тому
числі аналогових) інфраструктур для підтримки та розвитку інноваційної
діяльності,

впровадження

механізмів

фондування,

стимулювання

та

підтримки.
Мета впровадження стимулів та мотиваційних важелів проста:
заохотити бізнес та громадян споживати й використовувати інформаційнокомунікаційні та цифрові технології. Це означає, що слід зробити так, щоб
технології в Україні були доступні, цифрові інфраструктури викликали
бажання та мотивацію до них долучатися та ними користуватися, а бажання
модернізувати, оптимізувати, масштабувати, прискорити та розвинути
власний бізнес і життєдіяльність змогли реалізуватися й стати основою
цифрової економіки (Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства
України на 2018-2020 рр.).
У «Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на
2018-2020 рр.» визначено ключ до «цифрової економіки», а саме
(формула 1.1):
ЦЕ = (Т+С)⋅Б⋅К,

(1.1)
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де ЦЕ – цифрова економіка; Т- технології; С – сервіси; Б – бізнес; К –
культура.
Отже, згідно цієї формули, ефективне та продуктивне використання
цифрових технологій і послуг бізнесом підсилюється відповідною цифровою
культурою та екосистемою.
У руслі зазначеної Концепції необхідно виокремити три її ключові
напрямки:
1.

Для бізнесу – створювати мотивації та стимули до цифровізації.

2.

Для громадськості – формувати попит та потреби у цифровізації.

3.

Для усіх – створювати цифрові інфраструктури.

Виконання зазначених напрямків Концепції сприятиме переходу від
економіки споживання ресурсів до економіки їх створення.
На

основі

проведених

досліджень

нами

було

розглянуто

й

систематизовано основні виклики та можливості для малого та середнього
бізнесу в еру цифрової економіки. Так, основними викликами для МСБ, на
нашу думку, є:
1. Повільне впровадження цифрових технологій. Існує проблема із
розумінням, а саме низькою цифровою грамотністю власників бізнесу. З
огляду на це МСБ повільно переходить на використання цифрових
інструментів.
2. Відсутність інновацій. Підприємства потребують інновацій, щоб
вижити. Для того, щоб інновації відбувалися, необхідно об'єднати багато
елементів, які виходять за межі просто фінансових засобів. Необхідні
відповідні навички, правильні інструменти та доступ до потрібних даних.
Саме

за

рахунок

грамотного

управління

даними

відбуватиметься

стимулювання інновацій та конкурентна диференціація.
3. Низька достовірність даних. Даних на сьогодні є велика кількість,
проте, мала кількість спеціалістів, яка вміє вірно їх зібрати, опрацювати та
використати для подальшого управління власною діяльністю. На сьогодні є
достатня кількість цифрових технологій та інструментів, використання яких
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допоможе в ефективній роботі з даними. Адже дані є основою (базисом) для
цифрових перетворень. Саме тому, однією з головних цілей цифрової
трансформації є набуття більшої кількості даних у процесі прийняття рішень.
Дані (банк даних) слугують основою для розуміння «здоров'я» бізнесу. Як
наслідок, бізнесу необхідно використовувати необхідні інструменти та
розкрити ефективні методи, щоб перетворити свої дані на інформацію, яку
він може зрозуміти і використовувати.
Ключові можливості для МСБ:
1. Глобалізація. Однією з основних сил, що сприяють економічній
глобалізації,

є

технології.

Через

глобалізацію

компанії

більше

не

обмежуються кордонами своєї країни, дешевшає передача інформації,
з’явилася здатність швидко реагувати на ринкові зміни.
2. Нові сегменти клієнтів. Ще в 2015
3. за проведеними дослідженнями Safe Survey, було повідомлено, що
найбільш гострою проблемою для МСБ є пошук нових клієнтів (сегментів
клієнтів). Сучасні цифрові інструменти дозволяють вірно визначити
аудиторію споживачів, розуміти історію їх поведінки, спрогнозувати їх
бажання та автоматизувати збір відповідних даних у реальному часі і на
постійній основі. Це допоможе індивідуалізувати роботу з кожним клієнтом,
і ефективно спрацьовувати у найшвидші терміни.
4. Використання хмарних рішень (технологій, сервісів). Хмарні
технології відіграють важливу роль у просуванні бізнесу, і на сьогодні є
доступними для МСБ. Уже сьогодні необхідно відійти від ручної праці та
підвищити рівень автоматизації. Але потрібно розуміти і те, що перехід від
застарілих систем до більш ефективних інструментів не завжди простий та
безболісний. Компаніям необхідно знайти інструменти, які відповідають
їхнім бізнес-потребам, забезпечити раціональну міграцію даних, а для цього
слід насамперед навчати власний персонал.

Перехід до хмарних рішень

означає: зниження операційних витрат; доступ до даних у будь-який час;
автоматизація бізнес-процесів. У 61% європейських підприємств на сьогодні
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триває цифрове перетворення (Harnessing the Power of Connectivity. Mapping
your transformation into a digital economy with GCI, 2017).
Вітчизняний бізнес повинен бути готовим до цифрових трансформацій
та здійснювати її в ряд етапів:
1 етап: оцінювання цифрової зрілості бізнесу. Необхідно знати, де на
якому етапі розвитку знаходиться бізнес, щоб визначити дорожню карту для
цифрової трансформованої компанії. Оцінка цифрової зрілості допоможе
визначити ключові області, де можна покращити процеси, розкрити
проблеми та допомогти визначити пріоритетність дій.
Оцінка цифрової зрілості повинна враховувати наступні категорії:
- управління

та

лідерство.

Наскільки

підготовлене

управління

(керівництво) суб’єкта МСБ для цифрової трансформації?
- люди і культура. Чи готові співробітники до змін? Чи мають вони
правильне ставлення до цифрових змін? Чи мають вони потрібний набір
навичок?
- технології та інновації. Які цифрові технології суб’єкт МСБ
використовує сьогодні? Чи достатньо інтелектуальні ці технології?
- потужність і можливості. Якими є наявні технологічні можливості?
Як зберігається інформація та дані? Чи автоматизовані ключові процеси?
Етап 2: оцінка та підготовка команди співробітників. Необхідно
підготувати співробітників суб’єкта МСБ до операційних і культурних змін,
адже люди не люблять змін (рис. 1.10). Цифрове перетворення може
розширити

можливості

працівників

працювати

краще,

швидше

і

раціональніше. Для того, щоб ефективно навчати своїх працівників та
уникнути опору змінам, керівництву малого підприємства необхідно мати
бачення цифрового розвитку, сценарію розвитку компанії, розуміти, які саме
цифрові

інструменти

доцільно

запровадити

та

розуміти,

як

вони

функціонують і до яких результатів приведуть.
Етап 3: Раціональне управління даними. Цифрова трансформація за
своєю природою забезпечується даними.
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Рис. 1.10. Сценарій цифрового розвитку бізнес-організації
Примітка: запропоновано та структуровано автором

Покращення роботи з даними (доступ, збір, консолідація, аналітика та
ін.) сприятиме успішній цифровій трансформації (рис. 1.11).
Дані – це серце бізнесу, саме тому необхідно працювати в екосистемі
відкритих даних та використовувати їх для нарощування потенціалу бізнесу.
Для того щоб ефективно керувати даними та використовувати їх для
зростання бізнесу, необхідно дбати про цифрову грамотність персоналу,
забезпечити доступ до даних та конкретні цифрові інструменти для роботи із
даними.

Рис. 1.11. Управління даними
Примітка: узагальнено та структуровано автором
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Лише після опрацювання перших трьох етапів варто перейти до
виконання

етапу

4:

Побудови

власної

дорожньої

карти

цифрової

трансформації бізнесу.
Основне завдання побудови дорожньої карти цифрової трансформації −
це забезпечення бізнесу сучасними цифровими технологіями, які допоможуть
швидко адаптувати бізнес-процеси та стратегії до мінливих умов економіки.
Етап 5: Використання перевірених інструментів, які уже зараз добре
себе зарекомендували, і які є фінансово доступні. Незалежно від розміру
бізнесу необхідно розробити стратегію цифрової трансформації та обрати
необхідні технології, які відповідатимуть бізнес-цілям організації.
Етап 6: Фіксування отриманих результатів та аналітика. Періодично в
установлений період (квартал, півріччя, рік) замірювати результативність
цифрової трансформації в бізнесі. Внесення необхідних коректив у дорожню
карту

на

наступний

період,

знову

імплементація

та

замірювання

(Струтинська І.В., 2019).

1.3. Цифрова трансформація у контексті реінжинірингу бізнеспроцесів підприємства
Цифрова економіка – надає величезний потенціал для інноваційного
розвитку підприємств, адже сприяє виходам на нові ринки, диверсифікації
товарів та послуг, нові можливості купівлі та оплати, формує нові умови
праці та культури.
Цифровізація
економічне

забезпечить

зростання,

підвищення

значний

внесок

у

стійке

конкурентоспроможності

базових

галузей та інноваційних секторів економіки, підвищить якість життя
населення, а також дозволить досягти високих позицій нашої країни у
світових рейтингах.
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У високо конкурентній інформаційній економіці бізнес-структурам
потрібне постійне впровадження інновацій, ефективних інформаційних
технологій для забезпечення стійких довгострокових ринкових переваг, а
також раціонального їх функціонування. Конкурентоспроможність бізнесструктур
технологій,

формується

завдяки

застосуванню

використанню

інформаційної

системи

цифрових
управління,

реінжинірингу та трансформації діючих бізнес-процесів у нові цифрові
бізнес-моделі.
Слід відмітити, що на сьогодні, не існує єдиного визначення терміну
«бізнес-процес».

Класики

та

засновники

процесного

управління

підприємством давали такі визначення бізнес-процесу:
 бізнес-процес – сукупність різних видів діяльності, в рамках якої
«на вході» − використовується один або декілька видів ресурсів, і в
результаті цієї діяльності на «виході» створюється продукт, який представляє
цінність для споживача (Хаммер М., 2006);
 бізнес-процес – специфічно впорядкована у часі і просторі
сукупність робіт, із вказанням їх початку і завершення, та точним
визначенням входів і виходів (Davenport T.H. (1993);
 бізнес-процес

–

це

послідовність

операцій,

які

створюють

визначений продукт − (результат), що має цінність для споживача (Чупріна
М.О., Шеховцова І.А., 2014);
Таким чином, метою існування бізнес-процесу є створення продукту
або іншого корисного результату для клієнтів компанії, керівництва,
власників, інших співробітників або структурних підрозділів компанії.
Розробка бізнес-процесів є складною і трудомісткою задачею і складається,
як правило, з таких етапів: формування мети бізнес-процесу; визначення меж
бізнес-процесу; визначення учасників бізнес-процесу; визначення вимог до
ресурсів бізнес-процесу; розробка системи вимірювань для бізнес-процесу;
визначення переліку та структури документів бізнес-процесу; розробка
діаграми бізнес-процесу; формування регламентів виконання етапів бізнес-
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процесу; розробка пропозицій про вдосконалення бізнес-процесу (Клепікова
О. А., 2014).
Важливим кроком структуризації діяльності будь-якого підприємства є
виділення й класифікація бізнес-процесів (табл. 1.5).
Ефективна структуризація та управління бізнес-процесами організації є
основним

фундаментальним

важелем,

який

сприяє

розумінню

функціонування бізнесу та забезпечує його конкурентну перевагу. Результати
проведеного аналізу дозволяють стверджувати, що управління бізнеспроцесами (Business Process Management) − це систематичний підхід до
управління, спрямований на поліпшення діяльності організації та її процесів.
Цей підхід дає можливість організації визначити свої процеси, організувати
їх виконання, а також підвищити якість, як результатів процесів, так і етапів
їх досягнення.
Таблиця 1.5
Класифікація бізнес-процесів
№
за/п
1

Вид бізнеспроцесу

2
3
За впливом на формування доданої вартості продукту або послуги

1
Основні процеси

2

Характеристика

процеси, що додають вартість: вхідна логістика,
операційна діяльність, вихідна логістика, маркетинг та
продажі, після продажний сервіс. Вони орієнтовані на
виробництво товарів або надання послуг, що
становлять
основу
діяльності
організації
й
забезпечують одержання доходу.

не додають цінність продукту або послуги для
споживача, але збільшують їхню вартість. Вони
необхідні для діяльності підприємства і призначені для
підтримки виконання основних бізнес-процесів.
Допоміжні
Такими процесами є: інформаційне забезпечення,
(забезпечувальні)
фінансове забезпечення діяльності, забезпечення
процеси
кадрами,
юридичне
забезпечення,
підтримка
інфраструктури, забезпечення безпеки, поставка
комплектуючих матеріалів, ремонт і технічне
обслуговування і т. д.
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Продовження табл. 1.5
1

2

3
За видами управління:

3

Адміністративні

Операційні

Управління людськими, фінансовими та матеріальними
ресурсами;
виробництвом,
маркетингом
та
конкуренцією

Допоміжні

Управління
супроводом

4

5

Управління бізнес-моделлю організації, внутрішнім
середовищем та зовнішніми зв’язками;

інформацією,

обслуговуванням

та

За роллю в окремому напрямку розвитку організації
6

Розвиток
розуміння ринку
та споживачів

Дослідження ринку, цільових потреб споживачів,
підтримка взаємовідносин з клієнтами, моніторинг
задоволення

7

Розвиток
стратегії та візії
організації

Інноваційні
організації

8
9

процеси

в

стратегічному

розвитку

Розвиток системи Пошук нових дієвих механізмів та практик управління
управління
організацією
Розвиток та
навчання
персоналу

Людський капітал, їх компетенції є основою для
високопродуктивного
розвитку
організації.
Систематична робота із кадровим потенціалом

Примітка: узагальнено автором

Основна мета управління бізнес-процесами полягає у приведенні
процесів у відповідність з цілями організації. Кожен процес повинен бути
налаштований таким чином, щоб результати процесу приводили до
досягнення бізнес цілей.
Цикл
безперервного

управління
поліпшення.

бізнес-процесами
Виходячи

з

слідує

принципам

цих

принципів,

управління складається з повторюваних етапів. Кожен етап включає в себе
кілька фаз. У ході виконання кожної фази виконується певний набір дій
(рис. 1.12).
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Рис. 1.12. Життєвий цикл управління бізнес-процесами
Примітка: адаптовано автором на основі (The Complete Guide to Business Process
Management, 2017)

Управління бізнес-процесами складається з наступних фаз:
Перша

фаза

–

визначення

процесу. На

цій

фазі

виконується

моделювання процесу в початковому і в бажаному станах (розробляються
моделі «як є» і «як має бути»).
Друга фаза – аналіз процесу. Упродовж цієї фази визначаються різні
варіанти дій процесу, проводиться імітаційне моделювання. У результаті
визначаються оптимальні методи для поліпшення бізнес-процесу.
Третя фаза – реалізація змін. На протязі цієї фази до процесу
застосовуються вибрані методи поліпшення. Відбувається впровадження змін
у процес.
Четверта фаза – моніторинг процесу. Упродовж цієї фази виконується
періодичний моніторинг процесу за певними показниками.

94

П’ята фаза – оптимізація процесу. На цій фазі виконується порівняння
реально отриманих результатів щодо зміни процесу за бажаною моделлю
(«як повинно бути») і починається наступний цикл поліпшення.
Управління бізнес-процесами використовує такі підходи:
1. Комплексна, зрозуміла і документована стандартизація, що включає
в себе створення набору стандартизованих процесів і можливість їх
налаштування під мінливі умови.
2. Постійне поліпшення процесів, що включає в себе щоденний
моніторинг, вимір, аналіз і зміну процесів.
3. Застосування
забезпечення, що

інформаційних

включають

в

технологій

себе

моделювання

та

програмного
бізнес-процесів,

застосування CASE-засобів, автоматизацію бізнес-процесів та їх оптимізацію
на основі інформаційних технологій.
Моделювання бізнес-процесів (Business process modeling – BPM) – це
область діяльності, яка включає будь-яку комбінацію моделювання,
автоматизації, виконання, контролю, вимірювання та оптимізації потоків
ділової активності (бізнес-процесів), на підтримку цілей підприємства,
систем, що охоплюють, працівників, клієнтів та партнерів у межах і за
межами підприємства (Gartner Glossary. Business Process Management (BPM),
2020).
Отже,

можемо

зазначити,

що

моделювання

бізнес-процесів – це процесне відображення (як правило графічне)
діяльності підприємства, яке здійснюється для того, щоб у подальшому
дані

процеси

можна

було

аналізувати

й удосконалювати

з

метою

досягнення цілей бізнесу. Приклад процесного відображення діяльності
комерційного директора та менеджера з продажів підприємства представлено
на рис. 1.13.
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Рис. 1.13. Приклад моделювання бізнес-процесів
Примітка: сформовано автором в середовищі BPM ELMA

Формалізація й опис бізнес-процесів є ключовою умовою для їх
автоматизації. Взаємопов'язана система бізнес-процесів зображає весь
комплекс завдань і функцій структурних підрозділів, виконання яких
необхідно забезпечити у процесі діяльності компанії. Моделювання бізнеспроцесів дозволяє, незалежно від актуальної чисельності персоналу компанії,
на будь-якому етапі її еволюційного розвитку закріпити ті або інші функції
не тільки за конкретними структурними підрозділами, але і за конкретними
фахівцями. По мірі збільшення чисельності персоналу, створення нових
структурних підрозділів можна швидко та гнучко перерозподіляти функції і
завдання структурних підрозділів.
Цілі моделювання бізнес-процесів можуть бути наступними:
− документування бізнесу компанії. Після того як будуть змодельовані
бізнес-процеси з кожною віткою буде збережена документація;
− систематизація

структури

бізнесу.

Розуміння

організаційної

структури, чіткості закріплених відповідальних осіб за бізнес-процес, та ін.;
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− формування дерева бізнес-процесів підрозділів (відділів) організації;
− відкриття філіалів організації, для автоматизації бізнес-процесів;
− сертифікація продукції, бізнесу;
− впровадження

(підтримки

системи

менеджменту

якості)

та

екологічного менеджменту;
− впровадження нових, зміна існуючих організаційних структур;
− підготовка до впровадження ERP-системи (Enterprise Resource
Planning System) системи планування ресурсів підприємства – корпоративна
інформаційна система (КІС) планування ресурсів організації, призначена для
автоматизації обліку й керування.
− підготовка до продажу бізнесу;
− підготовка до інтеграції компаній, вихід на міжнародні ринки;
− введення або зміна ІТ-систем для автоматизації бізнесу;
− участь у конкурсах (наприклад, Європейський фонд управління
якістю).
За дослідженнями в області моделювання бізнес-процесів компанії
BPTrends, респондентами опитування якої стали представники майже 16000
зареєстрованих учасників спільноти BPTrends упродовж 2015-2019 років
(Paul Harmon, 2020), цілями моделювання (опису) бізнес-процесів організації
є: необхідність зберегти кошти шляхом зниження витрат і/або збільшення
продуктивності (69%); бажання підвищити задоволеність клієнтів, щоб
залишатися

конкурентоспроможними

(38%);

потреба

в

поліпшенні

координації управління організацією (37%); необхідність покращити існуючі
бізнес-процеси, створити нові продукти, бізнес-моделі і залишатися
конкурентоспроможними (35%); підвищення ефективності управління з
допомогою ІТ ресурсів; впровадження ERP-системи (система планування
ресурсів підприємства) (31%); необхідність зниження опору процесам змін
(24%); підготовка бізнесу до міжнародної сертифікації: міжнародні стандарти
ISO 9000 та ін. (20%); підготовка до разової події: злиття або придбання
бізнесу (7%), інші (табл. 1.6).
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Таблиця 1.6
Основні цілі моделювання (опису) бізнес-процесів (2005-2017 рр.)
№ Перелік цілей моделювання 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
за/п
бізнес-процесів
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Необхідність зберегти кошти
шляхом зниження витрат
і/або збільшення
продуктивності
Необхідність покращити
існуючі бізнес-процеси,
створити нові продукти,
бізнес-моделі і залишатися
конкурентоспроможними
Підготовка до разової події
(злиття або придбання
бізнесу)
Підготовка продуктів до
проходження міжнародної
сертифікації (міжнародні
стандарти ISO 9000 та ін.)
Підвищити задоволеність
клієнтів, щоб залишатися
конкурентоспроможними
Потреба в поліпшенні
координації управління
організацією
Підвищення ефективності
управління з допомогою ІТ
ресурсів. Впровадження ERPсистеми (система планування
ресурсів підприємства)
Необхідно знизити опір
процесам змін

2019
р.
10

33%

56%

56%

57%

54%

53%

53%

69%

19%

36%

36%

28%

34%

33%

28%

35%

2%

4%

4%

4%

3%

5%

7%

2%

11%

17%

17%

13%

13%

17%

21%

20%

19%

37%

37%

31%

37%

46%

42%

38%

23%

51%

51%

38%

35%

30%

36%

37%

-

-

-

-

-

15%

26%

31%

-

-

-

-

-

17%

15%

24%

-

-

-

10%

10%

13%

13%

14%

Інші

Примітка: згруповано автором

Перед тим як приймати управлінське рішення про застосування будьякої інформаційної технології в бізнесі, необхідно проаналізувати діючі
бізнес-процеси організації, зрозуміти проблеми, з якими зустрічаються
відповідні стейкхолдери, і тільки тоді перейти до цифрової трансформації
(рис. 1.14). Як бачимо, процес цифрової трансформації бізнесу є досить
складним, і вимагає знань із багатьох областей, таких як інформатика,
інженерія, когнітивні науки, інформаційні системи, менеджмент, управління
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бізнес-процесами, проектного управління, управління цифровим розвитком
тощо (Струтинська І.В., 2018).
Комп’ютерні
науки

Інформаційна система
підприємства

Бізнес / Менеджмент

Комп’ютерні
науки
Управління
інформаційною
системою;
………………...
Управління
знаннями;
………………...
Системи
підтримки
прийняття рішень;
………………...
Управління
бізнес-процесами.

Електротехнічна інженерія

Менеджмент

Бізнес

Математика

Наука, що стоїть за
технологією. Вирішення
технологічних проблем з
технологією.
Зосереджена, перш за
все, на розробці
компонентів, що
складають технології
та створюють
системи.

Реалізація сторони
комп'ютерно-інформаційного
рівняння. Вирішення бізнесзавдань шляхом створення
систем для збору,
розповсюдження,
маніпулювання, зберігання та
отримання інформації.
Інформаційна система
складається з декількох
інформаційних технологій.

Кінцевий результат
інформаційної системи.
Бізнес використовує
інформаційну систему
управління (ІСУ) для
ведення управління, а
бізнес-система
будується /
складається з
інформаційних
технологій.

Рис. 1.14. Розуміння консолідації різних сфер діяльності при процесах
цифровізації
Примітка: власна розробка автора

Розробка чи імплементація уже діючих цифрових технологій (систем)
для конкретного бізнесу − це проект розробки дорожньої карти цифрової
трансформації бізнесу. Саме тому реалізація цього проекту є стратегічно
важливим

рішенням,

яке

нерідко

порівнюють

з

революційними

перетвореннями, адже ефект від впровадження цього проекту є дуже
значним.
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Вітчизняний МСБ знаходиться у пошуку відповідних технологій
автоматизації бізнесу, знайомиться із кращою європейською та світовою
практикою цифрової трансформації.
Загалом сучасний бізнес для забезпечення конкурентних позицій
вирішує триєдине стратегічне завдання:
− по-перше, необхідно встановлювати більш тісні відносини з
постачальниками й клієнтами (сектор роботи з клієнтами, підвищення
продажів);
− по-друге, підвищувати рівень власної операційної ефективності
(сектор ефективної операційної діяльності організації);
− по-третє, підвищувати конкурентоспроможність продукції, яка
випускається (консолідація певних секторів бізнес-моделі).
Виконання усіх цих завдань неможливе без інтеграції інформаційних
систем і технологій у сферу бізнесу. Тому пропонуємо розглянути
досягнення зазначених завдань через призму бізнес-процесів організації із
використанням певних інформаційних технологій (цифрових інструментів)
(табл. 1.7).
Таблиця 1.7
Групи бізнес-процесів організації та цифрові технології їх трансформації
№
за/п
1

Групи бізнес-процесів організації
2

Цифрові інструменти (системи, продукти,
програмні рішення)
3

Завдання №1. Встановлення більш тісних відносин з постачальниками й замовниками
1

Взаємодія із постачальниками

Системи SСM (Supply Chain Management)

2

Взаємодія із замовниками
(споживачами)

Системи CRM (Customer Relationships
Management)

Завдання №2. Підвищувати рівень власної операційної ефективності
3

Управління ресурсами

ERP (Enterprise Resources Planning)

4

Управління бізнес-процесами

BPM-системи (Business process management)

5

Управління аналітичною складовою
(аналіз даних)

Технології Big Data, Data mining, OLAP-cube,
хмарні обчислення, Google Analytics, ін.

6

Забезпечення сучасними технологіями
Office 365, Google doc, використання CRM
співробітників компанії, щоб ефективно системи, дaшборди для оцінки ключових
виконувати щоденну роботу
показників
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Продовження табл. 1.7
1

7

8

2
3
Завдання №3. Підвищувати конкурентоспроможність продукції
Управління продукцією (контроль,
зберігання та надання необхідної
інформації)

Системи PLM (Product Lifecycle Management) і
PDM (Product Data Management), цифрові
датчики, GIS-технології та ін.

Маркетингова діяльність, в т.ч.:
Нові способи залучення клієнтів;
Пошук ефективних каналів продажів
конкретному споживачу;
Зміна товару або послуги з
використанням технологій.

Цифрові інструменти інтернет-маркетингу
Google Analytics, Google AdWords; SEO та
SMM;
Використання чат-ботів для спілкування з
покупцями;
Формування воронки продаж;
Підключення віртуальної або доповненої
реальності для походу по магазину, збір даних
про потреби клієнтів.

Примітка: згруповано автором

Одним із можливих варіантів організації ефективної та дієвої
організаційної структури інформаційного забезпечення підприємства, є
система, яка інтегрована з технологією оперативного управління бізнеспроцесами. У процесі обробки інформації необхідно вибрати оптимальні
методи аналізу інформації, щоб отримані дані були актуальними і
релевантними. При використанні інформації необхідно, щоб її отримував
своєчасно той, кому вона дійсно потрібна (Гуржій Н.М., 2011, с. 13-14).
Необхідно використовувати інформаційні продукти, які дають змогу
змоделювати бізнес-процеси бізнесу, так звана модель «Аs Is» (модель
бізнес-процесів «Як Є»), яка дозволить побачити «вузькі місця» в бізнесі,
побудувати нову бізнес-модель протікання бізнес-процесів – «Tо Bе» (модель
бізнес-процесів «Як має бути». Дані інформаційні продукти дозволять
структурувати та автоматизувати бізнес-процеси (здійснити реінжиніринг
бізнес-процесів) підприємства.
На ринку ІТ-технологій існує диференційований набір систем
моделювання бізнес-процесів (BPM-систем). Саме тому, було взято за основу
дослідження «Gartner magic quadrant bpm tools, 2018» й систематизовано усю
інформацію у табл. 1.8 де відображено ТОП−10 BPM-систем у світі та
наведено їх основні характеристики.
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Таблиця 1.8
Топ 10 BPM-систем у світі та їх основні характеристики
Системи
моделюванн
я бізнеспроцесів

Рік
заснуван
ня

Можливості
використання

Підтримую
чі
стандарти

1

2

3

4

2007,
Люксем
бург

Cloud, SaaS, Вебінсталяція –
Windows, Mac,
Mobile - Android
Native, Mobile - iOS
Native

ELMA

Bizagi

1989,
Британія

Cloud, SaaS, Web
Installed – Windows
Mobile - Android
Native, Mobile - iOS
Native
Cloud, SaaS, Web
Installed - Mac
Installed - Windows
Mobile - Android
Native
Mobile - iOS Native

BPMN

BPMN,
XPDL

IDEF,
BPMN

Bitrix24

1998,
США

Oracle

1977,
США

Зручна та проста
реалізація задач

BPMN,
BPEL

erwin
Business
Process

1988,
США

Хмарне розгортання
(Cloud), SaaS, Вебінсталяція - Windows

IDEF0,
IDEF3,
DFD

Appian

IBM
Blueworks
Live

2004,
США

2010,
IBM

Зручна та проста
реалізація задач

Хмарне розгортання.
Простий та
прямолінійний
інтерфейс
Ідеально підходить
для малих, середніх
компаній та
підприємств

Bpm’online

2011
Україна,
США

Bonita BPM

2001,
Франція

Зручна та проста
реалізація задач

Pegasystems

1983,
США

Зручний і простий,
розроблений на Java
та OOP-концепціях

BPMN

BPMN

BPMN

BPMN

BPMN

Ліцензії та вартість

5
Диверсифікована
вартість.
Безкоштовна
демонстрація та
безкоштовна версія
для п’яти робочих
місць
Диверсифікована
вартість.
Безкоштовна демо
версія
Диверсифікована
вартість. (Стартовий
пакет $39.00/місяць).
Безкоштовна версія
до 12 користувачів
безкоштовно!
Диверсифікована
вартість.Безкоштовн
а демо версія
Диверсифікована
вартість.Безкоштовн
а демо версія
Диверсифікована
вартість. (Стартовий
пакет $75.00/місяць).
Безкоштовна демо
версія
Диверсифікована
вартість.
Безкоштовна демо
версія
Диверсифікована
вартість.
Безкоштовна демо
версія
Bonita відкрите
рішення
Диверсифікована
вартість.
Безкоштовна демо
версія

Інтеграція з
іншими
корпоративним
и системами
6

Можливіст
ь
динамічно
змінювати
бізнеспроцеси
7

Можливість
інтеграції з "1
C:
Підприємство"

Так

Широкі
можливості
інтеграції з
CRM та ERP
системами

Так

Широкі
можливості
інтеграції з
CRM та ERP
системами

Так

Широкі
інтеграційні
можливості
Широкі
інтеграційні
можливості
Для
збереження
моделей ARIS
використовуєть
ся об’єктна
система
управління
базами даних
Широкі
інтеграційні
можливості
Широкі
інтеграційні
можливості

Так
Так

Ні

Так

Так

Широкі
інтеграційні
можливості

Так

Широкі
інтеграційні
можливості

Так

Примітка: структуровано автором на основі Gartner magic quadrant bpm tools, 2018

Кожна із вище наведених систем заслуговує на увагу. Проте,
пропонуємо на практичних прикладах більш детальніше розглянути
найбільш прийнятні програмні продукту із точки зору: можливостей даної
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системи, а також ціни й зручності використання (Erwin Business Process,
Bitrix24, Bizagi BPM, ELMA BPM, Pegasystems, Bonita BPM) (рис. 1.15, 1.16).

Рис. 1.15. Моделювання бізнес-процесу ТОВ «СВ Лайт» (ERwin
(IDEF0, IDEF3)
Примітка: модельовано автором

Після практичного використання цих шести BPM систем, було обрано
дві системи, які є економічно вигідні, найбільш прості та зрозумілі у
використанні.
Переваги BPM cистеми Erwin Business Process:
1. Чіткі,
забезпечення

стандартні,
єдності

зрозумілі

уявлення

представлення

елементів

моделей

елементів.
даних

в

Для
ERwin

використовуються стандартизовані уявлення імен об'єктів, стандартизовані
типи даних і стандартні зразки моделей (референтні моделі). Візуальне
уявлення великих масивів даних. За рахунок потужної графічної системи і
системи навігації (IDEF0, IDEF3, DFD);
2. Можливість взаємодії користувачів. ERwin надає різні можливості з
обміну інформацією між усіма учасниками всередині організації. Спільна
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робота користувачів з депозитарієм. Для ефективної спільної роботи над
моделями ERwin забезпечує автоматичний контроль версій, управління
доступом, управління конфліктами і зміною моделей. За рахунок веб-порталу
бізнес аналітики, технічні фахівці та інші можуть отримувати доступ до
моделей даних у зрозумілих для них конфігураціях;
3. Застосування відкритої архітектури. ERwin забезпечує широкі
можливості по інтеграції з іншими інструментами моделювання процесів і
розробки інформаційних систем (понад 120 різних інструментів).
Система BPM ELMA має складний, проте зрозумілий інтерфейс.
Поширюється у трьох версіях, призначених для організацій з різними
потребами і чисельністю співробітників.

Рис. 1.16. Моделювання бізнес-процесу «Отримання замовлення від
клієнта» ТОВ «СВ Лайт» (BPM ELMA)
Примітка: модельовано автором

Крім цього, існує безкоштовна версія на п'ять робочих місць, що дає
можливість використовувати її повноцінно у діяльності малих підприємств.
Отже, цифрова

трансформація бізнес-процесів та бізнес-моделі

організації сприятиме досягненню цілей сталого розвитку, а саме: цілі № 4 –
«Якісна освіта», цілі №8 – «Достойні робочі місця й економічне зростання»;
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цілі №9 –«Інновації й інфраструктура», цілі №17 – «Співпраця заради
досягнення цілей» (Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна»,
2017), (Strutynska I., Melnyk L., 2016).

Висновки до розділу 1
Таким чином, з метою стабільного функціонування підприємств в
сучасних умовах важливо вибрати єдину систему і механізм управління
бізнес-процесами на всіх етапах життєвого циклу підприємства на основі
імплементації цифрових інструментів. Використання доступних цифрових
інструментів сприятиме цифровій трансформації діючих бізнес-процесів та
сприятиме інноваційним рішенням, методам, концепціям управління, що
сприятиме подальшому ефективному розвитку підприємства.
1. Встановлено, що інтерес міжнародної спільноти, наукового світу та
громадськості загалом прикуто до проблематики реалізації концепції
розвитку цифрової економіки та суспільства й далі набуває усе більшого
розмаху. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства охоплює ряд
основних цілей, проте найважливішою ідеєю Концепції та Цифрової адженди
України є: швидкі та глибинні наслідки від переходу на «цифру» будуть
можливими лише тоді, коли цифрова трансформація стане основою
життєдіяльності українського суспільства, бізнесу та державних установ,
стане звичним та повсякденним явищем, стане нашим ДНК, нашою
ключовою аджендою на шляху до процвітання, стане основою добробуту
України.
2. На основі глибинного аналізу тлумачення дефініції «цифрова
трансформація бізнесу» виявлено, що вітчизняний малий та середній бізнес
не усвідомлює важливості та можливостей використання цифрового
інструментарію для розвитку власного бізнесу. При цьому у роботі цифрову
трансформацію бізнесу запропоновано розглядати з позиції чотирьох сторін –
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науковців, бізнесу, держави та громадськості – та розуміти як процес, що
забезпечує особливий, стратегічний вид організаційних змін підприємства з
використанням цифрових технологій, появою нових бізнес-моделей з
фундаментальними інноваційними змінами в підходах до управління,
корпоративної

культури,

зовнішніх

комунікацій

для

підвищення

їх

ефективності через збір, опрацювання, візуалізацію та аналітику даних, які
раніше були невідомі. Таким чином, у результаті здійснення таких
перетворень підвищуватиметься продуктивність кожного працівника і рівень
задоволеності клієнтів, а підприємство здобуде репутацію прогресивної і
сучасної організації.
3. У роботі розширено класифікаційні ознаки інновацій з позиції
цифрових трансформацій за такими ключовими ознаками: об’єкт, сталість та
масштабність, пусковий механізм. Це дасть змогу керівникам виявляти
можливості інноваційного розвитку бізнес-моделей підприємств, адже
проникнення цифрових технологій трансформує усі наявні бізнес-процеси
організації і тим самим сприяє появі інновацій.
4. На основі виокремлених груп диверсифікованих стейкхолдерів
виявлено, що кожна з них має свої очікування від процесів оцифрування
економіки, які розділено на відповідні складові: інноваційний розвиток,
консолідація,

інтеграція,

ефективність.

Це

дасть

змогу

усвідомити

необхідність та переваги переходу на «цифру», оскільки доведено, що
цифрова трансформація держави буде сприяти цифровій трансформації
бізнесу і його залученню у розвиток цифрової економіки. З іншого боку,
цифрова економіка та інформатизація суспільства сприятиме ефективному
розвитку бізнесу (його цифровій трансформації) і, в кінцевому результаті,
цифровій трансформації держави.
5. Визначено місце та роль малого і середнього бізнесу в реалізації
концепції розвитку цифрової економіки України. Відображено важливість
МСБ в економіці нашої країни. Проаналізовано основні пустолати угоди про
асоціацію України та ЄС та План дій «Підприємництво 2020». Відображено
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основні результати імплементації Плану дій «Підприємництво 2020» та
тенденції виконання «Акту про малий бізнес Європи» в Україні. Зазначено,
що виконання зазначених напрямків Концепції розвитку цифрової економіки
та суспільства сприятиме переходу від економіки споживання ресурсів до
економіки їх створення.
6. Обґрунтовано,
управлінської

ланки

що

цифрове

підприємства,

перетворення
що

починається

зумовило

з

необхідність

систематизувати бізнес-процеси підприємства у контексті організації
процесу

цифрової

трансформації

за

такими

ознаками:

за

впливом

формування доданої вартості продукту або послуги (основні, допоміжні); за
видами управління (адміністративні, операційні, допоміжні); за роллю в
окремому напрямку розвитку організації (розуміння ринку та споживачів,
стратегії та візії організації, системи управління, розвиток та навчання
персоналу). Це дасть змогу керівництву сформувати чітку стратегію,
спрямовану на досягнення цифрового розвитку та, при цьому, вибудувати
цифрову культуру в організації таким чином, щоб усі дії були спрямовані на
задоволення потреб клієнта (клієнтоцентричність).
Результати, проведені у розділі відображені у публікаціях: [25; 26; 37;
43; 44; 45; 48; 54; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 130; 131].
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РОЗДІЛ 2
АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕССТРУКТУР: CУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

2.1. Виклики та передумови цифрової трансформації вітчизняних
бізнес-структур
Цифрові технології стали базою для створення нових продуктів,
цінностей, властивостей та, відповідно, основою отримання конкурентних
переваг на більшості ринків. На сьогодні відбувається «цифровий перехід»
«аналогових» систем та процесів індустріальної економіки й інформаційного
суспільства до «цифрової» економіки і «цифрового» суспільства. Така
трансформація призводить до появи нових, унікальних систем і процесів, що
складають їх нову ціннісну сутність (наприклад Uber, Airbnb, цифровий
банкінг і т. д). До цифрових трансформацій схильні більшість звичних для
громадян видів діяльності.
Вітчизняним бізнес-структурам притаманний величезний потенціал у
напрямку цифрової трансформації, компанії відкриті до нового, підприємці
шукають

нові

бізнес-можливості.

Особливий

інтерес

представляють підприємства малого та середнього бізнесу. Адаптація до
викликів ринку і побудова конкурентоспроможної моделі бізнесу в цих
компаніях відбувається значно швидше, ніж у гігантів – визнаних лідерів у
галузях, оскільки це є питанням виживання в умовах ринку.
Цифрова трансформація – це перетворення бізнесу шляхом перегляду
бізнес-стратегії або цифрової стратегії, моделей, операцій, продуктів,
маркетингового підходу, цілей тощо, шляхом застосування цифрових
технологій (https://uk.wikipedia / Цифрова Трансформація).
Перетворення – це завжди можливості, виклики та проблеми. Саме
тому, плануючи проведення цифрових перетворень, організації повинні
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враховувати усі бар’єри та виклики, з якими їм прийдеться зіткнутися. Такі
радикальні перетворення вимагають від людей нових знань, навичок та
ефективної адаптації.
Тому метою дослідження є розкриття змісту та спроба структурування
основних зовнішніх та внутрішніх передумов та викликів для цифрової
трансформації вітчизняних бізнес-структур, визначення основних завдань
інтеграції в єдиний цифровий ринок ЄС (згідно з Цифровою програмою
України 2020) та аналіз результатів їх впровадження.
Результати проведених досліджень дозволяють нам виокремити
основні передумови та виклики цифрової трансформації вітчизняних бізнесструктур.
Перша передумова зовнішнього рівня, що спричинила значні виклики
для цифрової трансформації вітчизняних бізнес-структур

«Розвиток та

перехід світової економіки до Епохи Індустрії 4.0».
В

умовах

становлення

інформаційного

суспільства

в

різних

галузях економіки створюється і накопичується величезна кількість
різноманітних даних. У промисловості, бізнесі невпинно зростає потік
інформації, необхідної для управління підприємством. Якщо в минулому
найважливішим фактором конкурентоспроможності та створенням цінності
для підприємств були стан управління витратами та якістю продукції
(послуг), то сьогодні та в майбутньому, поряд із самим фізичним
продуктом, набувають все більшої цінності дані, отримані із цифрового
маркетингу

та

розумної

аналітики.

Для

переходу

до

розумного

управління бізнес-процесами, оптимізації використання робочої сили та
підвищення результативності ведення бізнесу українським бізнес-структурам
необхідно в найкоротші терміни перейти до найширшого втілення Концепції
«Четвертої промислової революції» (англ. «Industry 4.0»), максимально
використовуючи її можливості. Виклики для цифрової трансформації
вітчизняних бізнес-структур, спричинені передумовами зовнішнього рівня,
подані у табл. 2.1.
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Таблиця 2.1
Основні передумови та виклики для цифрової трансформації вітчизняних
бізнес-структур
№
за/п

Передумови

1

2

А

B

C

D

Перехід світової
економіки до Індустрії
4.0

Цифровий порядок
денний Європи 2020
(Digital Agenda for
Europe 2020)

Цифровий розвиток
окремих бізнесструктур

Цифрова адженда
України – 2020

Драйвери розвитку
Виклики для вітчизняних бізнес(технології,
структур та економіки
законопроекти та ін.)
3
4
Зовнішні передумови та пов’язані виклики
Поява Big Data,
Низький рівень розуміння сутності
Business Intelligence
та можливостей використання
(BI) та штучного
Big Data, Business Intelligence
інтелекту
(BI) та штучного інтелекту для
оптимізації бізнес-процесів та
ERP, СRM системи
бізнес-моделей організації.
BPM- системи
Низька або відсутня цифрова
Digital marketing
грамотність керівництва та/чи
персоналу. Необхідність
Інші технології
підвищення рівня цифрової
Індустрій 3.0 та 4.0
грамотності

Стратегія Єдиного
цифрового ринку
(Digital Single Market
Strategy)

Необізнаність більшої частини
середнього та малого бізнесу з
сучасним інструментарієм та
можливостями цифрової
трансформації. Перешкоди при
виході на зовнішні ринки.
Необхідність цифрової
інформатизації бізнесу

Внутрішні передумови та пов’язані виклики
Самостійне локальне
започаткування
Необізнаність більшої частини
цифрової
середнього та малого бізнесу з
трансформації в ІТможливостями та перевагами
компаніях, окремих
цифрової трансформації.
агрофірмах, бізнесНеобхідність цифрової
структурах (без
інформатизації бізнесу
відповідної
інфраструктури в
країні)
Розроблений у 2016
та затверджений
урядом
у січні 2018 р. план
дій щодо цифрової
трансформації
«Цифрова адженда
України – 2020»

Необхідність цифрової
трансформації в усіх сферах
господарської діяльності,
найповнішого покриття та
швидкого доступу до всесвітньої
мережі, створення навчальноконсультативної мережі для
підготовки персоналу

Примітка: запропоновано та структуровано автором

Ефекти від застосування
відповідних драйверів
5

Збільшення прибутку,
збір та аналіз даних в
режимі реального часу,
зростання бази лояльних
клієнтів і підвищення
ефективності
операційної діяльності
Поява нових бізнесмоделей та відповідної
цифрової
інфраструктури,
зростання конкуренції,
зростання якості
товарів/послуг,
можливість виходу
бізнесу на зовнішні
ринки

Стрімкий зріст
показників ефективності
бізнесу, що
використовує ЦТ,
спонукає конкурентів до
швидкого впровадження
цифрових технологій
Поява нових бізнесмоделей та відповідної
цифрової
інфраструктури,
зростання конкуренції,
зростання якості
товарів/послуг,
можливість виходу
бізнесу на зовнішні
ринки

Разом з тим, слід розуміти, що загальні рівні розвитку світової та
вітчизняної економіки суттєво різняться. Світова економіка активно
використовує можливості епохи «Четвертої промислової революції» та
отримує важливі результати.
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Економіка України перебуває на етапі завершення третьої цифрової
революції (Industry 3.0). Її характерні риси – розвиток інформаційнокомунікаційних технологій, автоматизація та роботизація виробничих
процесів, цифровізація усіх сфер діяльності бізнес-структур (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Етапи розвитку економік світу та України
Примітка: структуровано автором

У 2016 р. в Україні утворились потужні асоціації компаній сфери
інформаційних технологій та промислової автоматизації, які створили рух
«Індустрія 4.0 в Україні». Однак, тлумачення дефініцій терміну «Індустрія
4.0» викликало хвилю непорозумінь в українському суспільстві. У світовому
розумінні «Індустрія 4.0» (Industry 4.0) – це проникнення нових технологій та
їхній вплив на всю економіку й соціальну сферу: «розумні» будинки та міста,
сільське господарство, енергетика, інфраструктурні об’єкти, фінанси,
державне управління, охорона здоров’я, освіта й інше. Таким чином термін
«industry» використовується в його широкому розумінні «галузь» і має
відношення до будь-якого напряму господарювання. Іншими словами,
технології породжують зміни в різних сферах людської діяльності, і ці зміни
породжують новий етап розвитку всього суспільства. На противагу такому
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тлумаченню українські бізнес-кола інтерпретували термін «industrial» у
вузькому його значені − як промислове виробництво, що не є правильним.
У даному науковому дослідженні вважаємо за доцільне трактувати
термін «Індустрія 4.0» у широкому розумінні. І в контексті саме такого
трактування проводити аналіз впливу технологій Індустрії 4.0 на цифрову
трансформацію малого та середнього бізнесу (МСБ) України.
Характерні риси Індустрії 4.0 − це повністю автоматизовані
виробництва з керуванням в режимі реального часу, можливістю реагування
на зовнішні умови (Ukrainian Industry Strategy 4.0 , 2019). Кіберфізичні
системи створюють віртуальні копії об'єктів фізичного світу, контролюють
фізичні процеси і приймають децентралізовані рішення. Вони здатні
об'єднуватися в одну мережу, взаємодіяти в режимі реального часу,
самоналагоджуватися і самонавчатися. Важливу роль відіграють Інтернеттехнології, що забезпечують комунікації між персоналом та машинами.
Стрімкий

розвиток

цифрових

технологій,

їх

впровадження

та

застосування, з одного боку є серйозним викликом, з іншого – новими
можливостями, могутніми перевагамии для бізнесу. Беззаперечно, на часі в
Україні – масштабна цифровізація всіх галузей економіки та базових сфер
життєдіяльності, посилення інвестицій в розвиток цифрової інфраструктури,
інновацій та сучасних технологій. Адже цифрові технології зменшують
бар’єри для виходу на нові ринки, дозволяють автоматизувати величезний
обсяг

механічної

роботи,

модернізувати

обладнання,

оптимізувати

управлінські та бізнес- процеси.
Впровадження цифрової економіки в Україні «глобалізує» малий та
середній бізнес, відкриваючи нові перспективи для розвитку. Українські
компанії можуть інтегруватися до міжнародних мереж доданої вартості,
нарощувати обсяги експорту та виробництва продукції, покращувати якість
товарів та послуг, моментально реагувати на потреби ринку, ставати більш
конкурентоспроможними.

112

Виявлення взаємозв’язків Індустрій 3.0 та 4.0, їх проявів та значущості
дасть можливість виробити стратегію для переходу й інтеграції вітчизняного
бізнесу до впровадження технологій Індустрії 4.0 (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Симбіоз характеристик та технологій Індустрій 3.0 та 4.0
Примітка: адаптовано авторами на основі (Ukrainian Industry Strategy 4.0, 2019)

Аналіз характеристик двох індустрій показує, що перехід до Індустрії
4.0 неможливий без виконання основних засад і вимог Індустрії 3.0.
Так, для прикладу, впровадження технологій 4.0 – а особливо тих, що
стосуються великих даних і штучного інтелекту – базується на тому, що самі
дані

вже

оцифровані.

Тобто,

на

підприємствах

уже

налагоджено

автоматизацію бізнес-процесів, ведеться облік та аналіз зібраних даних
(технології індустрії 3.0).
Основні драйвери розвитку: використання технологій Big Data,
Business Intelligence (BI) та штучного інтелекту для МСБ.
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Основним бар’єром для ефективного використання

технологій Big

Data, Business Intelligence (BI) та штучного інтелекту для МСБ є низький
рівень, або й відсутність розуміння сутності цих понять та можливостей
використання відповідних технологій для оптимізації бізнес-процесів та
бізнес-моделей організації.
Потреба в Big Data не визначається окремими компаніями, це вимога
епохи глобальної комп’ютеризації. Кількість даних, накопичених в усьому
світі, наблизилася до 300 екзабайт і продовжує зростати приблизно на 50% на
рік.

Більше

того,

аналітики

IDC

–

міжнародної

дослідницької

і

консалтингової компанії – спрогнозували збільшення обсягів даних по
всьому світу до 35 тис. екзабайт вже до 2020 р. (Мінакова В.П., Шіковець
К.О., 2017).
Постійно
інформаційних

з’являються
і

нові

комунікаційних

сервіси,

засновані

технологій.

У

на

застосуванні

результаті

розвитку

соціальних мереж, відео-, аудіо- і геолокаційних сервісів неперервно
зростають потреби в інформаційних продуктах і послугах, адже бізнес
переходить у площину онлайн. Така трансформація ведення бізнесу спонукає
до формування нових взаємовідносин із усіма контрагентами бізнесу
(споживачами, постачальниками, партнерами та ін.), бізнес стає більш
персоналізованим. Підприємствам для прийняття правильних бізнес-рішень
доводиться

накопичувати

та

аналізувати

великі

обсяги

даних

із

різноманітних джерел. Таким чином, компанії, орієнтовані на успіх, просто
зобов’язані адаптуватися до нової кон’юнктури ринку. Бізнес вступив у
період цифрової трансформації.
Використання великих даних може дати велику конкурентну перевагу.
Для цього їх збір, обробка та аналіз повинні супроводжуватись відповідною
грамотною стратегією і готовністю бізнесу до змін. Нині великі дані стають
відкритими та доступними не тільки великим та інформаційно забезпеченим
компаніям, а й представникам середнього та малого бізнесу.
Наявність онлайнових і «хмарних» платформ, таких як Google Analytics
і Tableau, дає можливість малим та середнім підприємствам (МСП) брати
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інформацію з «великих даних» без істотних капітальних вкладень. Не
обтяжені великими застарілими системами, ці підприємства можуть почати
трансформувати бізнес безпосередньо з використання «великих даних».
Бізнес-потенціал використання цих технологій для МСП є надзвичайно
масштабним: збільшення прибутку, зростання бази лояльних клієнтів і
підвищення ефективності операційної діяльності. Упровадження Big Data
змінює звичне ІТ-середовище компаній, дає змогу автоматизувати частину
бізнес-процесів і підвищити ефективність роботи співробітників компанії.
Використання інформаційних даних забезпечить врахування потреб клієнтів,
обізнаність персоналу про можливості нової технології, що дасть змогу
краще спланувати повномасштабну реалізацію нововведень, виробництво
нової продукції та механізм її просування на ринок (Швець Ю.О., 2019, с.
172).
З точки зору інформаційної безпеки технології Big Data дають змогу
отримати більш детальну і водночас цілісну безпекову картину, швидше й
ефективніше протидіяти атакам і загрозам у кіберпросторі, використовуючи
весь обсяг даних про роботу компанії – від стану обладнання до аналізу
мережевого трафіку.
Сфера використання технологій Великих даних дуже масштабна.
Великі дані набули широкого поширення в багатьох галузях бізнесу. Їх
використовують в охороні здоров’я, телекомунікації, виробництві, торгівлі,
логістиці, у фінансових компаніях, а також у державному управлінні.
У нижченаведених галузях уже нині можна ефективно застосовувати
технології Великих даних:
• Роздрібна торгівля. У базах даних роздрібних магазинів може бути
накопичено безліч інформації про клієнтів, систему управління запасами,
постачанням товарної продукції. Дана інформація може бути корисна в усіх
сферах діяльності магазинів. Так, за допомогою накопиченої інформації
можна керувати поставками товару, його зберіганням і продажами. На
підставі накопиченої інформації можна прогнозувати попит і поставки
товару. Також система обробки та аналізу даних може вирішити й інші

115

проблеми рітейлера, наприклад оптимізувати витрати або підготувати
звітність.
• Фінансові послуги. Великі дані дають можливість проаналізувати
кредитоспроможність позичальника, зменшити час розгляду кредитних
заявок. За допомогою Великих даних можна проаналізувати операції
конкретного клієнта і запропонувати відповідні саме йому банківські
послуги.
• Телеком. Оператори стільникового зв’язку поряд із фінансовими
організаціями мають одні з найбільш об’ємних баз даних, що дає їм змогу
проводити найбільш глибокий аналіз накопиченої інформації. Головною
метою аналізу даних є утримання наявних клієнтів і залучення нових. Для
цього компанії проводять сегментацію клієнтів, аналізують їх трафіки,
визначають соціальну приналежність абонента. Крім використання Big Data в
маркетингових

цілях,

технології

застосовуються

для

запобігання

шахрайським фінансовим операціям.
•

Гірничодобувна

і

нафтова

промисловість.

Великі

дані

використовуються як під час видобутку корисних копалин, так і під час їх
переробки та збуту. Підприємства можуть на підставі інформації, що
надійшла, робити висновки про ефективність розроблення родовища,
відстежувати

графік

капітального

ремонту

та

стану

обладнання,

прогнозувати попит на продукцію і ціни.
Нині Big Data активно впроваджуються в зарубіжних компаніях.
Використовуючи публічну і приватну інформацію про те, хто кого знає, хто
кому подобається і хто з ким працює, LinkedIn став лідируючим засобом
пошуку інформації про роботу, клієнтів і кандидатів для шукачів та
роботодавців.
Вебсайт компанії AirBnB може розповісти, хто володіє житлом, чиїм
товаришем є власник на Facebook і кому з них також сподобалося це житло.
У результаті користувачі відчувають прозорість схеми роботи сервісу та
довіру до компанії.
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Використовуючи дані про перегляди користувачів, Netflix розробила
алгоритм, який зробив рекомендації фільмів на 10% більше точними. Пізніше
компанія скористалася отриманими даними для створення власного
контенту, який зараз змагається за популярністю з кращими продуктами
кабельного або мережевого ТБ.
Хоча більшість компаній не володіє подібними потужностями, це
зовсім не означає, що використовувати дані можуть лише обрані бізнеси. Як
пише в книзі «The Rise of Analytics 3.0: How to Compete in the Data Economy»
Том Девенпорт, «…найважливіша риса ери Аналітики 3.0 полягає в тому, що
не тільки онлайн компанії, але буквально будь-які фірми в будь-якій сфері
діяльності можуть бути залучені в економіку даних» (Davenport T., 2013).
Більш глибинне розуміння роботи з Big Data, а саме збір, обробка та
аналітика

потребує використання технологій бізнес-аналітики (Business

intelligence). Незалежна аналітична компанія Forrester дає такі визначення
даного терміну «Business Intelligence»:
− по-перше,

в широкому розумінні: «набір методологій, процесів,

архітектури та технологій, що перетворюють вихідні дані в корисну і
змістовну інформацію, яка використовується для прийняття рішень,
ефективних щодо стратегії, тактики і функціонування компанії» (традиційне
визначення терміну «Business Intelligence»).
− по-друге,

(вузьке)

сьогодні

визначення

використовується

терміну

«Business

також

Intelligence»,

і

додаткове

яке

передбачає

врахування двох сегментів BI – підготовка даних (data preparation) та
використання даних (data usage), а саме: «набір методологій, процесів,
архітектури

та

інформаційного

технологій,
менеджменту

що

використовують
для

аналізу,

результат

звітності,

процесу

управління

продуктивністю та доставки інформації».
Найбільш ефективні засоби Business Intelligence: Data Mining, OLAP,
Dashboard, Visual Mining, Video Mining, Web Mining та елементи Text Mining,
Opinion Mining й Sentiment analysis (табл. 2.2) (Струтинська І.В., Дмитроца
Л.П., 2019).
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Таблиця 2.2
Найбільш ефективні засоби Business Intelligence
1

Засоби Business
Intelligence
2

1

Data Mining

2
3

Visual Mining
Video Mining

4

Web Mining

5

Text Mining,
у т.ч. Opinion
Mining та Sentiment
analysis

6

OLAP

7

Business
intelligence
dashboard

№ з/п

Характеристика
3
Інтелектуальний аналіз даних – автоматизований пошук в даних неочевидних
зв’язків та властивостей, заснований на аналізі великих масивів інформацій за
допомогою спеціальних програмних продуктів
Візуальний аналіз даних
Інтелектуальний аналіз відео даних
Виявлення веб-документів і послуг, отримання інформації з веб-ресурсів і
виявлення загальних закономірностей в Інтернеті
Отримання інформації з колекцій текстових документів
методами
машинного навчання та обробки природної мови. Має справу не зі
сховищами та базами даних, а з електронними бібліотеками та корпусами
текстів.
Opinion Mining або Sentiment analysis - аналіз тональності тексту.
Інтелектуальне автоматичне вилучення так званої «суб'єктивної» інформації
(думок, оціночних суджень, емоцій, почуттів, і т. д.) з текстової інформації
Online analytical processing (аналітична обробка у реальному часі) – це
інтерактивна система що дозволяє переглядати різні підсумки по
багатовимірних даних. Нові результати, що отримуються протягом секунд,
без довгого очікування на результат запиту, дозволяють дати відповідь на
безліч питань (слідкувати за ключовим показником продуктивності,
отримувати прогнози щодо врожайності тої чи іншої культури на тому чи
іншому полі, господарстві, регіоні, формувати звіти будь-якої складності у
різних розрізах тощо).
Основою концепції OLAP є ідея побудова віртуально багатовимірного OLAPкуба який дозволяє здійснювати швидкий різноплановий аналіз даних.
Затребувані керівництвом підприємств, організацій, на основі них будуються
системи підтримки прийняття рішень.
Інструмент візуалізації даних, який на одному екрані відображає стан
показників бізнес-аналітики, ключові показники ефективності (KPI) та
важливі дані для організації, відділу, команди або процесу.

Примітка: згруповано автором

Метою використання технологій BI є інтерпретація великої кількості
даних із загостренням уваги лише на ключових факторах ефективності,
моделюючи результат різних варіантів дій, відстежуючи результати
прийняття рішень. BI підтримує багато бізнес-рішень - від операційних до
стратегічних. Основні операційні рішення містять позиціонування продукту
або ціни. Стратегічні бізнес-рішення містять пріоритети, цілі і напрямки в
найширшому сенсі.
Аналітика великих даних (Big Data Analytics, BDA) стає однією з
найбільш затребуваних завдань в сучасному бізнесі. За прогнозами компанії
Frost & Sullivan в 2021 р. загальний обсяг світового ринку аналітики великих
даних збільшиться в порівнянні з показником 2016 р. більш ніж в 2,5 рази і
складе $ 67,2 млрд. При цьому щорічний темп зростання (CAGR) складатиме
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близько 35,9%. При цьому найбільшими сегментами ринку стануть
виробничий сектор, фінанси, охорона здоров'я, охорона навколишнього
середовища і роздрібна торгівля (за даними TAdviser (Frost & Sullivan від 28
січня 2019 р.).
Аналітика великих даних включає аналіз великих, складних і часто
неструктурованих наборів даних, що дозволяє виявляти цінну інформацію, з
точністю визначати тенденції, спрогнозувати виробничі показники і
оптимізувати витрати. У виробничому сегменті і інших промислових галузях
аналітики фіксують підвищений попит на BDA: збільшення обсягу
інвестицій в аналітику великих даних тут обумовлено необхідністю
збільшення продуктивності підприємств і оптимізації ресурсів.
Застосування ефективних інформаційних систем на базі бізнесаналітичних платформ, що дасть можливість керівникам перетворювати дані
на інформацію про ситуацію, що склалася на даний час, а потім інформацію
на знання для управління бізнесом. У недавньому звіті Nucleus Research
зазначено, що компанії отримують по 10,66 доларів США з кожного долара,
вкладеного ними в бізнес-аналітику. І за ступенем впровадження бізнесаналітики окупність зростає (Дрокіна Н.І., Дарчук В.Г., Крижко О.В., 2018, с.
128). Тенденції розвитку ринку аналітики великих даних тісно залежатимуть
і визначатимуться тенденцією розвитку «Індустрії 4.0» та інтеграції бізнесу у
відповідні процеси. Виникає пов’язаний з цим виклик для бізнес-структур:
потреба в кваліфікованих кадрах та цифровій грамотності самого керівництва
бізнесу (Струтинська І.В, Кирич Н.Б., 2016). Необхідною складовою
інноваційного розвитку підприємств є їх кадрове забезпечення (Бондарчук
М.К., Волошин О.П., 2013). Очевидно, для роботи із великою аналітикою
працівнику необхідні інтегровані знання із двох сфер - інформаційних
технологій та предметних сфер бізнесу. Саме тому Gartner рекомендує
тренувати фахівців з аналітики даних усередині організації, оскільки
займатися великими даними без глибокого розуміння конкретного бізнесу й
особливостей конкретної компанії просто неможливо.
З іншого боку, для розуміння функціонування великої аналітики
насамперед необхідне знання інструментів бізнес-аналітики та навички

119

роботи з ними, а також розуміння можливостей та переваг різних
інструментів для управління тим чи іншим бізнес-процесом (рис. 2.3).
Інструменти управління ефективністю та аналітичні

Інструменти Business Intelligence

(структурована із різноманітних
модулів, в залежності від потреб
бізнесу)

(продажі, послуги для користувачів,
контакт-центри, оптимізація прайсів)

СRM-система

Передові аналітичні
інструменти: технології Data
Mining, статистика

Фінансова ефективність і додатки
стратегічного управління
(бюджетування і планування,
консолідація, рентабельність,
кросфункціональна GRC)

Аналіз маркетингових показників
(цифровий маркетинг), аналітика Webсайту (Google Analytics, Google
AdWords), SEO (пошукова оптимізація
сайту), SMM (маркетинг соціальних
зв’язків)

Інструменти контент-аналізу:
Text Mining (Opinion Mining,
Sentiment Mining)

ERP-система

Аналітичні додатки для
управління ланцюжками
постачань і сервісними
операціями (SCM-система та
PDM (Product Data
Management) (закупівлі,
Аналітичні додатки для виробничого
планування (планування попиту,
постачань, виробництва)

Аналітичні додатки для управління
персоналом

BPM-cистема
(моделювання бізнес-процесів)
Аналітичні додатки для сервісних
операцій (фінансові сервіси, освіта,
держава, охорона здоров’я, комунікаційні
сервіси тощо)

Запити, звіти, аналітичні
інструменти: OLAP, Dashboards,
виробнича звітність та ін.

Інструменти аналізу
геопросторової інформації
(ГІС)

Платформа управління сховищем даних

Рис. 2.3. IDC’s Business Analytics Software Market Taxonomy 2013-2018
Примітка:

адаптовано

авторами

на

основі

International

Data

Corporation

(IDC), Gartner

Відповідно до словника APICS, термін ERP-система використовується
у двох значеннях:
1) інформаційна система для ідентифікації і планування всіх ресурсів
підприємства, що необхідні для здійснення продажу, виробництва, закупівель
і обліку в процесі виконання клієнтських замовлень; Використання сучасних
інформаційних технологій та автоматизованих систем управління забезпечує
налагодження та спрощення процесів виробництва, однак не всі вітчизняні
підприємства перейшли до максимально автоматизованого виробництва
(Швець Ю.О., Тищенко О.С., 2019, с. 81).
2) методологія ефективного планування й управління всіма ресурсами
підприємства, які необхідні для здійснення продажу, виробництва, закупівель
і обліку при виконанні замовлень клієнтів у сферах виробництва, дистрибуції
і надання послуг.
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ERP-система крім ядра, що реалізовує стандарт MRP II, має включати
наступні модулі: логістична система (наприклад, SCM-система); система
управління

продажами

та

взаємовідносинами

з

клієнтами

(CRM);

компоненти Internet для доступу до баз даних і інформаційних ресурсів,
сервісних

послуг;

системи

моделювання

бізнес-процесів;

система

автоматизації документообігу в корпорації та системи управління потоками
робіт (WorkFlow); системи аналітичної обробки інформації (експертні
системи, системи підтримки прийняття рішень та ін.) на базі сховищ даних
(data warehouse), технологій OLAP, data mining тощо; управлінські ІС для
представлення даних керівництву (MIS); програмно-технічні засоби системи
безпеки; сервісні комунікаційні додатки (електронна пошта, програмне
забезпечення для забезпечення віддаленого доступу та ін.); корпоративні
портали та системи електронної комерції (e-commerce); офісні програми –
текстовий редактор, електронні таблиці, СУБД настільного класу та ін.;
системи спеціального призначення: САПР – системи автоматизованого
проектування (CAD/CAM), АСУТП – автоматизовані системи управління
технологічними процесами (SCADA); системи управління проектами;
спеціалізовані продукти або системи для реалізації специфічних завдань
(наприклад, ГІС – геоінформаційні системи); та ін.
Щодо статистики використання ERP-систем, то найбільша частка
припадає на великий бізнес (80%), адже перші системи були націлені саме на
цей вид бізнесу. Проте, на сьогодні є уже ERP-системи, які можуть
впроваджуватися малим та середнім бізнесом. Основними бар’єрами
впровадження даних систем вітчизняним МСБ є вартість даних програмних
рішень, а також недостатність кваліфікованих фахівців, які б ефективно
інтегрували дані системи в існуючі бізнес-моделі організацій.
МСБ, в основному, самостійно адаптує існуючі

ERP-системи

під

власні потреби (використовує окремі модулі чи системи, або використовує
автономні бізнес-аналітичні рішення (рис. 2.3), зокрема:
1) системи
(бюджетування

управління
і

фінансами

планування,

і

стратегічного

консолідація,

управління

рентабельність,

кросфункціональна GRC) для МСБ, для прикладу, системи «1С» та «Медок».
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2) СRM-системи (Customer relationship management (CRM) – управління
відносинами з клієнтами) – поняття, що охоплює концепції, котрі
використовуються

компаніями

для

управління

взаємовідносинами

зі

споживачами, включаючи збір, зберігання й аналіз інформації про
споживачів, постачальників, партнерів та інформацію про взаємовідносини з
ними (https://uk.wikipedia / управління відносинами з клієнтами).
Використання CRM-системи на підприємстві дозволяє не тільки
автоматизувати процеси роботи з клієнтами, а й аналізувати та сегментувати
клієнтську базу, проводити аналіз продажів на кожному етапі, оцінювати
ефективність маркетингових заходів. CRM рішення сьогодні необхідні для
формування клієнтоорієнтованості компанії.
3) Аналіз маркетингових показників (цифровий маркетинг). Системи
аналізу маркетингових показників дозволяють провести аналітику поведінки
споживачів на сайті, соціальних мережах та ін. Для аналітики Web-сайту в
реальному часі використовують дані, які отримують із систем Google
Analytics та Google AdWords. За допомогою інструментів Google Analytics
можна дізнатися абсолютно все про своїх відвідувачів. Основні показники
Google Analytics: відвідувачі; середня тривалість перебування на сайті;
показники

відмов;

конверсії;

джерело

трафіку;

топ-сторінки;

місцезнаходження відвідувачів; пристрої, з яких заходять відвідувачі.
Перелічені бізнес-аналітичні інструменти надають можливість МСБ
збирати, опрацьовувати, аналізувати велику кількість даних, які в минулому
не були відомими, а отже не використовувались для нарощування потенціалу
бізнесу. Робота із великими даними як інформаційною категорією має одну
особливість, а саме на відміну від матеріальних ресурсів: для їх застосування
необхідний по-справжньому високий рівень організації бізнес-процесів
компанії.
4) BPM-системи (англ. business process management – управління
бізнес-процесами) − концепція процесного управління організацією, яка
розглядає бізнес-процеси як особливі ресурси підприємства, що безперервно
адаптуються до постійних змін (https://uk.wikipedia / управління бізнеспроцесами). Основні принципи даної концепції − зрозумілість і прозорість

122

бізнес-процесів. Досягається це за рахунок їх моделювання з використанням
формальних нотацій, використання програмного забезпечення для симуляції,
моніторингу,

моделювання

та

аналізу

бізнес-процесів,

динамічного

перестроювання моделей бізнес-процесів силами персоналу і засобами
програмних систем.
Після проведення реінжинірингу бізнес-процесів, а саме моделювання
моделі бізнес-процесів «АS IS» (модель бізнес-процесів «ЯК Є»), що
дозволяє побачити «вузькі місця» в бізнесі та модифікувати діючу модель в
модель «TO BE» («як повинно бути»). Застосування BPM-систем дозволяють
структурувати та автоматизувати бізнес-процеси організації.
Лише після високого рівня організації усіх бізнес-процесів відбувається
чітке розуміння функціонування бізнес-моделі відповідного бізнесу та
приймається рішення щодо застосування тих чи інших технологій Індустрій
3.0 та 4.0.
Друга передумова зовнішнього рівня, що спричинила значні виклики
для цифрової трансформації вітчизняних бізнес-структур, − «Цифровий
порядок денний Європи 2020 (Digital Agenda for Europe 2020)»
Наступною

макро-передумовою

зовнішнього

рівня

цифрової

трансформації для українських МСБ є прийнятий ЄС у 2010 р. документ
«Цифровий порядок денний для Європи 2020» («Digital agenda for Europe
2020») (табл. 2.1). Документ відображає один із стратегічних орієнтирів
розвитку Європи у рамках стратегії «Європа 2020», містить перелік із ста
конкретних дій і визначає європейську стратегію для розвитку цифрової
економіки до 2020 р.
Документ був частково модифікований, адже у 2015 р. деякі країни
стали переглядати і актуалізувати основні цілі цифрової трансформації.
Технологічні зміни одночасно надавали нові можливості для ефективного
розвитку бізнесу та загалом економічної системи країни. У цей період
громадяни і підприємства ЄС відчули усі недоліки відокремленого розвитку
цифрових економік і цифрових ринків країн ЄС, оскільки часто стикалися з
бар'єрами при використанні онлайн-інструментів і послуг. Ці бар'єри
перешкоджали

споживачам

отримати

доступ

до

товарів

і

послуг,
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підприємства не могли скористатися усіма вигодами від оцифрування, а
уряди і громадяни не могли повністю скористатися з відокремленої цифрової
трансформації.
Саме тому 6 травня 2015 р. у рамках Цифрового порядку ЄС була
розроблена стратегія Єдиного цифрового ринку (Digital Single Market, 2015),
що означало інтеграцію 28 національних цифрових ринків країн ЄС у єдиний
цифровий простір.
Єдиний цифровий ринок відкриває нові можливості, оскільки він
усуває ключові відмінності між онлайн і офлайн-світами, усуває бар'єри для
транскордонної

онлайн-діяльності.

Завдяки

уніфікації

усіх

важливих

моментів та єдиному вектору руху забезпечується:
1) покращення доступу до цифрових товарів і послуг. Стратегія
єдиного цифрового ринку спрямована на забезпечення кращого доступу
споживачів і бізнесу до онлайн-товарів і послуг у Європі, наприклад, шляхом
усунення бар'єрів для транскордонної електронної торгівлі та доступу до
онлайн-контенту, одночасно підвищуючи захист споживачів;
2) сформоване середовище, де цифрові мережі та послуги можуть
ефективно

розвиватися.

Високошвидкісні,

безпечні

та

надійні

інфраструктури та послуги, що підтримуються на прозорих онлайнових
платформах;
3) цифровізація як драйвер для зростання. Стратегія цифрового єдиного
ринку спрямована на максимізацію потенціалу росту європейської цифрової
економіки, так щоб кожен європейський громадянин міг повною мірою
користуватися своїми вигодами - зокрема, шляхом розширення цифрових
навичок, які є важливими для інклюзивного цифрового суспільства.
Сьогодні DSM (Digital Single Market) розглядається як основний актив
Європи, спрямований на адаптацію європейського суспільства, бізнессередовища до нових умов ведення діяльності на міжнародній арені.
Європейці прагнуть забезпечити ефективний розвиток різних секторів
економіки, які використовують цифрові технології для інновацій, щоб вони
залишались конкурентоспроможними на глобальному рівні.
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У контексті проведеного дослідження вважаємо за доцільне, окрім
зовнішніх передумов, розглянути передумови внутрішнього рівня. Отже,
перша передумова внутрішнього рівня, що спричинила значні виклики для
цифрової трансформації вітчизняних бізнес-структур, − «Цифровий розвиток
окремих бізнес-структур».
Найбільш активні гравці, а саме ІТ-компанії та Агрохолдинги, що
працюють з іноземним капіталом, почали самостійно трансформувати власні
бізнес-моделі, беручи за основу світовий досвід та тенденції технологічного
розвитку країн світу. Однак при позитивних зрушеннях бізнес стикався із
багатьма перешкодами, спричиненими як неготовністю нашої економіки до
цифрових трансформацій, так відсутністю законодавчої, технічної та ін.
інфраструктури.
Друга передумова внутрішнього рівня, що спричинила значні виклики
для цифрової трансформації, – «Цифрова адженда України – 2020)».
Обравши напрямок руху у Європейський Союз, Україна повинна реалізувати
багато завдань, щоб стати повноправним членом європейського цифрового
ринку. Так, у 2016 р. світові лідери «цифрового» ринку − Cisco, IBM, Intel,
Oracle, Deloitte, SAP, Ericsson, MasterCard, Vodafone, Kyivstar, Lifecell,
International

Data

Corporation,

вітчизняні

консультанти

та

експерти,

підтримані Міністерством економічного розвитку та торгівлі та ГО «ХайТек
Офіс», розробили «Цифровий порядок денний України 2020» версія 1.0,
2016», − документ, який визначає ключові напрямки, першочергові сфери,
ініціативи та проекти «цифровізації» України на найближчі 3 роки. Даний
документ став внутрішнім драйвером цифрової трансформації бізнесу та
економіки України.
Проте довгоочікувану «Концепцію цифрової економіки та суспільства
на 2018-2020 рр.» КМУ затвердив лише у січні 2018 р. Згідно цього
документу, було виділено три стратегічних напрямки гармонізації цифрового
розвитку України із Digital Single Market Європейського Союзу.
Напрям співробітництва №1. Interoperability and eServices. Приєднання
України до Програми ЄС Interoperability Solutions for European Public
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Administrations 2 (ISA2), проектів e-CODEX, e-Invoicing, а також ініціативи
Single Digital Gateway. Фактично кожна державна установа (реформа чи
проект) стикається з необхідністю доступу до того чи іншого державного
реєстру або бази даних. Наприклад, електронні закупівлі Prozorro, система
електронних декларацій, єдине митне вікно і т. д. для свого повноцінного
функціонування потребують інтеграції із зовнішніми державними реєстрами
та базами даних. Приєднання до даних програм ЄС сприятиме євроінтеграції
України, адже дозволить забезпечити розвиток інтероперабельності та
електронних послуг, відповідно до вимог і сучасних трендів ЄС (формати,
стандарти, регламенти, технічні рішення, тощо).
Напрям

співробітництва

№2.

Електронна

ідентифікація

eID.

Імплементація в Україні норм регламенту eIDAS, у т. ч. запровадження
транскордонної електронної ідентифікації та автентифікації, а також
приєднання до проекту ЄС Stork 2.0. Розвиток зручної, безпечної та
доступної

електронної

ідентифікації

є

головною

передумовою

для

запровадження електронних послуг, електронної комерції, а також сприятиме
розбудові «цифрової» економіки. Приєднання до цих проектів сприятиме
розвитку е-ідентифікації відповідно до вимог ЄС та євроінтеграції України.
Напрям співробітництва №3. Відкриті дані (Open Data). Інтеграція
державного

веб-порталу

відкритих

даних

України

data.gov.ua

до

центрального європейського порталу відкритих даних europeandataportal.eu
та data.europa.eu. Розвиток відкритих державних даних в Україні – це
підвищення відкритості, прозорості та ефективності роботи державних
установ та шлях до розвитку нової для України «цифрової» індустрії –
індустрії відкритих даних («Цифрова адженда України – 2020», 2018).
Для розвитку власного цифрового ринку та гармонізації його із Digital
Single Market ЄС у тому ж 2018 р. КМУ було затверджено план заходів щодо
реалізації «Концепції цифрової економіки та суспільства на 2018-2020 рр.».
План містить 34 завдання до виконання. Більшість із них повинні були бути
досягнені у 2018 р. Офіційні звіти Державного агентства з питань
електронного урядування України декларують такі успіхи в напрямку
цифрової трансформації станом на 01.10.2018 р.: запровадження близько 70
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електронних послуг у таких сферах: соціальний захист; будівництво та
нерухомість; земля та екологія; реєстрація та ведення бізнесу; громадянство
та міграція; протипожежна безпека; запуск роботи Електронного кабінету
перевізника; створення мережі центрів надання адмінпослуг;

електронне

урядування; цифрові сервіси в освіті, медицині, державному секторі; система
публічних закупівель ProZorro; виділення близько 1 млрд. грн. в бюджеті
2019 р. на цифровізацію шкіл в Україні.
Та багато із запланованих завдань не вдалося зреалізувати, саме тому їх
виконання відтерміновано до 2019-2020 років. Для ефективного виконання
завдань Концепції та, загалом, цифрової трансформації економіки нашої
країни необхідно вирішити певні проблеми, усунути бар’єри та впровадити
ряд заходів:
1) Немає розуміння сутності загальноприйнятних в ЄС термінів.
Необхідно запровадити використання сучасної термінології відповідно до
європейських практик: цифрова трансформація, цифрова економіка, цифрова
індустрія,

цифрова

інфраструктура,

цифрове

суспільство,

цифрова

ідентичність, цифрові навики, цифрові компетенції, цифровий розрив,
цифрові дивіденди, цифровий стрибок, цифрова додана вартість, цифрові
тренди, цифрові критичні технології, цифрова валюта тощо.
2) Немає чітких напрацювань щодо запровадження статистичної
методології й методики розрахунку цифрового індексу економіки та усіх
його складових. Необхідно створити національну систему цифрової
статистики та започаткувати національні моделі обрахування показників
цифрової економіки, гармонізуватися зі світовими цифровими індексами,
наприклад Digital Economy and Society Index (DESI).
3) Немає розуміння суспільством цифрових прав. Визначити цифрові
права людини (рівний доступ до цифрової інфраструктури, цифрових
технологій (рекомендації ЄС, ООН). Розробити пакети універсальних
(стандартних) цифрових послуг, тобто стандартні пакети цифрових послуг в
освіті, медицині, екології, безпеці, соціальній та інших сферах, які мають
бути доступними у цифровому режимі для кожного громадянина.
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4) Відсутність законодавчої інфраструктури. Розробити та затвердити
законопроекти щодо усунення законодавчих, інституційних та інших бар’єрів
розвитку цифрової економіки, формування відповідних умов, стимулів,
мотивацій, попиту та потреб для використання цифрових технологій
бізнесом та громадянами, для прикладу законопроект «Про цифрову
економіку». Розробити “дорожні карти” цифрових трансформацій та моделей
цифрового розвитку базових та перспективних галузей промисловості
України.
5) Нерозуміння бізнесом можливостей Індустрії 4.0. Розробити моделі
запровадження технологічної концепції Індустрії 4.0 у секторах економіки. У
2018 р. розроблено стратегію Індустрії 4.0, де

задекларовано конкретні

проекти до виконання в 2019 р. Розробити систему стимулювання Індустрії
4.0, включно з адаптацією міжнародних стандартів у цій сфері, механізмів
створення

галузевих

центрів

трансферу

технологій,

інжинірингових

кластерів, створення дорожніх карт цифрової трансформації окремих галузей
промисловості та так званих цифрових промислових платформ.
6) Існування бар’єрів для ведення бізнесу з країнами ЄС та
раціонального функціонування електронної комерції та ін. Розробити
пропозиції

щодо

розвитку

зовнішньоекономічної

цифрової

діяльності,

індустрії,

спрощення

удосконалення

податкової

ведення
сфери,

гармонізації з нормами європейського законодавства у сфері безготівкових
платежів та розрахунків та ін.
7) Низька цифрова грамотність населення. Працювати у напрямку
підвищення цифрової грамотності. Розробити комплексну освітянську
програму набуття цифрових компетенцій та навиків. Цифрові навики в
системах дошкільної, загальної

середньої, позашкільної, професійної

(професійно-технічної), вищої освіти та освіти дорослих.
8) Виклики ринку та поява нових професій. Внести зміни до реєстру
професій та розробити програми впровадження цифрових спеціальностей у
відповідні учбові програми профільних навчальних закладів (Струтинська
І.В., Дмитроца Л.П., Козбур Г.В., 2019).
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2.2. Аналітика індексів цифрової трансформації бізнесу: світові та
вітчизняні реалії
Основними індикаторами оцінювання розвитку цифрової економіки в
країнах ЄС є ряд глобальних індексів, які на основі певних статистичних
методологій та спостережень, відображають рівень розвитку цифрової
економіки в різних країнах. Серед таких інструментів можна виокремити
найбільш глобальні (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Перелік глобальних статистичних індексів, які відображають рівень
цифрового розвитку країни
№ за п

Назва методології

1

2

Позиція
України
у 2018 р.
3

Індекси I групи: Глобальні індекси, які відображають загальний рівень розвитку країни
Індекс глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index (GCI
1
81 (137)
(WEF)
2
Глобальний інноваційний індекс (Global Innovation Index (GII)
43 (143)
Індекси II групи: Глобальні індекси, які відображають рівень технічної інфраструктури для ефективного
розвитку бізнесу та країни
3
4

Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index (NRI (WEF)
Індекс «Широкосмугового доступу до інтернету» (Broadband Penetration Index (ITU)

64 (139)

Індекси III групи: Глобальні індекси, які відображають рівень цифрового розвитку країни
5
6
7

Індекс цифрової конкурентоспроможності (World Digital Competitiveness (WDC)
ranking)
Європейський звіт про цифровий прогрес (European Digital Progress Report)
Індекс цифрової економіки та суспільства (Digital Economy and Society Index (DESI,
IDESI (EU)

58 (63)
-

Примітка: згруповано автором

До

індексів

I

групи

належать:

Індекс

глобальної

конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index (GCI (WEF) та
Глобальний інноваційний індекс (Global Innovation Index (GII).
Індекс глобальної конкурентоспроможності складений з 113 змінних,
які детально характеризують конкурентоспроможність країн світу, що
знаходяться на різних рівнях економічного розвитку. Сукупність змінних на
дві третини складається з результатів глобального опитування керівників
компаній (щоб охопити широке коло факторів, що впливають на бізнес-
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клімат в досліджуваних країнах), а на одну третину із загальнодоступних
джерел (статистичні дані і результати досліджень, що здійснюються на
регулярній основі міжнародними організаціями).
Всі змінні об'єднані в 12 контрольних показників, що визначають
національну конкурентоспроможність: якість інституцій; інфраструктура;
макроекономічна стабільність; здоров'я і початкова освіта; вища освіта і
професійна підготовка; ефективність ринку товарів і послуг; ефективність
ринку праці; розвиненість фінансового ринку; рівень технологічного
розвитку; розмір внутрішнього ринку; конкурентоспроможність компаній;
інноваційний потенціал.
Вони, у свою чергу, об’єднані у три субіндекси відповідно до трьох
основних етапів розвитку: основні вимоги, підсилювачі ефективності,
фактори інновації та складності. Ці три субіндекси мають різну вагу в
розрахунку загального індексу, залежно від стадії розвитку кожної
економіки, наближеного до ВВП на душу населення та частки експорту
мінеральної сировини (табл. 2.4) (Струтинська І. В., 2019).
У 2018 р. Україна посіла 81-е місце серед 137 країн світу, покращивши
свої позиції на чотири пункти. Проте, у деяких показниках значно погіршила
свої позиції. Наступний глобальний індекс, що відноситься до першої групи
(табл. 2.3) та який варто проаналізувати, це Глобальний інноваційний індекс
(Global Innovation Index (GII).
Таблиця 2.4
Складові показники «Глобального Індексу конкурентоспроможності
України» за 2014-2018 рр.
Згруповані змінні Індексу
1
Позиція України
Основні вимоги
Інституції
Інфраструктура
Макроекономічне середовище
Охорона здоров’я та початкова
освіта

2015 р.
2016 р.
(144 країни) (140 країн)
2
3
76
79
87
101
130
130
68
69
105
134
43

45

2017 р.
(138 країн)
4
85
102
129
75
128

2018 р.
(137 країн)
5
81
96
118
78
121

54

53
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Продовження табл. 2.4
1
Підсилювачі продуктивності
Вища освіта та професійна
підготовка
Ефективність ринку товарів
Ефективність ринку праці
Розвиток фінансового ринку
Технологічна готовність
Розмір ринку
Інновації та фактори
вдосконалення

2
67

3
65

4
74

5
70

40

34

33

35

112
80
107
85
38

106
56
121
86
45

108
73
130
85
47

101
86
120
81
47

92

72

73

77

99

91

98

90

Інновації
81
Примітка: структуровано автором

54

52

61

Відповідність бізнесу сучасним
вимогам

Особливе значення науково-технічної та інноваційної сфери в
сучасному світі обумовлюється тим, що саме нові знання та нові технологічні
рішення стають визначальними чинниками конкурентоздатності не лише
окремих виробників, але й цілих країн. За інших однакових умов
успішнішими є саме ті національні економіки, в яких сформовані найбільш
сприятливі умови для створення та впровадження інновацій. Формуючи
систему стимулювання інноваційної діяльності, різні країни вдаються до
специфічних підходів, методів та інструментів, що в результаті стає основою
національної інноваційної моделі. Підвищення рівня інноваційності є не
лише засобом активного розвитку, але й, перш за все, важелем забезпечення
незалежності країни, її конкурентоздатності у сучасному динамічному
середовищі.
Глобальний інноваційний рейтинг країн світу щороку складає
Корнельський університет, школа бізнесу INSEAD і Всесвітня організація
інтелектуальної власності. Він складається з 80 індикаторів, які оцінюють
126 країн. Рейтинг тлумачить поняття «інновації» через інститути, людський
капітал, дослідження і розробки, інфраструктуру та ринковий потенціал
(рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Структура глобального інноваційного індексу
Примітка: згруповано автором

На думку упорядників рейтингу, результат інноваційної діяльності – це
не лише технологічні нововведення, але і продукти креативної діяльності.
Глобальний інноваційний індекс (ГІІ) ґрунтується на двох підіндексах,
індексі інноваційного вкладу та індексі інноваційного випуску, кожен з яких
побудований навколо цих стовпців.
Субіндекс інноваційного вкладу (Input Sub-Index): структурований із
п'яти вхідних стовпців, що захоплюють елементи національної економіки, які
сприяють інноваційній діяльності:
1. Інституції (містить 3 підгрупи: політичне середовище, регуляторне
середовище, бізнес-середовище);
2. Людський капітал та наукові дослідження (містить 3 підгрупи:
освіта, вища освіта, дослідження та розробки);
3. Інфраструктура (містить 3 підгрупи: ІКТ, енергетика, загальна
інфраструктура);
4. Складність ринку (містить 3 підгрупи: кредити, інвестиції, торгівля
та конкуренція);
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5. Розвиток бізнесу (містить 3

підгрупи:

знання працівників,

інноваційні зв'язки, поглинання знань)
Структура ж субіндексу інноваційного випуску (Output Sub-Index)
наступна:
1. Наукові результати (3 підгрупи: створення знань, вплив знань,
дифузія знань);
2. Розвиток креативної діяльності (3 підгрупи: креативні нематеріальні
активи, креативні товари і послуги, онлайн креативність).
Кожен компонент відповідного індексу поділяється на підгрупи, а ті в
свою чергу складаються з індивідуальних показників.
Субіндекс інноваційного вкладу є простим середнім показником
перших п'яти рівнів.
Субіндекс інноваційного виходу є простим середнім показником двох
останніх рівнів. Загальний ГІІ – це просте середнє значення вхідних та
вихідних субіндексів. Індекс інноваційної ефективності – це співвідношення
субіндексу випуску до вхідного суб-індексу.
Тенденція значення відповідного індексу в динаміці 2011 − 2018 років
відображає ефективні інноваційні зрушення у розвитку нашої країни
(табл. 2.5).
Таблиця 2.5
Динаміка «Глобального інноваційного індексу» окремих країн світу
за 2011-2018 рр.
Країна

Позиція Позиція Позиція Позиція Позиція Позиція Позиція Позиція
у 2011 р. у 2012 р. у 2013 р. у 2014 р. у 2015 р. у 2016 р. у 2017 р. у 2018 р.

1
Німеччина

2
12

3
15

4
15

5
12

6
10

7
13

8
9

9
9

США

7

10

5

5

4

6

4

6

Велика Британія
10
5
3
2
3
2
5
Японія
20
25
22
19
16
21
14
Франція
22
24
20
21
18
22
15
Польща
43
44
49
46
39
45
38
Росія
56
51
62
48
43
49
45
Україна
60
63
71
64
56
63
50
Примітка: складено автором на основі даних Global innovation index, 2018

4
13
16
39
46
43
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У 2018 р. Україна посіла 43 місце, це на 7 сходинок вище, ніж у
2017р. (табл. 2.6).
Таблиця 2.6
Позиціонування України у «Глобальному інноваційному індексі» в 2011-2018 рр.

8

9

Глобальний
інноваційний індекс
Субіндекс ресурсів
інновацій
Субіндекс результатів
інновацій
Індекс ефективності
інновацій

Бал (0-100)

7

Місце

6

10 11 12

13

14 15 16

17

Бал (0-100)

5

2018

Місце

Бал (0-100)

4

2017

Бал (0-100)

Місце

3

2016
Місце

Бал (0-100)

2

Бал (0-100)

Місце

1

2015
Місце

Бал (0-100)

2014

Місце

2013

Бал (0-100)

2012

Місце

2011

60

35,0 63 36,1 71 35,8 63 50 37,6 36,3 64 36,5 50 35,7 43

38,
55

67

39,6 78 38,0 83 37,9 88 77 41,0 38,2 84 39,1 76 32,5 75 58,79

52

30,4 47 34,2 58 33,7 46 40 34,2 34,4 47 33,9 40 32,5 35 35,36

40

0,8 14 0,9 31

0,9 15 0,8 11 0,9 15 0,9

12 0,8 5

0,9

Примітка: складено автором на основі даних Global innovation index, 2018

Найвищі показники інноваційності Україна демонструє в освіті й
науці (43 місце у рейтингу) та бізнесі (46 місце у рейтингу) (табл. 2.7).
Таблиця 2.7
Позиціонування України у «Глобальному інноваційному індексі» у 2018 р. за
структурою субіндексів
Глобальний інноваційний індекс
1
Субіндекс ресурсів інновацій:
1. Інституції, що містить 3 підгрупи:
- політичне середовище
- регуляторне середовище
- бізнес-середовище
2. Людський капітал та наукові дослідження, що містить 3
підгрупи:
- освіта
- вища освіта
- дослідження та розробки

Місце
43
2
75
49,1
27,4
60,2
59,6
37,9
55,8
45,2
12,8

Бал (0-100)
39,45
3
58,79
107
122
78
100
43
34
26
50
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Продовження табл. 2.7
1
2
3
3. Інфраструктура, що містить 3 підгрупи:
38,1
89
- ІКТ
57,7
69
- енергетика
31,4
89
25,1
115
загальна інфраструктура
4. Складність ринку, що містить 3 підгрупи:
42,7
89
- кредити
31,3
84
30,0
115
- інвестиції
66,7
45
- торгівля та конкуренція
5. Розвиток бізнесу, що містить 3 підгрупи:
34,5
46
- знання працівників
46,0
41
- інноваційні зв'язки
29,0
63
- поглинання знань
28,4
75
Субіндекс результатів інновацій
35
35,36
1.
Наукові результати, що містять 3 підгрупи:
36,7
27
- створення знань
46,8
15
- вплив знань
42,0
40
- дифузія знань
21,3
53
2. Розвиток креативної діяльності, що містить 3 підгрупи:
36,5
45
- креативні нематеріальні активи
58,6
13
- креативні товари і послуги
11,9
86
- онлайн креативність
16,9
43
Примітка: складено автором на основі даних Global innovation index, 2018

Отже,

можемо

зазначити,

що

інституції

та

інфраструктура

залишаються найменш інноваційними (відповідно 107 та 89 місце у
рейтингу).
Друга група індексів (табл. 2.3) відображає стан інфраструктури для
ефективного розвитку економіки, у тому числі її цифрової складової.
«Індекс мережевої готовності» (Networked Readiness Index (NRI (WEF).
За допомогою Індексу мережевої готовності оцінюються рушійні чинники і
ступінь впливу мережевої готовності і можливостей ІКТ у країні. При цьому
враховується рівноправна роль і відповідальність усіх «гравців» соціуму –
індивідуумів (громадськості), бізнесу й уряду. Оцінка країн за цим
показником проводиться Всесвітнім економічним форумом (World Economic
Forum) з 2002 р.
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Індекс мережевої готовності складається з чотирьох субіндексів, які
оцінюють середовище для розвитку ІКТ, готовність суспільства до
використання ІКТ, фактичне використання ІКТ державою, бізнесом і
населенням, а також наслідки, які ІКТ породжує в економіці і суспільстві.
Перші три субіндекси – це драйвери зростання, які є передумовами для
четвертого субіндексу – впливу ІКТ на суспільство й економіку. Чотири
субіндекси розподілені на 10 складових і 53 змінних (на основі даних
Світового економічного форуму):
1. Субіндекс першого рівня, «внутрішнє середовище», містить такі
складові:
- політичне та нормативно-правове середовище;
- бізнес та інноваційне середовище.
2. Субіндекс другого рівня, «готовність», містить:
- інфраструктуру і цифровий контент;
- доступність ІКТ;
- навички населення.
3. Субіндекс третього рівня, «використання», містить:
- використання індивідумами;
- використання бізнесом;
- використання державою.
4. Субіндекс четвертого рівня, «вплив», логічно є похідним від трьох
вищезгаданих субіндексів і містить такі 2 складові:
- вплив ІКТ на економіку;
- вплив на суспільство.
Для кожної країни він розраховується індивідуально та загальне
значення Індексу розраховується як середнє арифметичне від чотирьох
перерахованих вище субіндексів.
Результати України упродовж п’яти років не зовсім позитивні. У 2013
р. 73 (144), а у 2017 р. 64 (139). Наша країна не змогла продемонструвати
високих позицій у відповідному Індексі, а позитивна динаміка відбулася

136

лише за рахунок зміни значень Індексу, викликаної насамперед змінами в
структурі методології, але ніяк не підкріпленої фундаментальними змінами у
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у країні.
Відставання за складовими використання технологій громадськістю,
бізнесом та владою (88 місце та 3,6 бали) є основною причиною невисоких
результатів України у світовому рейтингу. По складових відповідного
субіндексу

це

відображається

наступним

чином:

використання

громадськістю (76 місце, бал − 3,9), використання бізнесом (63 місце, бал −
3,6) та використання владою (82 місце, бал − 3,1).
Наступний

індекс цієї

підгрупи, це

«Індекс

широкосмугового

доступу до Інтернету» (Broadband Penetration Index (ITU). Окрім високої
швидкості, широкосмуговий доступ забезпечує безперервне підключення до
Інтернету (без необхідності встановлення комутованого з'єднання) і так
званий

«двосторонній»

зв'язок,

тобто

можливість

як

приймати

(«завантажувати»), так і передавати («вивантажувати») інформацію на
високих швидкостях. Широкосмуговий доступ не лише забезпечує багатство
інформаційного наповнення («контенту») і послуг, але і перетворить весь
Інтернет як в плані пропонованого мережею сервісу, так і в плані її
використання. Позиція України низька, і потребує вдосконалення показників
(табл. 2.8).
Таблиця 2.8
Значення показників, що характеризують рівень використання
широкосмугового доступу до Інтернету в Україні
№
за/п
1
1
2
3
4

Показники
2
Перелік національних широкосмугових політик (2018)
Відсоток осіб, які користуються Інтернетом (2017)
Фіксовані широкосмугові підписки на 100 жителів України (2017)
Мобільні широкосмугові підписки на 100 жителів (2017)
Примітка: згруповано автором

Значення
3
Відсутні
53,0 %
12,6 %
41,7 %
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До індексів III групи (Індекси, які відображають рівень цифрового
розвитку країни) належать: «Індекс цифрової конкурентоспроможності»
(World Digital Competitiveness (WDC) ranking); «Європейський звіт про
цифровий прогрес» (European Digital Progress Report); «Індекс цифрової
економіки та суспільства» (Digital Economy and Society Index (DESI, IDESI
(EU).
«Індекс

цифрової

конкурентоспроможності»

(World

Digital

Competitiveness (WDC) ranking). Це новий рейтинг (2016), що доповнює
загальний рейтинг «Індекс глобальної конкурентоспроможності» (Global
Competitiveness Index (GCI (WEF). Даний індекс відображає краще розуміння
зусиль які були вкладені в розвиток цифрової економіки, а також відображає
ефекти спричинені внеском цифрових технологій на ефективність країни та
надає можливість оцінювати і керувати цифровими перетвореннями. Мета
відповідного Індексу – це оцінка того, якою мірою країна досліджує та
імплементує цифрові технології, що ведуть до трансформацій в практиці
уряду, бізнес-моделей та суспільства в цілому. Позиція України у даному
рейтингу 58 із 63 країн, які були досліджені у рамках даного дослідження.
Основним інструментом оцінювання розвитку цифрової економіки і
суспільства в ЄС є так зване цифрове табло, яке складається з понад 150
показників, що відображають різні аспекти цифрового розвитку, зокрема –
проникнення Інтернету, розвиток цифрових навичок, цифровізацію бізнесу та
державних (публічних) послуг тощо.
DESI

було

розроблено

відповідно

до

керівних

принципів

та

рекомендацій організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР,
Organization for Economic Co-operation and Development ) – міжнародна
організація, що об'єднує 35 високо розвинутих країн світу. Джерелом даних
для формування цього цифрового табло є опитування статистичних служб
Європейської Комісії (Євростату та DG CNECT), щодо використання
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) серед домогосподарств та
підприємств різної форми власності. Також дані збирають із спеціальних
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досліджень, які запущені службами Європейської Комісії. Дані щодо
широкосмугового доступу до Інтернету, отримуються від основних
провайдерів.
На основі цифрового табло формуються два ключових звіти щодо стану
цифрової економіки в ЄС, зокрема – Індекс цифрової економіки та
інформаційного суспільства (DESI) та Європейський звіт з цифрового
прогресу (EDRP). Відмінність між ними полягає у тому, що EDPR більше
акцентує увагу на цифровий розвиток окремої країни, зокрема – зміни у
законодавстві тощо. При цьому використовуються як дані цифрового табло,
так і національне законодавство. В той же час DESI надає узагальнене
уявлення про цифровий розвиток у країнах-членах ЄС на основі переважно
статистичних даних та охоплює інформацію щодо таких аспектів: Доступ до
широкосмугового Інтернету та його якість; Цифрові навички та людський
капітал;

Використання

ІКТ

громадянами;

Використання

цифрових

технологій бізнесом; Цифрові публічні послуги.
Загалом, Індекс цифрової економіки та інформаційного суспільства
(DESI) має тришарову структуру. Він структурований із 5 основних факторів,
які розділені на субфактори, які в свою чергу складаються з індивідуальних
показників (табл. 2.9).
Таблиця 2.9
Структура індексу цифрової економіки та інформаційного суспільства (DESI)
Фактор
1
1 З'єднання

Субфактор
2
1a Фіксований широкосмуговий
1b Мобільний широкосмуговий
зв'язок
1c Швидкий широкосмуговий доступ
1d Над швидкий широкосмуговий
доступ
1e Індекс цін на широкосмугові
канали

Індикатор
3
1a1 Фіксоване широкосмугове покриття
1a2 Фіксована широкосмугова передача
1b1 4G покриття
1b2
Використання
мобільного
широкосмугового зв'язку
1c1 Швидке широкосмугове покриття
1c2 Швидкий широкосмуговий прийом
1d1 Над швидкий широкосмуговий
покриття
1d2 Надшвидкісний широкосмуговий
підключення
1e1 Індекс цін на широкосмугові канали
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Продовження табл. 2.9
1

2

3

2
Цифрові 2a Основні навички та використання
навички
2b Розширені навички та розвиток

3
3a Зміст
Використання
Інтернету
3b Зв'язок
3c Операції
4 Інтеграція 4a Оцифрування бізнесу
цифрових
технологій

4b Електронна комерція
5
Цифрові 5a Е-Уряд
публічні
(громадські)
послуги
5b Служби Е-Медицина

Примітка: згруповано автором

2a1 Користувачі Інтернету
2a2 Найменші основні цифрові навички
2b1 Спеціалісти з ІКТ 2b2 Випускники
STEM
2b1 Спеціалісти з ІКТ 2b2 Випускники
STEM
3a1 Новини
3a2 Музика, відео та ігри
3a3 Відео за запитом
3b1 Відео дзвінки
3b2 Соціальні мережі
3c1 Банківська справа
3c2 Покупки
4a1 Електронний обмін інформацією
4a2
RFID
(Radio
frequency
identification) –
радіочастотна
ідентифікація)
4a3 Соціальні медіа
4a4 Е-рахунок-фактура)
4a5 Хмарні технології
4b1 Продаж МСП в мережі
4b2 Оборот електронної комерції
4b3 Транскордонні інтернет продажі
5a1 Користувачі електронного уряду
5a2 Попередньо заповнені форми
5a3 Завершення онлайнової служби
5a4 Послуги електронного уряду для
бізнесу
5a5 Відкриті дані
5b1 Е-Медицина

Для того, щоб агрегувати показники, виражені в різних одиницях, в
підрозділи та розміри DESI, ці показники були нормалізовані. В DESI,
нормалізацію було виконано методом min-max, який складається з лінійної
проекції кожного індикатор на шкалі від 0 до 1. Для індикаторів з
позитивною

динамікою,

значення

0

у

нормалізованому

масштабі

прив'язували до мінімуму значення в індикаторному вихідному масштабі, а
значення 1 в нормованому масштабі було прив'язані до максимального
значення в шкалі індикатора. Для забезпечення міжчасових порівнянь
показників індексів, мінімумів і максимумів для нормалізація кожного
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індикатора була фіксованою і буде використана для нормалізації в майбутній
версії DESI.
У табл. 2.10 представлені загальні ваги основних факторів DESI,
прийняті в рамках цифрових політик ЄС.
Таблиця 2.10
Ваги індикаторів основних факторів DESI
№ за/п
1
2
3
4
5

Розмір
Підключення
Людський капітал
Використання Інтернет-послуг
Інтеграція цифрових технологій
Цифрові публічні (громадські) послуги

Вага
25%
25%
15%
20%
15%

Примітка: згруповано автором

𝐷𝐷𝐸𝐸𝑆𝑆𝐼𝐼(𝐶𝐶) = З(𝐶𝐶) ⋅ 0,25 + ЛК(𝐶𝐶) ⋅ 0,25 + ІР(𝐶𝐶) ⋅ 0,15 + ЦТ(𝐶𝐶) ⋅ 0,2 + ЦП(𝐶𝐶) ⋅ 0,15, (2.1)

де складова (𝐶𝐶) − оцінка, отримана країною C у певному вимірі; «З» (Зв'язок) і «Л» (Людський капітал) можна вважати найбільш важливими та
ваговими факторами, тому що вони відображають інфраструктурний стан
цифрової економіки та суспільства. Саме тому даним факторам надано
найбільшу вагу.
Фактору «Інтеграція цифрових технологій» (ЦТ) надано також високу
вагу, адже цей показник фіксує використання першого показника, а саме
використання ІКТ у бізнес-секторі, що є однією з найважливіших чинників
зростання економіки країни. «Використання інтернет-послуг (громадянами)»
(ІР) і «Цифрові публічні (громадські) послуги» (ЦП) забезпечуються якістю
першого фактору, а саме інфраструктурою та їхній внесок змінюється та
взаємозалежний від факторів «Зв'язок» і «Людський капітал». З цієї причини
їм було присвоєно менша вагова оцінка.
У свою чергу, діапазони вагових оцінок також присвоєні кожному із
субфакторів, які сумарно по кожному фактору дорівнюють 100 %
(табл. 2.11).
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Таблиця 2.11
Ваги субфакторів DESI
№ за/п

Субфактор

Вага

1

2

3

Підключення

1
1a
1b
1c
1d
1e
2

Фіксований широкосмуговий зв'язок
Мобільний широкосмуговий
Швидкий широкосмуговий зв'язок
Ультра швидкий широкосмуговий
Індекс цін широкосмугового зв’язку
Людський капітал

20%
30%
20%
20%
10%

2a
2b
3
3a
3b
3c
4

Основні навички та використання
Передові навички та розвиток
Використання Інтернет-послуг
Контент
Комунікації
Операції
Інтеграція цифрових технологій

50%
50%

4a
4b
5

Оцифровка бізнесу
E-комерція
Цифрові публічні (громадські) послуги

60%
40%

5a
eУряд
5b
eЗдоров’я
Примітка: згруповано автором

33%
33%
33%

80%
20%

Коли йдеться про інтеграцію цифрових технологій у бізнес-сектор, то
вимір бізнес-оцифрування є більш важливим, ніж електронна комерція, його
вага становить 0,6.
Розглянемо більш детально показники (індикатори), що входять до
фактору №4 «Інтеграція цифрових технологій» та субфакторів «Цифровий
бізнес» та «E-комерція» (табл. 2.12).
Із збором даних групи №4 «Використання цифрових технологій
бізнесом» виникають найбільші труднощі, адже бізнес не завжди охоче
оприлюднює результати господарської діяльності.
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Таблиця 2.12
Складові показники (індикатори), що входять до фактору №4 «Інтеграція
цифрових технологій бізнесом», субфакторів «Цифровий бізнес» та «Eкомерція»
E-комерція
Діджиталізація бізнесу
1
2
Підприємство продає більше 50 % через Інтеграція (автоматизація) внутрішніх процесів
вебсайт чи додаток
(ERP-система)
Планування
ресурсів
підприємства)
Продаж через маркетплейс
Використання аналітичних (CRM- систем)
управління взаємовідносинами із клієнтами)
Підприємство продає через власний веб-сайт Електронне управління ланцюгами поставок
чи додаток
Продажі через власний власний веб-сайт чи Підприємства, що відправляють електронні
додаток
рахунки-фактури
Підприємство продає через Е-комерційний Підприємства
володіють
веб-сайтом
або
маркет плейс
домашньою сторінкою
Підприємство продає більше 25 % через веб- Підприємства володіють веб-сайтом що мають
сайт чи додаток
спеціальні налаштування (SEO)
Замовлення товарів чи сервіси онлайн
Підприємства,
що
надають
працівникам
віддалений доступ до ІТ-систем
Кордон Е-комерції
Підприємства, що забезпечують більше 20% своїх
працівників портативними пристроями
Купівля: фізичних товарів онлайн
Підприємства, що самостійно забезпечують усіх
своїх працівників портативними пристроями
Купівля: сервіси онлайн
Підприємства, що використовують мобільний
інтернет для запуску бізнес-додатків
Купівля: контенту онлайн
Підприємства, що платять кошти за рекламу в
Інтернеті
Продаж онлайн (наприклад, через аукціон)
Підприємства, з високим рівнем цифрової
інтенсивності
Індивідууми, які не мали проблем при Підприємства, з дуже низьким рівнем цифрової
купівлі\замовлення товарів чи сервісів через інтенсивності
Інтернет
Продаж підприємствами онлайн
Оцінка цифрової інтенсивності для підприємства
Обороти Е-комерції
Використання
технологій
радіочастотної
ідентифікації (RFID)
Підприємства, що продають за кордон іншим Підприємства, що використовують соціальні
країнам ЄС
мережі
Підприємства які використовують B2C- Підприємства, що використовують дві або більше
можливості Інтернет продаж
соціальних мереж
Підприємства, що використовують хмарні сервіси

Примітка: згруповано автором

Проте, для того, щоб розуміти як поява нових цифрових технологій
інтегрується у сферу бізнесу, необхідно здійснювати моніторинг індикаторів
цієї групи (табл. 2.13).
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Таблиця 2.13
Динаміка критеріїв оцінювання індексу цифрової інтенсивності (2015 – 2018 рр.)
№
з/п
1
1

2015

2016

2017

2018

2019

2
Підприємства, де більше 50% осіб
використовувалися
комп'ютери
з
доступом до Інтернету у комерційних
цілях
В основному використовують власних
спеціалістів з ІКТ або послуги зовнішніх
спеціалістів
Швидкий широкосмуговий Інтернет (30
Мбіт / с або вище)
Мобільні інтернет-пристрої для не менше
20% зайнятих осіб (для ділового
спілкування);
Мають веб-сайт
Веб-сайт із складними функціями (опис
товарів
або
послуг,
прайс-листи;
можливість
для
відвідувачів
налаштовувати або розробляти онлайн
товари або послуги; відстеження або
статус
розміщених
замовлень;
персоналізований контент для регулярних
/ повторюваних відвідувачів

3
Підприємства, де більше 50% осіб
використовувалися
комп'ютери
з
доступом до Інтернету у комерційних
цілях
В основному використовують власних
спеціалістів з ІКТ або послуги
зовнішніх спеціалістів
Швидкий широкосмуговий Інтернет (30
Мбіт / с або вище)
Мобільні інтернет-пристрої для не
менше 20% зайнятих осіб (для ділового
спілкування);
Мають веб-сайт
Веб-сайт із складними функціями (опис
товарів або послуг, прайс-листи;
можливість
для
відвідувачів
налаштовувати або розробляти онлайн
товари або послуги; відстеження або
статус
розміщених
замовлень;
персоналізований
контент
для
регулярних / повторюваних відвідувачів

4
Підприємства, де більше 50% осіб
використовувалися комп'ютери з
доступом до Інтернету у комерційних
цілях
Власні ІКТ спеціалісти*

5
Підприємства, де більше 50% осіб
використовувалися комп'ютери з
доступом до Інтернету у комерційних
цілях
Власні ІКТ спеціалісти

6
Підприємства, де більше 50% осіб
використовувалися комп'ютери з
доступом
до
Інтернету
у
комерційних цілях
Власні ІКТ спеціалісти

7

Використання соціальних медіа

Використання соціальних медіа

Швидкий широкосмуговий Інтернет
(30 Мбіт / с або вище)
Мобільні інтернет-пристрої для не
менше 20% зайнятих осіб (для
ділового спілкування);
Мають веб-сайт
Веб-сайт із складними функціями
(опис товарів або послуг, прайслисти; можливість для відвідувачів
налаштовувати
або
розробляти
онлайн
товари
або
послуги;
відстеження або статус розміщених
замовлень; персоналізований контент
для регулярних / повторюваних
відвідувачів
Використання соціальних медіа

Швидкий широкосмуговий Інтернет
(30 Мбіт / с або вище)
Мобільні інтернет-пристрої для не
менше 20% зайнятих осіб (для
ділового спілкування);
Мають веб-сайт
Веб-сайт із складними функціями
(опис товарів або послуг, прайслисти; можливість для відвідувачів
налаштовувати або розробляти
онлайн
товари
або
послуги;
відстеження або статус розміщених
замовлень;
персоналізований
контент
для
регулярних
/
повторюваних відвідувачів
Використання 3D принтерів*

8

Є пакет програмного забезпечення ERP
для обміну інформацією між різними
функціональними областями

Купівля
середніх-високих
сервісів
телефонних центрів (колсервіс) *

Швидкий широкосмуговий Інтернет
(30 Мбіт / с або вище)
Мобільні інтернет-пристрої для не
менше 20% зайнятих осіб (для
ділового спілкування);
Мають веб-сайт
Веб-сайт із складними функціями
(опис товарів або послуг, прайслисти; можливість для відвідувачів
налаштовувати
або
розробляти
онлайн
товари
або
послуги;
відстеження або статус розміщених
замовлень; персоналізований контент
для регулярних / повторюваних
відвідувачів
Веб-сайт має посилання з переходом
на
профілі
соціальних
мереж
підприємства*
Купівля середніх-високих сервісів
телефонних центрів (колсервіс) *

9

Мають СRM систему

10

Обмін інформацією (УЛП) електронним
шляхом з постачальниками або
клієнтами

Надсилання
електронних
рахунків
B2BG (автоматизована обробка) *
Оплата реклами в Інтернеті*

Надсилання електронних рахунків
(автоматизована обробка) *
Оплата реклами в Інтернеті*

Надсилання електронних рахунків
(автоматизована обробка)
Використання промислових або
сервісних роботів (не обов'язково) *

11

Використовували будь-які комп'ютерні
мережі для продаж (принаймні 1%)

Використовували будь-які комп'ютерні
мережі для продаж (принаймні 1%)

12

Електронна комерція (підприємства, які
мають оборот веб продаж, понад 1% від
загального обороту продаж та понад 10%
B2C веб продаж з загального обороту
продаж у мережі Інтернет)

Електронна комерція (підприємства, які
мають оборот веб продаж, понад 1% від
загального обороту продаж та понад
10% B2C веб продаж з загального
обороту продаж у мережі Інтернет)

Використовували
будь-які
комп'ютерні мережі для продаж
(принаймні 1%)
Електронна комерція (підприємства,
які мають оборот веб продаж, понад
1% від загального обороту продаж та
понад 10% B2C веб продаж з
загального обороту продаж у мережі
Інтернет)

Використовували
будь-які
комп'ютерні мережі для продаж
(принаймні 1%)
Аналіз великих даних з будь-якого
джерела даних (необов'язково)

2

3
4

5
6

Є пакет програмного забезпечення
ERP для обміну інформацією між
різними функціональними областями
*
Мають СRM систему *
Обмін інформацією щодо управління
ланцюгами поставок електронним
шляхом з іншими підприємствами,
або постачальниками, або клієнтами*
Використовували
будь-які
комп'ютерні мережі для продаж
(принаймні 1%)
Електронна комерція (підприємства,
які мають оборот веб продаж, понад
1% від загального обороту продаж та
понад 10% B2C веб продаж з
загального обороту продаж у мережі
Інтернет)

Примітка:*Зміни порівняно з попереднім роком; згруповано автором

Купівля середніх-високих сервісів
телефонних центрів (CC колсервіс)
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Результати проведених досліджень дозволяють стверджувати, що
значення індексу цифрової інтенсивності у динаміці 2015-2017 рр.
змінювалося від 0 до 12 балів (табл. 2.14).
Таблиця 2.14
Градація підприємств за Індексом цифрової інтенсивності
п_іці_дн Підприємства, що мають дуже низький
індекс цифрової інтенсивності
п_іці_н Підприємства, що мають низький індекс
цифрової інтенсивності
п_іці_в Підприємства, що мають високий індекс
цифрової інтенсивності
п_іці_дв Підприємства, що мають дуже високий
індекс цифрової інтенсивності
Примітка: згруповано автором

Кількість
підприємств
з
балами від 0 до 3
Кількість підприємств з балами
від 4 до 6
Кількість підприємств з балами
від 7 до 9
Кількість підприємств з балами
від 10 до 12

Шкала оцінювання була встановлена, виходячи з наступних критеріїв:
підприємства, що мають дуже низький індекс цифрової інтенсивності (оцінка
від 0 до 3 балів), підприємства, що мають низький індекс цифрової
інтенсивності (оцінка від 4 до 6 балів), підприємства, що мають високий
індекс цифрової інтенсивності (оцінка від 7 до 9 балів), підприємства, що
мають дуже високий індекс цифрової інтенсивності (оцінка від 10 до 12
балів).
Щодо статистики по країнах ЄС, то можна зазначити, що лише п'ята
частина компаній має високий рівень Індексу цифрової інтенсивності. Проте,
дані результати є диверсифікованими. Так, у Данії половина компаній
працюють з високою цифровою інтенсивністю, а у Болгарії та Румунії –
менше ніж кожна десята компанія працює над цифровою трансформацією
(Eurostat community survey ict usage and e-commerce in enterprises, 2019)
У табл. 2.15 наведено дані щодо ступеня та швидкості проникнення
цифрових технологій у бізнес країн ЄС.
Отже, можемо зазначити, що соціальні медіа, електронні рахунки,
мобільні додатки та швидке широкосмугове з'єднання є рушійною силою для
цифрової трансформації європейських підприємств.
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Таблиця 2.15
Швидкість проникнення цифрових технологій в бізнес країн ЄС у 2017 р.
% підприємств
ЄС
велик
МСП
і
3
4

Зміна 20172015 р.р.
Велик
МСП
і
5
6

Ключові показники, що відображають
процеси цифрової трансформації

Рік

1

2

Наявність веб-сайту або домашньої сторінки

2017

94%

76%

0

2

Веб-сайт має деякі інтерактивні функції
Використовують соціальні мережі
> 50% зайнятих користуються комп'ютерами
та Інтернетом
Найшвидше широкосмугове з'єднання
становить не менше 30 Мб / с

2017
2017

74%
72%

58%
47%

2
9

3
8

2017

50%

40%

3

2

2017

69%

37%

15

12

Використовують програмне забезпечення
ERP (планування ресурсів підприємства)

2017

76%

33%

Немає
можливості
порівняти з
2015 р.

Використовують інформаційну систему
управління відносинами з клієнтами (CRM)

2017

62%

32%

0

1

> 20% працівників з портативними
пристроями для комерційного використання

2017

38%

32%

7

5

Використовують послуги спеціалістів з ІКТ

2017

75%

18%

-3

-1

Продаж онлайн (принаймні 1% від обороту)

2017

39%

17%

1

1

Обмінюватися даними електронного
управління ланцюгами поставок

2017

47%

17%

-1

1

Електронні продажі в секторі (B2C) бізнесспоживач

2017

9%

7%

1

1

Примітка: згруповано автором

Хмарні обчислення також демонструють високі темпи зростання, але
поки тільки на великих підприємствах. Великі компанії є більш цифровими
аніж суб’єкти малого та середнього підприємництва.
У нашій країні немає загальної оцінки для усіх бізнес структур.
Зважаючи на те, що Україна не відображається у багатьох глобальних
рейтингах щодо розвитку цифрової економіки, виникає проблема із
розумінням загальної тенденції зміни цифрової інфраструктури, точок
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перетину та інтеграції з бізнес-структурами, органами влади та ін. Основною
причиною такого явища є те, що у нас відсутнє інформаційне поле, так звані
дорожні карти для бізнесу, які б рекомендували та інформували бізнес про ті
чи інші цифрові продукти. Також недосконалими й технологічно застарілими
є статистична методологія та статистичні спостереження у плані отримання
актуальних даних щодо цифрового розвитку бізнес-структур та цифрової
економіки країни.
Основним джерелом даних у нашій країні є Державна служба
статистики України, яка збирає дані із розробленої уніфікованої форми (ф. №
1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на
підприємствах у 20____ році») (Додаток В).
У 2017 р. наша країна взяла за основу європейську форму статистичних
спостережень «Опитування щодо використання ІКТ та Е-комерції на
підприємствах» (Community survey on ICT usage and E-commerce in
enterprises) для наповнення індексу DESI складової №4 «Інтеграція цифрових
технологій бізнесом».
Для отримання актуальної інформації стосовно розвитку цифрової
економіки та суспільства країн ЄС, Європейська Комісія постійно модифікує
індикатори, що входять у структуру індексу DESI. Бізнес-суб’єкти ЄС, а саме
малі, середні та великі підприємництва, проходять дане статистичне
опитування щорічно.
Для того щоб наша країна інтегрувалася у відповідні глобальні індекси
необхідно уніфікувати статистичну групу індикаторів (показників), проте
потрібно врахувати розрив, який існує між суб’єктами вітчизняного та
європейського бізнесу.
Незважаючи

на

те,

що

із

запланованих

заходів

«Концепції

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 рр.»
реалізовано не всі заплановані заходи, уряд нашої країни декларує
наступні плани щодо позицій нашої країни у даних глобальних рейтингах
(табл. 2.16).
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Таблиця 2.16
Прогнозовані позиції нашої країни у глобальних рейтингах у 2025 р.
№
за/п
1

Назва показника

3

2
Digital Economy and Society Index 2025
(EU)
Global Innovation Index 2025 (GII,
INSEAD WIPO)
Networked Readiness Index 2025 (WEF)

4

Broadband Penetration Index 2025 (ITU)

5

Global Competitiveness Index 2025
(WEF)

1
2

Позиція у
рейтингу
(2016 р.)
3

Позиція у
рейтингу
(2020 р.)
4

Позиція у
рейтингу
(2025 р.)
5

-

№20

№20

56

40

15

41

64

30

20

-

-

20

44
Включення у
рейтинг

85

60

20

Зростання з
2016 р.
6
Включення у
даний рейтинг

65

Примітка: згруповано автором

Для успішної імплементації цифрового порядку денного та досягнення
відповідних позицій, перш за все необхідно сформувати адекватну систему
індикаторів, що відображатимуть, в тому числі, ефективність впровадження
та поширення цифрових технологій в економіці України. Для цього
необхідно сформувати надійні індикатори розвитку.
Саме тому, в табл. 2.17 виокремлено основні причини, через які Україні
варто врахувати практику ЄС у розробці методології збору та опрацювання
статистичної інформації (статистичних даних), та основні причини розробки
вітчизняної методології визначення індексу цифрової трансформації бізнесу.
Таблиця 2.17
Особливості розроблення вітчизняної методології визначення індексу
цифрової трансформації бізнесу із врахуванням європейського досвіду
№
за/п
1
1

Причини, чому Україні варто
врахувати практику ЄС із
забору статистичних даних
(«Community survey on ICT
usage and E-commerce in
enterprises»)
2
Країни
ЄС
першочергово
мотивують
бізнес-структури
до
використання
новітніх
цифрових
технологій.
Створили
відповідну
екосистему
в
якій
усі
використовують
ІТ
інфраструктуру (освіта, бізнес,
влада, медицина та ін.)

Недоліки які не враховані
(ф. № 1-ІКТ (річна)
«Використання інформаційнокомунікаційних технологій на
підприємствах у 20____ році»
3
Не проводять опитування та
забір
даних
мікропідприємств. Саме мікро
підприємства (в тому числі
стартапи)
використовують
цифрові технології одразу при
старті власної справи і
завдяки цьому функціонують
ефективно.

Причини необхідності розробки
власної методології визначення
індексу цифрової трансформації
бізнесу
4
Оскільки
Індекс
цифрової
економіки та суспільства (DESI)
вимірює прогрес країн ЄС до
цифрової
економіки
та
суспільства, то потрібно врахувати
і те, що Україна перебуває на
різних етапах цифрового розвитку,
у порівняні з країнами ЄС
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Продовження табл. 2.17
1
2

3

4

2
Кожного
року
форма
переглядається
і
модифікується під найбільш
актуальні
та
важливі
технології.
Прозорість та зрозумілість
рівня
розвитку
бізнесструктур тієї чи іншої
країни.
Дані базуються на поєднанні
державної
та
відомчої
статистики із системою
періодичних
представницьких опитувань
населення, професійних груп
і
підприємств,
що
виконуються професійними
соціологічними
організаціями.

3
Розрив
між
цифровою
грамотністю європейського та
вітчизняного
бізнесу.
Не
зрозумілість термінології та
більшості новітніх технологій.
Не готовність вітчизняного
бізнесу інтегрувати технології
Індустрії 4.0 не спробувавши
технологій Індустрії 3.0.
Використання даних лише з
одного джерела Державної
статистики

5

6

7

Примітка: структуровано автором

4
Необхідна комплексна оцінка усіх
суб’єктів бізнесу. При цьому
необхідно враховувати актуальний
стан
цифрової
трансформації
бізнесу.
Завдяки ефективному використанню
цифрових технологій зникає розрив
між розвитком МСП та великими
суб’єктами.
Мотивування
суб’єктів
підприємництва до використання
нових цифрових технологій.

Дороговкази, інформаційне джерело
та здатність визначити власний
індекс цифрової трансформації та
отримати
рекомендації
щодо
підвищення рівня цифрової зрілості.
Прозорість
та
зрозумілість
алгоритму
імплементації
відповідних технологій у власну
бізнес діяльність для суб’єкта
підприємництва.
Усунення
«інформаційної
нерівності»
між
окремими
регіонами, галузями економіки та
різними верствами населення

На основі цього необхідно розробити власну методологію визначення
індексу цифрової трансформації бізнесу, яка б враховувала реалії та
специфіку вітчизняного ринку та відображала більш глибоке розуміння
процесів цифровізації вітчизняного бізнес-середовища.
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2.3.

Інструментарій

побудови

інноваційної

бізнес-моделі

підприємства у контексті імплементації цифрових технологій
У висококонкурентній інформаційній економіці бізнес-структурам
потрібне постійне впровадження інновацій, ефективних інформаційних
технологій для забезпечення стійких довгострокових ринкових переваг, а
також раціонального їх функціонування. Конкурентоспроможність бізнесструктур

формується

застосуванню

завдяки

інформаційної

використанню

системи

цифрових

управління,

технологій,

реінжинірингу

та

трансформації діючих бізнес-процесів у новій цифровій бізнес-моделі.
Ефективна структуризація та управління бізнес-процесами організації є
основним

фундаментальним

важелем,

який

сприяє

розумінню

функціонування бізнесу та забезпечує його конкурентну перевагу. Важливим
процесом, який дозволяє підприємствам розвиватися в умовах глобального
інформаційного

середовища,

є

діджиталізація.

Діджиталізація

–

це

використання цифрових технологій для зміни бізнес-процесів та бізнесмоделі з метою забезпечення нових можливостей отримання доходу,
створення цінності при переході до цифрового бізнесу (рис. 2.5).
Незважаючи на численні наукові дослідження

щодо розвитку

інформаційно-комунікаційних технологій та цифрової економіки, на сьогодні
недостатньо дослідженим залишається питання особливостей впливу
цифрових технології на трансформацію бізнес-процесів та діючих бізнесмоделей малого та середнього бізнесу (МСБ).

Рис. 2.5. Еволюційний шлях розвитку цифрового бізнесу
Примітка: структуровано автором на основі Gartner
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Саме тому у даному розділі дослідження буде визначено особливості
впливу цифрових технології на трансформацію діючих бізнес-моделей
організацій через призму бізнес-процесів організації. Дослідити як впливає
імплементація цифрових технологій на показники діяльності МСБ.
У цій цифровій епосі темп змін є надзвичайно шаленим і кожна
організація зустрічається з екзистенціальними загрозами, що надходять від
нових та існуючих конкурентів. В епоху 4.0 індустріальної промислової
революції саме технології надають будь-якій компанії можливість змінити
власну бізнес-модель так, аби диференціюватися від усього світового ринку.
Бізнес, який працює на основі сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій − це ефективний та конкурентоспроможний бізнес, який буде
готовий до євроінтеграційних процесів та виходу на міжнародні ринки.
Перед тим як розробляти дорожню карту цифрової трансформації, необхідно
проаналізувати діючу бізнес-модель та бізнес-процеси організації, зрозуміти
проблеми з якими зустрічаються власники бізнесу, і тільки після цього
інтегруватись у цифрову трансформацію. На рис. 2.6 представлена
узагальнена схема процесу трансформації діючої бізнес-моделі в інноваційну
модель.
Проектування діючої бізнес-моделі компанії
Діагностика діючої бізнес-моделі
Розробка стратегічного плану розвитку бізнес-організації проектування інноваційної бізнес-моделі
Реалізація й експлуатація нової бізнес-моделі

Рис. 2.6. Діагностика бізнес-моделі у системі управління компанією
Примітка: запропоновано та структуровано автором

Для того щоб визначити інноваційний вектор розвитку організації
необхідно першочергово зрозуміти та візуалізувати поточний стан справ, а
саме бізнес-модель організації. Провести діагностику «вузьких місць» та
лише після цього на основі отриманих даних розробити стратегічний план
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розвитку бізнес-організації, а саме спроектувати візію інноваційної бізнесмоделі та спробувати її імплементацію.
Перелік визначень поняття «бізнес-модель» відображено у табл. 2.18.
Таблиця 2.18
Дефініції терміну «бізнес-модель»
Автори (джерело)

Зміст визначення

1

2

Модель
Концептуальний опис способу створення цінності – економічної
бізнесу https://uk.wiki (виручка, прибуток),
соціальної
(імідж)
тощо.
Процес
pedia.org/wiki/бізнес- створення моделі бізнесу є складовою частиною стратегії бізнесу.
модель

P. Weill і M. Vitale, Бізнес-модель ‒ це опис взаємовідносин між споживачами,
партнерами й постачальниками бізнес-структур, який визначає та
2001
відображає основні потоки продуктів, інформації й грошей, а також
основні вигоди, які отримують усі учасники бізнес процесу.
A. Osterwalder, 2005 Бізнес-модель – це візуалізація процесу отримання фінансової
винагороди (коштів) (або наміру отримання фінансової винагороди).
Модель описує цінність, яку організація пропонує клієнтам;
відображає можливості організації; перелік партнерів, необхідних для
ефективного розвитку організації та доставки відповідних цінностей
клієнтам; ресурси необхідні для одержання стійких потоків доходу.
Osterwalder і Y.
Бізнес-модель ‒ це логічне обґрунтування того, як компанія
Pigneur, 2011
створює, доставляє й поглинає цінність (економічну, соціальну і т.
д.).
А.Ю. Сооляттэ,
2009

Бізнес-модель – це опис підприємства як складної системи із
заданою точністю. У рамках бізнес-моделі відображаються всі
об'єкти (сутності), процеси, правила виконання операцій, існуюча
стратегія розвитку, а також критерії оцінки ефективності
функціонування системи.

Н. Д. Стрекалова,
2009

Бізнес-модель – це, насамперед, концептуальний інструмент для
дослідження складного об'єкта (бізнес-системи), що відображає
логіку бізнесу. Він характеризує основні елементи бізнесу, їх
відносини й систему зв'язків (механізмів) об'єкта із зовнішнім
середовищем, що дозволяє створити спрощену цілісну картину про
бізнес і відобразити його найбільш істотні характеристики (яку
цінність створює для споживача, кому і як доставляється, яким
чином використовуються ресурси й можливості з метою створення
стійкої конкурентної переваги, одержання доходу й здобування
прибутку).
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Продовження табл. 2.18
1
В.А. Котова, 2009

2
Бізнес-модель ‒ це схематичний опис устрою бізнесу який
відображає процес генерування вигід для споживачів і власників.

Модель бізнесу – це те, як компанія унікальним образом веде свій
бізнес; вибирає споживача; формулює й розмежовує пропозиції;
розподіляє ресурси; визначає, які завдання вона зможе виконати
самотужки і які делегує на аутсорсинг; виходить на ринок; створює
цінність для клієнтів і одержує від цього прибуток. Компанії
можуть пропонувати продукти, послуги або технологіії, але ця
пропозиція ґрунтується на комплексній системі дій і взаємин, що
представляють собою бізнес-модель компанії.
H. Chesbrough, 2006 Бізнес-модель компанії – це спосіб, який компанія використовує
для створення цінності й одержання прибутку.
A. Slywotzky, 1996

David J. Teece, 2010 Сутність бізнес-моделі укладається у визначенні способу, з
допомогою якого підприємство поставляє цінність для клієнтів,
залучає їх придбати цінність і отримую прибуток.
А.І. Шаталов, 2010 Бізнес-модель фірми – сукупність взаємозалежних стратегічних
взаємозв’язків, що формулюють спосіб ведення бізнесу фірмою,
який визначає, як відбувається створення й присвоєння фірмою
цінності в рамках мережі створення цінності.
Примітка: структуровано автором

Ще один істотний аспект визначення бізнес-моделі пов'язаний з тим,
що її часто плутають зі стратегією, підміняючи одне поняття іншим, або
включаючи стратегію, як один з компонентів, до складу бізнес-моделі.
Подібна плутанина викликана тим, що бізнес-модель тісно пов'язана зі
стратегією, але не тотожна стратегії. Взаємозв'язок між бізнес-моделлю і
стратегією можна проілюструвати за допомогою «рівняння цінності»
(Сачинська Л.В., 2015)(формула 2.2):
V = M ⋅ S,
де V = Value (Цінність);
M = Model (Бізнес-модель);
S = Strategy (Стратегія).

(2.2)

153

Дане рівняння припускає, що компанія повинна визначити кращі
бізнес-моделі для реалізації стратегії і, на їх основі, розгорнути й реалізувати
свою стратегію, спрямовану на створення цінності для клієнтів та інших
зацікавлених осіб. Саме тому вважаємо, що кожна організація повинна мати
розроблену і добре структуровану бізнес-модель (бізнес-моделі) де основний
фокус направлений на споживачі та дохідності компанії.
Компанія може керувати одночасно декількома бізнес-моделями.
Аналогічно, кілька бізнес-моделей можуть бути успішними одночасно в
одній галузі, це нормально, адже таким чином буде забезпечене середовище
«здорової» конкуренції.
Нові бізнес-моделі можна генерувати свідомо. Для цього існують
загальнодоступні інструменти для візуалізації, для прикладу такі як
концепція 4-вимірної моделі (полотно бізнес-моделі із 9 секторів) (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Структурні блоки бізнес-моделі Canvas
Примітка: інтерпретовано автором на основі: Osterwalder, 2010

Бізнес-модель, згідно концепції Canvas, складається з чотирьох стовпів
(розділені на дев'ять блоків), що визначають:
− унікальну торгівельну пропозицію (УТП). Продукт / послуга, що
створює цінність (ціннісна пропозиція / продукт - BM1);
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− клієнтський сегмент (інтерфейс клієнта - BM2). Хто є основними
споживачами організації;
− канали доставки продукції (ВМ3). Яким чином відбувається доставка
товару/послуги;
− взаємозв’язки (комунікація) з клієнтами (BM4). Як досягається
комунікація з лояльними та потенційними споживачами;
− партнери організації (ВМ5). Хто є нашими партнерами ита сприяє
ефективному функціонуванню організації;
− ключові дії для ефективної діяльності організації (ВМ6);
− внутрішні та зовнішні ресурси які потребує бізнес (управління
інфраструктурою – BM7);
− управління витратами та генерування доходів (фінанси – BM8 та
ВМ9).
Для генерування бізнес-моделі організації слід використовувати
спеціалізовані та загально доступні сервіси (табл. 2.19).
Сервіс Realtime Board Miro представляє собою маркерну дошку для
малювання, наклеювання стікерів, підкріплення інформації стікерами,
відеороликами та іншими матеріалами. Даний сервіс дозволяє займатися не
тільки бізнес-моделюванням по Остервальдеру, а також створенням макетів
веб-сторінок, плануванням Agile циклів, карту клієнтів, а також фіксуванням
ідей «мозкового штурму», та ще багато інших (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Можливості веб сервісу Realtime Board
Примітка: структуровано автором на основі Realtime Board
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Таблиця 2.19
Топ 5 платформ-конструкторів для моделювання бізнес-моделі та їх основні характеристики
Назва платформи
Realtime Board Miro

Рік заснування
2011, СанФранциско,
Каліфорнія,
США

Canvanizer

2011, Нюрнберг
(Німеччина)

Business Model Fiddle

2012, Крайстчерч
(Нова Зеландія)
2016, Аліканте
(Іспанія)

Vizologi

Strategyzer

2010, Цюрих
(Швейцарія)

Примітка: згруповано автором

Характеристика сервісу
Даний сервіс дозволяє: бізнес-моделювання по Остервальдеру; створення макетів веб-сторінок; планування Agile
циклів; карти клієнтів; генерування та фіксування ідей «мозкового штурму», та ін.. Широкі можливості для
командної роботи глобальних компаній різних розмірів, незалежно від їх місцезнаходження. Сервіс доступний в
браузері, або через настільний ПК, додаток Android або iOS. Його також можна використовувати на планшетах та
інтерактивних дошках. Доступна безкоштовна та платні версії.
Сервіс Canvanizer розроблений виключно для створення Бізнес-моделі Canvas (Business Model Canvas). Продукт
орієнтований на командну роботу.
Легко діліться із командою; усі зміни синхронізуються в режимі реального часу; вибір з широкого спектру шаблонів
полотна;
Можливість опублікування полотна лише для читання, щоб отримати загальний відгук.
Цінова характеристика: Безкоштовний доступ – обмежений функціонал. 25 доларів на рік, одна робоча область, до
10 членів команди; 75 доларів на рік, три робочі місця, до 50 членів команди; 250 доларів на рік, десять робочих
місць, до 50 членів команди.
Сервіс Бізнес-модель Fiddle – це повністю безкоштовний хмарний майданчик для структурування бізнес-моделей.
За допомогою BM Fiddle легко створювати та ділитися бізнес-моделями з ким завгодно.
Vizo - це платформа, що працює на основі штучного інтелекту, яка здійснює пошук, аналіз та візуалізацію світової
інтелектуальної бази бізнес-моделей, допомагає користувачам відповісти на важливі стратегічні питання,
використовуючи приклад існуючих моделей.
По-перше, Vizo – веб-інструмент, який надихає на створення унікальних та диверсифікованих бізнес-моделей (на
безкоштовній основі). По-друге, це веб-сайт який пропонує велику кількість спроектованих бізнес-моделей (на
платній основі). Підходить для: фрілансерів, стартаперів, МСП, підприємств.
Цінова характеристика: Безкоштовна 7-денна пробна версія; Безкоштовний доступ до бази бізнес-моделей (більше
1500 прикладів бізнес-моделей полотен), готових до завантаження; Преміум-веб-додаток доступний через
щомісячні та щорічні підписки: Щомісячна підписка: 19 доларів США щомісячна плата за користувача; Щорічна
підписка: 108 доларів США щорічно (9 доларів США на місяць).
Офіційний бета-додаток від творців Business Model Generation. Шаблони та конструктори для усіх деталей бізнесмоделі (процес тестування нових бізнес-ідей від відкриття до валідації, Value Proposition Canvas (VPC, Шаблон
Ціннісної пропозиції), онлайн академія, книги для генерації бізнес-моделей).
Низький рівень безпеки. Безкоштовна версія програмного забезпечення публікує безпосередньо в Інтернеті вміст
полотна вашої бізнес-моделі.
Цінова характеристика: 25 доларів / місяць на користувача; 300 доларів на користувача.
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Сервіс використовують понад 4 млн. користувачів (за даними
Startpack), в тому числі співробітники Netflix, Twitter, Airbnb, Hubspot і
Salesforce. Сервіс дає можливість працювати командами, створювати
віртуальні полотна, на яких можна візуалізувати ідеї і концепції для їх
обговорення. Також тут можна планувати завдання, вести записи,
створювати ескізи, будувати схеми та інше. Сервіс також підтримує
інтеграцію з Google Docs, Slack, Sketch, Jira, Trello, Dropbox і іншими
командними додатками
Засновники розповідають, що сьогодні команди повинні бути
швидшими, розумнішими, гнучкими і продуктивними. Для цього Miro
створює середовище з правильним поєднанням чотирьох речей: процеси,
талант, розуміння, інструменти. Головна місія сервісу – об’єднати всіх цих
людей. Зараз Miro позиціонує себе, як візуальна платформа співпраці для
сучасних піонерів.
Щодо моделювання бізнес-моделі, то на сервісі її можна моделювати
двома способами: по-перше, можна заповнити текст одразу в шаблоні, а подруге, можна використовувати метод кольорових клейких стікерів.
З не достатків сервісу можна виділити не зовсім коректне відображення
переносу українських слів та не можливість гнучкої зміни розмірів і
положення клейких стікерів. Також, по методології Остервальдера потрібно
дотримуватися відповідного порядку створення бізнес-моделі, проте, в
шаблоні сервісу цей порядок не закріплений, тому користувач сам вирішує
порядок заповнення шаблону, що не зовсім допомагає користувачу.
Сервіс Canvanizer розроблений виключно для створення моделей по
методології
орієнтований

Бізнес-моделі Canvas (Business Model Canvas). Продукт
на

командну

роботу

по

структуруванні

бізнес-моделі

методології Остервальдера (рис. 2.9).
Розроблено шаблони для Google Docs, що дозволяє працювати із
сервісом не тільки в онлайн просторі.
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Рис. 2.9. Інтерфейс сервісу Canvanizer
Примітка: структуровано автором на основі Canvanizer

Окрім самого полотна моделі, сервіс пропонує інструменти для
проведення «мозкового штурму». Квадрати полотна моделі автоматично
підстроюються під об’єм введеної інформації. В кожен квадрат можна
приклеїти більше одного клейкого стікеру.
Недоліком системи є можливості завантаження спроектованої бізнесмоделі. Якість вивантаженої моделі є гіршою аніж на дашборді системи. Як і
в Realtime Board, дотримання нумерації квадратів моделі знову відсутня.
Ще один безкоштовний сервіс який може допомогти стартапам або
бізнес-структурам з структуруванням бізнес-моделі – Business Model Fiddle
(Струтинська І.В., 2014).
Сервіс в основному спеціалізується на структуруванні бізнес-моделей,
проте має розширенні можливості, а саме

розділ із аналізом моделей уже

діючих компаній. Що є надзвичайно цінним для користувачів і може
використовуватися

як

приклад

для

роботи.

Для

користувачів

які

зареєструвалися доступні моделі SWOT аналізу, Lean Canvas (для бізнес
початківців), карта емпатії і деякі інші.
Окрім цього сервіс адаптований під мобільні технології. Модель від
Fiddle досить гнучка і може настроюватися під зміну положення полотна, а
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також назв клітинок шаблону. Кожній моделі присвоюється унікальний
ідентичний номер, саме тому ним можна з легкістю поділитися, що
надзвичайно зручно.
Уся робота з моделлю розділена на частини конструктора, кожна
частина може бути доступна окремо. Такий підхід надає більшої чіткості, і
може бути корисним для спеціалістів які працюють із реляційними базами
даних. Окрім цього візуалізація загальної моделі не втрачається. Порівняно із
двома попередніми сервісами, даний продукт уже містить номера квадратів.
Працює в мобільному браузері на Android.
Недоліком сервісу є те, що розміри клітинок моделі не змінюються в
залежності від об’єму введеної інформації. Шаблон є не гнучким.
Щодо збереження інформації в сервісі Fiddle, то даний продукт є одним
із надійніших, що є дуже важливим.
Наступна платформа – Vizologi. У ній поєднано бізнес-моделювання з
використанням наукових даних, а також можливість використовувати уже
сформований досвід користувачів. В системі структуровано базу з
прикладами бізнес-моделей різних компаній (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Інтерфейс сервісу Vizologi
Примітка: структуровано автором на основі Vizologi
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На основі прикладів, є можливість сформувати власну бізнес-модель із
інтеграцією SWOT (сильними, слабкими, можливостями та загрозами)
аналізом. Створені моделі можливо завантажити та зберегти у форматах
JPEG та PPTX (рис. 2.11).
Окрім проектування бізнес-моделі є інструменти аналізу даних,
стратегічного планування.

Рис. 2.11. Полотно для створення бізнес-моделі у середовищі Vizologi
Примітка: структуровано автором на основі Vizologi

Strategyzer – офіційний бета-додаток від творців Business Model
Generation, світового бестселера, прийнятого провідними компаніями по
всьому світу. На платформі є шаблони та конструктори для усіх деталей
бізнес-моделі (процес тестування нових бізнес-ідей від відкриття до
валідації, Value Proposition Canvas (VPC, Шаблон Ціннісної пропозиції),
онлайн академія, книги для генерації бізнес-моделей).
Великою перевагою є можливість командної роботи над створенням
бізнес-моделі, а також можливість підключати усіх стейкхолдерів до участі в
проектуванні (клієнтів, раду директорів, партнерів та ін.). Функціонал
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платформи дозволяє створювати декілька бізнес-моделей на один проект.
Тобто, є можливість тестувати певні гіпотези, адже присутня концепція
тестування гіпотез. Підтримується можливість підключення багатьох каналів
продаж, а також проглядається зв'язок між джерелами доходів, ціннісними
пропозиціями та групами споживачів (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Полотно для створення бізнес-моделі у середовищі Strategyzer
Примітка: структуровано автором на основі Strategyzer

Можливість експорту створеної бізнес-моделі у форматі PDF та PNG.
Мінусом є те, що існує низький рівень безпеки, адже безкоштовна
версія програмного забезпечення публікує безпосередньо в Інтернеті вміст
полотна вашої бізнес-моделі.
Зрозуміло, що вплив цифрових технологій, сприятиме зміні бізнесмоделі організації. Цифрові технології надають можливість інтегрувати
раніше непоєднувані екосистеми та прослідкувати аспекти інноваційності.
Даний аспект інноваційності дуже актуальний для трансформації бізнесмоделей з допомогою цифрових технологій у традиційних галузях. Реалізація
цифрової бізнес-моделі є однією з перспективних областей, що дає
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можливість реалізувати діяльність підприємств в інноваційній площині, а
отже, ще більш продуктивно.
Інноваційна діяльність є фундаментально важливим рецептом успішної
адаптації в епоху цифрової трансформації. Таким чином, утворювані
інноваційні

(цифрові)

бізнес-моделі

стають

потужним

інструментом

конкурентної боротьби.
Цифрова модель бізнесу дозволяє підприємствам більш чутливо
реагувати на потреби потенційних покупців і клієнтів, а також сприяє
адаптації та оптимізації бізнес-процесів підприємства до певних умов ринку.
Бізнес-модель є цифровою, якщо зміни у цифрових технологіях
викликають фундаментальні зміни у способі ведення бізнесу та формуванні
доходів.
Дослідження, проведені серед керівників найбільших американських
корпорацій впливовим журналом «Economist Intelligence Unit» (Business.
Embracing the Challenge of Change: white paper, 2010, 33 p.), показали, що
інноваційні бізнес-моделі є найважливішою складовою успіху будь-якої
корпорації. Більше того, за даними американської асоціації менеджменту,
більше 10% інвестицій у сфері інновацій глобальні корпорації США
спрямовують на розробку саме інноваційних бізнес-моделей. А дослідження
Інтернет-порталу Innosight.com показали, що за останні 10 років 14 з 19
нових учасників «Fortune 500» своїм успіхом зобов'язані впровадженню
інноваційних бізнес-моделей, що завдяки їм вони змогли не тільки істотно
змінити, але й створити нові галузі економіки. Зокрема, серед відомих такі
нові ринки, створені завдяки інноваційним бізнес-моделям: банківське
обслуговування через Інтернет; бюджетні авіаперевезення; споживчі товари
під маркою торговельної мережі; системи електронного трейдингу; торгівля
ліками загального призначення, продуктами харчування через Інтернет, за
каталогом; навчання через Інтернет (Федулова Л., 2017)
Таким чином, світові лідери ринку своїм практичним досвідом
продемонстрували, що інновації є потужним інструментом одержання
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необхідних

ключових

(створених/розроблених)

компетенцій
бізнес-моделей,

у

рамках

які

дають

змогу

ефективних
компаніям

отримувати прибуток і займати вигідні (прибуткові) позиції у ланцюгах
доданої вартості. Однак, узагальнюючи їх досвід, можна також дійти ще
одного важливого висновку: нові технології повинні бути головною
рушійною силою, що надає імпульс інноваційному розвитку, але їх слід
розглядати не як основу інноваційної стратегії компанії, а як засіб
завоювання компанією нових клієнтів і успішної реалізації її бізнес-моделі.
Як зазначає класик концепції відкритих інновацій Г. Чесбро, у самій
технології ніякої внутрішньої цінності немає – її цінність визначається
бізнес-моделлю, за допомогою якої ця технологія виходить на ринок
(Chesbrough H., 2010, р. 354–363). Чим ефективніше бізнес-модель, тим
дохідніший бізнес компанії, а на ефективність бізнес-моделі впливають
інноваційні

продукти.

Отже,

ці

процеси

в

ринковому

середовищі

взаємозалежні.
Отже, у даному дисертаційному дослідженні трактування терміну
«бізнес-модель» буде наступним: бізнес-модель підприємства − це добре
відлагоджена структура бізнес-процесів, які трансформуються за допомогою
використання відповідних цифрових технологій, що сприяє виникненню
продуктів та послуг, які сприймаються ринком (споживачами) як цінність,
конвертована у фінансовий потік із прибутком для підприємства.
На основі цього, вважаємо, що:
− бізнес-моделі повинні змінюватися до відповідних умов ринку, щоб
забезпечити їх успіх і, зрештою, виживання та ефективність організації;
− навіть незначні зміни можуть бути корисними для клієнтів та
підприємства. Зміни бізнес-моделей не обов'язково вимагають розробки
абсолютно нових концепцій. За даними Університету Санкт-Галлена, 90%
всіх нововведень у бізнес-моделі є новими комбінаціями з частин
традиційних або інших бізнес-моделей;
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− інноваційна бізнес-модель не повинна бути пов'язані суто з появою
нової технології або нового продукту, а основне її завдання − генерувати
отримання цінності для бізнесу від інноваційного продукту чи інтеграції
нової технології;
− зміни бізнес-моделі повинні бути відображені і в зміні бізнеспроцесів організації.
Варто розуміти, що:
1. Кожна працююча компанія має бізнес-модель. Проте, не усі
власники бізнесу знають про це.
2. Бізнес-модель компанії повинна змінюватися, щоб забезпечити її
успіх і, зрештою, виживання.
3. Бізнес-модель повинна розглядатися як окремий, новий блок аналізу,
з одного боку, акцент робиться на створенні вартості для клієнта, а з іншого
− на обліку цінності для компанії.
4. Інновації бізнес-моделі – це процес, а також результат її зміни. Ці
зміни можуть принести велику користь клієнтам та бізнесу.
5. Нові бізнес-моделі можна та потрібно генерувати. Необхідно
використовувати інструменти візуалізації.
6. Нові бізнес-моделі повинні слідувати принципу «проб і помилок»:
наприклад, проходити тест на прототип дизайну;
7. Інновації бізнес-моделі не обов'язково вимагають розробки
абсолютно нових концепцій. За даними університету Сент-Галлена, 90 % усіх
інновацій бізнес-моделей – це нові комбінації з частин «традиційних» чи
«інших» бізнес-моделей. Отже, інновації зазвичай є поєднанням вже
існуючих ідей.
8. Компанія може одночасно керувати кількома бізнес-моделями. Так
само кілька бізнес-моделей можуть бути успішними одночасно в одній
галузі.
9.

Інновації

в

бізнес-моделі

перетворенням цілої галузі.

можуть

сприяти

революційним
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Коли підприємство налагодить потрібну конфігурацію усіх бізнеспроцесів та узгодить її з організаційною системою, то саме на цьому етапі
можна приймати рішення щодо застосування певних цифрових технологій у
розрізі

різних

груп

бізнес-процесів.

Саме

імплементація

певних

інформаційних систем управління у діючу модель бізнесу призведе до
трансформації даних та появи нової цифрової бізнес-моделі (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Цифрові зони фокусування - драйвери трансформації
Примітка:

номер

сектора

–

рекомендована

послідовність

заповнення;

структуровано авторами на основі проведеного глибинного аналізу

За допомогою застосування сучасних інформаційних технологій бізнес
трансформується у інноваційну бізнес-модель та отримує значні ефекти:
- інтенсифікація та автоматизація існуючих бізнес-процесів;
- додана вартість продукту за допомогою технологій;
- нові продукти/послуги;
- вихід на нові ринки;
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- консолідація ключових ресурсів (6), ключових активностей (5),
взаємозв’язків з клієнтами (4) та каналів продаж (3) в інтегровані цифрові
бізнес-процеси на основі певних цифрових систем (платформ) (рис. 2.13);
- формування єдиної екосистеми та зміна культури бізнесу;
- доступ до даних які раніше не були відомі;
- розумна аналітика та прогнозування;
- ефективна співпраця з клієнтами, замовниками та партнерами;
- оптимізація системного управління (включаючи скорочення коштів);
- прискорення економічних циклів;
- інші.
Отже, у світі проходить постійна революція, інновації відбуваються повсюди. Інноваційна діяльність є фундаментально важливим рецептом
успішної адаптації в епоху цифрової трансформації. І світові лідери ринку
своїм практичним досвідом продемонстрували, що інновації необхідні перш
за все для одержання необхідних ключових компетенцій у рамках
ефективних (створених/розроблених) бізнес-моделей, які дають змогу
компаніям отримувати прибуток і займати вигідні (прибуткові) місця у
ланцюжках доданої вартості. Однак, узагальнюючи їх досвід, можна також
дійти ще одного важливого висновку: нові технології повинні бути головною
рушійною силою, що надає імпульс інноваційному розвитку, але їх слід
розглядати не як основу інноваційної стратегії компанії, а як засіб
завоювання компанією нових клієнтів і успішної реалізації її бізнес-моделі.

Висновки до розділу 2
Отже, як показало дослідження розв’язання завдання із імплементації
Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на мікро
рівні зустрічається із рядом перешкод та викликів, які одночасно виступають
мотиваційними чинниками у розвитку бізнесу.
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1. Структуровано

передумови,

виклики

та

драйвери

цифрової

трансформації вітчизняних бізнес-структур з розподілом їх на зовнішні та
внутрішні, які можуть виступати базисом для визначення векторів
інноваційного розвитку підприємств на основі «цифри», відображуючи, при
цьому, можливі ефекти від імплементації відповідних драйверів розвитку
процесу цифрової трансформації підприємств.
2. На основі аналізу виконання плану заходів щодо реалізації
«Концепції цифрової економіки та суспільства на 2018-2020 рр.», зрозуміло,
що багато із запланованих завдань плану не вдалося зреалізувати, саме тому
їх виконання відтерміновано до 2019-2020 років. Для ефективного виконання
завдань Концепції та, загалом, цифрової трансформації економіки нашої
країни запропоновано перелік заходів які необхідно зреалізувати для
ефективної реалізації Концепції.
3. Виявлено, що визначення, а відповідно й оцінювання індексів
розвитку цифрової економіки країни проводиться за різними системами
глобальних

статистичних

індексів.

На

основі

проведеного

аналізу

особливостей методичних підходів до визначення індексу цифрової
трансформації, встановлено, що наша країна не входить до ряду рейтингів,
проте, декларує план імплементації у відповідні рейтингові системи у
швидкому часі та прогнозує лідируючі позиції.
4. Доведено, що імплементація цифрових технологій впливає на
показники діяльності підприємства загалом та на трансформацію окремих
бізнес-моделей. Це зумовило необхідність удосконалити процес побудови
інноваційної бізнес-моделі підприємства на основі конфігурації усіх бізнеспроцесів, що уможливить узгодження даної моделі з організаційною
системою підприємства та прийняти рішення щодо застосування певних
цифрових технологій з метою забезпечення подальшого цифрового розвитку.
5. Враховуючи цифрову грамотність суспільства та вітчизняних бізнес
структур, а саме малого та середнього бізнесу обгрунтовано доцільність
розроблення методології визначення Індексу цифрової трансформації
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бізнесу, яка б враховувала реалії та специфіку вітчизняного ринку та
відображала більш глибоке розуміння процесів цифровізації вітчизняного
бізнес-середовища.

Дана

методологія

в

подальшому

може

бути

імплементована та консолідована із відповідними рейтинговими системами
провідних країн світу.
6. Дістало подальшого розвитку понятійно-категоріальний апарат
дослідження процесів цифрової трансформації бізнес-структур у частині
уточнення дефініції «бізнес-модель» − яку

запропоновано трактувати як

добре відлагоджену структуру бізнес-процесів, які трансформуються за
допомогою використання відповідних цифрових технологій, що сприяє
виникненню продуктів та послуг, які сприймаються ринком (споживачами)
як цінність, конвертована у фінансовий потік із прибутком для підприємства.
7. Удосконалено

процес

побудови

інноваційної

бізнес-моделі

підприємства, що відрізняється тим, що, на основі конфігурації усіх бізнеспроцесів, дає можливість узгодити дану модель з організаційною системою
підприємства та прийняти рішення щодо застосування певних цифрових
технологій з метою забезпечення подальшого цифрового розвитку.
Результати, проведені у розділі відображені у публікаціях: [183; 185;
186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 210].
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РОЗДІЛ 3
ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ЦИФРОВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-СТРУКТУР

3.1. Методологічні положення цифрової трансформації бізнесу
Поняття цифрової трансформації та, загалом, впровадження нових
технологій стали невід’ємним трендом сучасного повсякденного життя. Дані
закономірності діджиталізації імплементуються в розвитку усіх сфер
діяльності – фінансовій (електронні розрахунки, електронні підписи,
електронні декларації, накладні, фактури, ін.), освітній (електронне навчання,
онлайн-курси, вебінари, ін.), автомобільній (онлайн-маршрути логістики),
охорони здоров’я (електронна черга, електронна медична картка, ін.),
роздрібної торгівлі тощо.
Навколо питання цифрової трансформації відбувається безліч дискусій,
адже більшість керівників МСП немає розуміння які технології слід
використовувати в розрізі бізнес-процесів. В розвинутих країнах світу для
вирішення проблем соціо-економічного характеру використовується дієвий
інструментарій, трансформований в «Цифрову стратегію ЄС 2025» («Digital
Strategy EU 2025», 2016). У нашій країні немає розуміння поняття «цифрової
трансформації», відсутнє бачення стратегії та ініціатив «цифровізації»
економіки та сфер життєдіяльності суспільства та країни в цілому. На жаль,
сьогодні в Україні відсутня єдина візія переходу на цифрову економіку і це є
основною причиною різноспрямованих зусиль та низької результативності
України у цифровій сфері.
Управління національною економікою є складно структурованим та
комплексним процесом, адже сам об’єкт вирізняється багатоаспектністю
проявів окремих елементів. Розуміння глибинної системної суті національної

169

економіки може стати запорукою ефективного спрямування зусиль на її
вдосконалення. Держава виявила цільовий орієнтир національної економіки
– цифровізація. Проте, для ефективної трансформації необхідно узгодження
на усіх рівнях управління.
Аналіз зв’язків між рівнями цифрової національної економіки та вплив
технологій на трансформацію цих рівнів відображено на рис. 3.1.

Рис. 3.1 Схема зв’язків між рівнями цифрової національної економіки як
системи
Примітка: розроблено автором

Перш за все, слід встановити характер зв’язків між ресурсами,
технологіями, суспільством та блоком перетворення ресурсів. У ролі ресурсів
варто розуміти сукупність усі матеріальних, нематеріальних, інформаційних
об`єктів, які можуть бути змінені та використані всередині територіальногосподарської системи (наприклад, населеного пункту, громади, держави)
або

винесені

за

її

межі.

Сучасне

інфраструктурне

забезпечення

інституційного характеру (інформаційні технології та інше) дає змогу не
«прив’язувати» ресурси виключно до місця їх утворення, а розглядати
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ресурси як, у більшості випадків, абсолютно мобільні об’єкти. Суспільство та
бізнес-структури за допомогою сучасних технологій отримують досить
потужні регулюючі інструменти як щодо алокації ресурсів, так і щодо
характеру перетворення ресурсів. Оскільки національна економіка ‒ це єдина
багатоелементна система, яка формується, визначається та трансформується
відповідно до конфігурацій взаємозв’язків між усіма її суб’єктами та
об’єктами, то цілком очевидним є те, що ефективно взаємодіяти ці елементи
можуть лише за умов збалансованого моновекторного впливу підсистем
національного управління, управління регіональним, місцевим розвитком та
управління мікрорівня (бізнес-середовище). Не можна забувати звісно і про
«глобальне тло», тобто підсистеми міжнародного управлінського впливу, а у
випадку цифрової трансформації економіки це – Єдиний цифровий ринок
ЄС, до якого має намір долучитися Україна.
Питання цифрової трансформації України на сьогодні є найбільш
обговорюваним напрямом у розвитку країни, суспільства, наукових
дослідженнях та частково у певних устремліннях державних структур. Дане
питання є досить складне та широке за змістом, адже проблеми
технологічного розвитку у нашому суспільстві відстежуються в усіх сферах
життя – освіта, бізнес, державне управління та ін. Проблеми з технологічним
розвитком в одній сфері спонукають до виникнення проблем у інших сферах.
Проблеми з розумінням цифрової трансформації в державному
управлінні спричиняє відсутність відповідної законодавчої інфраструктури в
сфері цифрового управління, електронної торгівлі тощо. Держава не мотивує
та не дає прецеденту громадськості та бізнесу використовувати відповідні
інноваційні

технології.

Бізнес

зустрічається

із

низькою

цифровою

грамотністю кадрів. Відтак необхідна якісна освітня складова, яка своєчасно
реагуватиме на зміни кон’юнктури цифрового ринку і здатна забезпечити
потреби бізнесу, громадськості та влади. Спостерігається посилення
взаємних залежностей, які формують єдиний простір для функціонування
інноваційного та інтелектуального капіталів. Власне, інноваційний капітал
джерелом виникнення якого є інтелектуальний чинник, нині перетворюється
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на головний чинник забезпечення економічного зростання (Собко О.М,
2015).
Амбітною метою держави є:
1. Надати додаткового прискорення економіці – «Цифровий стрибок»,
тобто досягати цілей розвитку швидше, дешевше та з новою якістю.
2. Відкрити

двері

до

високотехнологічних

ініціатив,

проектів,

виробництв – «Цифровий полігон», що є проектами цифрових трансформацій
в інфраструктурі, індустріях та сферах життя.
3. Використати та створити нові можливості для бізнесу та громадян,
адже капіталізація «цифрової ери» відбувається за рахунок інтелекту та
знань.
У 2016 р. ініціативною групою щодо цифрової трансформації
економіки України, а саме більше 100 світових компаній та громадських
організацій (Світові лідери «цифрового» ринку – Cisco, IBM, Intel, Oracle,
Deloitte, SAP, Ericsson, MasterCard, Vodafone, Kyivstar, Lifecell, International
Data

Corporation,

вітчизняні

консультанти

та

експерти,

підтримані

Міністерством економічного розвитку та торгівлі та ГО «ХайТек Офіс») було
розроблено ключ до «цифрової економіки», а саме «Цифрова адженда
України – 2020» («Цифрова адженда України – 2020, 2016»), яка націлена на
продуктивне використання цифрових технологій та послуг бізнесом,
державою, громадянами, що підсилюється відповідною цифровою культурою
та екосистемою (формула 3.1).
,

(3.1)

де ЦЕ – цифрова економіка; Т – технології; С – сервіси; Б – бізнес; ЕС –
культура та екосистема.
Під екосистемою вважається упровадження стимулів та мотивацій для
модернізації, масштабування та прискорення розвитку бізнесу, а саме
заохочення бізнесу та громадян споживати і використовувати інформаційнокомунікаційні та цифрові технології, а також доступність цифрової
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інфраструктури, тобто підвищення економічної активності, створення
робочих місць, збільшення податкових надходжень та внутрішнього попиту,
спрощення модернізації застарілих активів та створення нових.
Успішний досвід Швеції, Південної Кореї, Естонії, Ірландії та Ізраїлю
показує, що ефект від комплексної цифровізації економіки країни становить
до 20% ВВП за п’ять років. Кабінет Міністрів України в січні 2018 р.
затвердив Стратегію розвитку цифрової економіки України до 2020 р., згідно
якої ВВП України має зрости як мінімум на 5% до 2021 р. завдяки розвитку
цифрової економіки. Цифровізація стане головним інструментом для
досягнення стратегічної цілі України – збільшення ВВП у 8 разів, до 1 трлн.
доларів у 2030Е, та забезпечення добробуту, комфорту та якості життя
українців на рівні, вищому за середній показник у Європі («Цифрова адженда
України», «Економічна стратегія України 2030» («Україна 2030Е») на
підставі даних World Economic Information technology Report (DEF), 2019)
(табл. 3.1).
Таблиця 3.1
KPI цифровізації економіки та частка цифрової економіки у ВВП України
Показник

2021Е

2022Е

2023Е

2024Е

2025Е

2026Е

2027Е

2028Е

2029Е

2030Е

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Внутрішній ринок
(споживання ІКТ),
млрд. дол.

2,0

2,5

3,0

4,5

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Вплив на ВВП, %
зростання

+0,5

+1

+2,0

+3,5

+4,5

+6,0

+7,5

+9,0

+11,0

+14,0

Частка
цифрової
економіки
у
загальному ВВП, %

3%

5%

8%

11%

15%

20%

28%

40%

52%

65%

Примітка: структуровано автором на основі даних Digital Transformation Institute та
World Economic Information technology Report (DEF)

В основі доданої вартості виступає цифровізація (digital), яка
створюється для кожного сектору ринку. Беручи до уваги місце і роль
підприємства у зростанні національної економіки, вважаємо, що актуальність
розвитку теорії та практики цифрової трансформації бізнесу є надзвичайно
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актуальним. Проте, на сьогодні немає розуміння та інструментарію щодо
оцінювання стану цифровізації бізнесу та відсутні механізми мотивування до
масштабування

використання

цифрових

технологій.

Це

обумовлює

необхідність розроблення методологічного підходу до дослідження процесів
цифрової трансформації на рівні підприємства (бізнес-структур).
Методологія (від грецьк. methodos – шлях дослідження чи пізнання;
logos – вчення) – це, по-перше – систематизована сукупність підходів,
способів, методів, прийомів та процедур, що застосовуються у процесі
наукового пізнання та практичної діяльності для досягнення заздалегідь
визначеної мети. Такою метою в науковому пізнанні є отримання істинного
знання або побудова наукової теорії та її логічного обґрунтування,
досягнення певного ефекту в експерименті чи спостереженні тощо.
Вживаються поняття «методологія фізики», «методологія біології»,
«методологія пізнання космосу», «методологія соціології», «методологія
економіки» та ін. Практична діяльність може спрямовуватися на створення
бажаного матеріального чи ідеального об’єкта, певної реальності, на
потрібну спрямованість об’єктивного процесу, функціонування матеріальної
системи чи її цілеспрямоване трансформування тощо. По-друге – це галузь
теоретичних знань, уявлень про сутність, форми, закони, порядок та умови
застосування підходів, способів, методів, прийомів і процедур у процесі
наукового пізнання та практичної діяльності.
Осмислюючи теоретичний і соціокультурний досвід, методологія
розробляє загальні принципи створення нових пізнавальних засобів.
Основним об’єктом вивчення методології є метод, його сутність і сфера
функціонування, структура, взаємодія з іншими методами й елементами
пізнавального інструментарію та відповідність характеру досліджуваного
об’єкта і його зв’язок з пізнавальною метою чи цілями практичної діяльності.
Методологія

ставить

перед

собою

завдання

з’ясувати

умови

перетворення позитивних наукових знань про дійсність у метод подальшого
пізнання цієї реальності, виявити ефективність і межі його продуктивного
застосування. Важливим і принциповим для методології є обґрунтування
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положення про метод як систему, його складність і багатогранність змісту,
що включає в себе знання різноякісних характеристик і множинність рівнів –
від принципів філософського значення до безпосередніх наукових знань про
конкретний об’єкт. Це зумовлює закономірність розгортання методу в
систему в процесі його теоретичного й практичного функціонування.
Методологія

розробляє

типологію

методів.

Відповідно

до

цього

структурується саме методологічне знання.
Методологія виокремлюється як спеціальний предмет раціонального
пізнання і фіксується як система соціально апробованих правил і нормативів
пізнання і дій, котрі співвідносяться із характеристиками і законами
реальності. Своєю чергою, таке тлумачення методології діяльності можна
представити у вигляді ланцюга: ціль – мотив – спосіб – результат. При цьому
ціль задається людині ніби ззовні, а мотив, як правило, «нав’язується»
працівнику. З рахуванням визначених цілей вибираються способи їх
досягнення й очікувані результати (Овсянников С.В., 2017).
Проте сучасна наука виокремлює й інші трактування, зокрема
методологія визначається як система принципів наукового дослідження;
система певних правил, принципів і операцій, що застосовуються у тій чи
іншій сфері діяльності; або з позиції системно-діяльнісного підходу
методологія досліджує взаємообумовленість, взаємозв’язок і залежність
систем знань та систем діяльності (Офіційний сайт вільної енциклопедії
«Вікіпедія»).
Основними складовими методології управління можуть виступати:
концептуальні складові, її логіко-структурна схема і процес реалізації
(структурно-часова схема). При цьому методологію управління слід
розглядати як сукупність трьох елементів (Новиков А.М., Новиков Д.А.,
2007): а) характеристика управлінської діяльності, її особливості і принципи;
б) логічна схема управлінської діяльності, включаючи суб’єкт, об’єкт,
предмет, форми, засоби, методи, результат; в) часова структура управлінської
діяльності, її фази, стадії, етапи.
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Імпонує думка науковців (Новиков А.М., Новиков Д.А., 2007, с. 25) про
те, що методологію слід розглядати як вчення про організацію діяльності,
тобто

цілеспрямованої

активності

людини.

Досягнення

цифрової

трансформації бізнесу є безперечним вираженням такої діяльності цілої
групи зацікавлених у даному процесі осіб (державних управлінців, власників
бізнесу, працівників організації та інше). Таким чином, виникає необхідність
побудови

певної

структури

методології

забезпечення

цифрової

трансформації бізнесу з виокремленням основних компонентів (рис. 3.2).
Зовнішніми компонентами діяльності або регуляторними процесами
забезпечення цифрової трансформації бізнесу є: умови, принципи та
особливості.
Основними умовами «цифрової трансформації» є:
1. Загальнодержавні законодавчі умови цифрової трансформації, а саме
розробка та імплементація відповідних законопроектів для ефективної
цифрової діяльності. Перш за все, необхідно імплементувати в українське
законодавство та в дію наступні правові акти: Директива 2013/37/ЄС,
Директива 2017/1564, Директива 2016/1148, Регламент 2016/679, Регламент
1316/2013, Регламент 283/2014, Регламент 2017/1953, Регламент (ЄС)
2017/1128, Регламент 2018/302, Директива 2014/61/ЄС, Директива 2015/2366,
Директива 2014/26/ЄС, Рішення 1351/2008/ЄС, Директива 2016/2102,
Регламент 910/2014, Регламент (ЄС) 2015/2120 та ін.
Наступною умовою є уніфікація правових та організаційних заходів та
інтеграція в Єдиний цифровий ринок ЄС («Цифровий порядок денний для
Європи 2020» («Digital agenda for Europe 2020», 2010), (Digital Single Market,
2015).
Не менш важливою умовою для цифрової трансформації бізнесу та, в
цілому, економіки країни є розуміння структурної системності дій з цифрової
трансформації. Для цього необхідні компетентні спеціалісти, а, отже, постає
питання

цифрової

громадськості.

грамотності

державного

управління,

бізнесу

та
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ЗОВНІШНІ КОМПОНЕНТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Умови ЦТ

Принципи ЦТ

Особливості ЦТ

ВНУТРІШНІ КОМПОНЕНТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ
Ресурси (матеріальні,
людські та ін.)

Бізнеспроцеси

Цифрові
технології, сервіси

Бізнесмоделі

Методи

Діяльність із забезпечення цифрової трансформації
1.Які є умови діяльності із забезпечення ЦТ бізнесу?
2. Оцінка діючих бізнес-процесів та бізнес-моделей підприємства

4. Розроблення поліструктурного методичного розрахунку Індексу ЦТ
бізнес-структур. Оцінювання сучасного стану ЦТ бізнес-структур.
5. Розробка алгоритму Дорожньої карти ЦТ бізнес-структур
6. Очікувані результати та характеристики у результаті ЦТ?

Часові параметри

Часові параметри

3. Структура чинників, статистичних показників для методики забору
опрацювання та аналізу даних щодо ЦТ бізнес-структур по групах БП

7. Заходи та механізми досягненню бажаного стану діяльності
підприємства (бажаної бізнес-моделі бізнесу), підвищуватиме
рівень (Індекс) ЦТ бізнес-структур в стратегічній перспективі?
8. Кластеризація бізнес-структур за рівнем Індексу ЦТ бізнесу.
Відповідна екокультура та мотивація до цифрового розвитку.
Результат (нові бізнес-моделі, зміна показників діяльності)
ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ІНДЕКСУ
ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ

Рис. 3.2. Структура методології цифрової трансформації бізнес-структур
Примітка: розроблено автором

На підставі проаналізованих документів щодо створення «цифрових»
просторів у Європі та світі нижче сформульовано основні принципи
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«цифровізації» України, дотримання яких буде визначальним для створення,
реалізації та користування перевагами, що надають «цифрові технології»:
Принцип №1. «Цифровізація» України має забезпечувати кожному
громадянинові рівні можливості доступу до послуг, інформації та знань, що
надаються

на основі

інформаційно-комунікаційних

технологій

(ІКТ).

Реалізація цього принципу буде потребувати надзвичайних консолідаційних
зусиль політиків, державної влади, бізнесу, громадськості. Усунення бар’єрів
– основний фактор розширення доступу до глобального інформаційного
середовища та знань. У 2011 р. вільний доступ до мережі Інтернет визнано
ООН як фундаментальне право людини.
Принцип №2. «Цифровізація» має бути спрямована на створення
переваг у різноманітних аспектах повсякденного життя. Цифрові технології,
прикладні застосування тощо є інструментами для досягнення цілей, що
пов’язані з різними сферами життєдіяльності людини та країни: підвищення
якості охорони здоров’я, створення нових робочих місць, розвитку
підприємництва,

сільського

господарства,

транспорту,

захисту

навколишнього середовища і керування природними ресурсами, підвищення
культури, сприяння подоланню бідності, запобігання катастроф і т. д.
Принцип №3. «Цифровізація» – це механізм (платформа) економічного
зростання завдяки приросту ефективності та збільшенню продуктивності від
використання цифрових технологій. Такий приріст є можливим лише тоді,
коли ідеї, дії, ініціативи та програми, які стосуються «цифровізації», будуть
повністю інтегровані в національні та регіональні стратегії і програми
розвитку.

Ключова

мета

цього

принципу

–

досягти

«цифрової»

трансформації існуючих галузей економіки, сфер діяльності, їх нової якості
та властивостей. Один тільки «клаптевий» підхід до використання цифрових
технологій як, скоріше, важливих компонентів системи, аніж її нової суті
взагалі – не дозволить отримати суттєві переваги від цифрової економіки.
Замість вибіркової «клаптевої» інформатизації, що лише покращує якості
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систем та сфер, Україна має рухатися до всеохоплюючої «цифровізації», що
трансформує існуючі системи та сфери у нову цінність.
Принцип

№4.

«Цифровізація»

України

має

сприяти

розвитку

інформаційного суспільства, засобів масової інформації, «креативного»
середовища та «креативного» ринку тощо. При побудові відкритого
інформаційного

суспільства

визначна

роль

відводиться

створенню,

поширенню і збереженню змістовної частини, тобто контенту на різних
мовах та форматах із належним визнанням прав авторів. Створення контенту,
насамперед українського, відповідно до національних або регіональних
потреб, має сприяти соціальному, культурному та економічному розвитку,
зміцненню інформаційного суспільства. «Цифровізація» України повинна
підтримати принципи свободи друку та свободи інформації, а також
принципи незалежності, плюралізму та різноманіття засобів масової
інформації, які необхідні для інформаційного суспільства. Свобода шукати,
одержувати, передавати і використовувати інформацію для створення,
накопичення й поширення знань є ключовим фактором здорового розвитку
інформаційного суспільства.
Принцип

№5.

«Цифровізація»

України

має

орієнтуватися

на

міжнародне, європейське та регіональне співробітництво з метою інтеграції
України до ЄС, входження України до європейського і світового ринку
електронної комерції та послуг, банківської і біржової діяльності і т. д.,
співробітництво та взаємодію на регіональних ринках. Зазначений принцип є
одним із найбільш пріоритетних завдань, що дозволяє забезпечити
економічне зростання України. Електронний бізнес відкриває великі
можливості розвитку будь-якому підприємству. Це нова форма ринкових
відносин, заснована на застосуванні новітніх телекомунікаційних технологій
та Інтернету. Ця система торгівлі прийнятна і для покупця, і для продавця
(Гуржій Н. М., 2013, с. 222). Саме «цифровізація» повинна допомогти
Україні інтегруватися з європейськими та глобальними системами, бо саме
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глобалізація і є результатом розповсюдження інформаційно-комунікаційних
технологій.
Принцип №6. Стандартизація – основа «цифровізації» України, один з
ключових

факторів

її

успішної

реалізації.

Стандарти

посилюють

конкуренцію, дозволяють знизити витрати і вартість продукції, гарантують
сумісність,

підтримку

якості,

збільшують

ВВП

країни.

Розробка

і

використання відкритих, функціонально сумісних недискримінаційних
стандартів є базовим елементом розвитку та поширення цифрових
технологій. Побудова цифрових систем, орієнтованих на бізнес і відкритий
ринок, на «внутрішніх» стандартах неприпустима. Системи електронної
комерції, біржових і фінансових ринків тощо мають дотримуватися
міжнародних та європейських стандартів. Виключенням з цього правила
можуть бути затверджені національні програми у сфері оборони та безпеки, у
яких застосування інших стандартів (національних, міждержавних) є
аргументованим.
Принцип

№7.

«Цифровізація»

України

має

супроводжуватися

підвищенням довіри і безпеки при використанні ІКТ. Зміцнення довіри,
включаючи інформаційну безпеку, кібербезпеку, захист конфіденційності
персональної інформації, недоторканності особистого життя та прав
користувачів ІКТ, є передумовою одночасного розвитку та безпеки
«цифровізації». Необхідність сформувати, розвивати і впроваджувати
національну культуру кібербезпеки є ключовою діяльністю на шляху
боротьбу України із кібер-злочинністю.
Принцип №8. «Цифровізація» має стати об’єктом фокусного та
комплексного державного управління. Державне управління та політикум
мають відігравати провідну роль у розробці, просуванні, впровадженні
всеосяжних національних «цифрових» стратегій. Державне управління має
зосередитися на знятті бар’єрів на шляху до «цифровізації» країни,
корегуванні вад ринкових механізмів, підтримці добросовісної конкуренції,
залученні інвестицій, розвитку «цифрової» інфраструктури та «цифрової»
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економіки з метою досягнення національних пріоритетів. Держава, активна
щодо «цифровізації» країни, – це держава, яка починає «цифровізацію» з
себе (Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на
2018-2020 рр.», 2018).
Сформовані принципи «цифровізації» України відображають основні
особливості «цифрової трансформації»:
1. Цифрову трансформацію варто розглядати як інструмент, а не як
самоціль.
2. Цифрова трансформація бізнесу буде протікати більш ефективніше,
якщо буде чітко сформована методологія забору необхідних статистичних
даних і процес трансформації буде зрозумілий.
3. Цифрова трансформація має часовий параметри, тобто має початок,
проте це не короткотерміновий проект, тому цей процес немає чітко
зазначеного часового завершення. З появою нових технологій, трансформація
повинна тривати та бути актуальною та своєчасною.
4. Швидкі та глибинні наслідки від переходу на «цифру» будуть
можливими лише тоді, коли «цифрова» трансформація стане основою
життєдіяльності українського суспільства, бізнесу та державних установ,
стане звичним та повсякденним явищем, стане нашим ДНК, нашою
ключовою «аджендою» на шляху до процвітання, стане основою добробуту
України («Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на
2018-2020 рр.», 2018).
Внутрішніми

ж

чинниками,

що

формуватимуть

діяльність

із

забезпечення цифрової трансформації бізнесу організації – це ресурсна база
(матеріальна та людська (виконавці), бізнес-процеси, цифрові технології
(сервіси), бізнес-моделі та інструментальна (методична) основа (розробка
інформаційної системи).
Для будь-якої бізнес-структури актуальною стає проблема завоювання
й утримання лідерства у своєму секторі ринку, підвищення ефективності
бізнесу,

створення

збалансованої

системи

управління

ресурсами.
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Використання сучасних програмних продуктів, цифрових технологій – шлях
до раціонального управління ресурсами, ефективної діяльності підприємства
та підвищення його конкурентоспроможності.
Застосування інформаційних (цифрових) технологій набуває все
більшого значення у процесі управління підприємством. Досвід успішних
компаній доводить, що ефективне управління підприємством неможливо без
управління її інформаційною діяльністю та всією системою корпоративної
інформації.

Використання

інформаційних

технологій

в

управлінні

підприємством здійснюється з метою ефективної та оперативної цифрової
обробки усіх ресурсів, зберігання, аналітики та прогнозування великих
обсягів даних та передачі їх на будь-які відстані в мінімальні терміни. Тобто
основним завданням є оптимізація діяльності підприємства на основі
застосування конкретних інформаційних технологій. Для ефективного
функціонування підприємства, управління та автоматизації бізнес-процесів,
структурування та групування бізнес-процесів у бізнес-модель потребує
створення

інформаційної

системи

бізнес-структури

та

закріплення

відповідальних осіб, котрі би займалися цією цифровою трансформацією,
цими змінами в роботі та культурі ведення бізнесу.
На сьогодні у нашій країні можна спостерігати проблему «цифрової»
безграмотності. Коли, люди, які працюють у різних секторах економіки – не
обізнані у всіх можливостях програм, у яких вони працюють чи можуть
працювати. Наприклад, яким чином можна інтегрувати дані із однієї системи
в іншу та яким чином перетворити відповідні дані у знання. Переважна
більшість пересічних користувачів сучасних інформаційних-технологій не
знають як побудована робота того чи іншого сервісу чи системи. Це
призводить

до

утворення

проблематики

впровадження

новітніх

комунікативних сервісів, цифрових технологій (програм) у діяльність
організації.
«Цифрова» грамотність (або «цифрова» компетентність) визнана ЄС
однією з 8 ключових компетенцій для повноцінного життя та діяльності. У
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2016 р. ЄС представив оновлений «фреймворк» Digital Competence (Dig
Comp 2.0), що складається з основних 5 блоків компетенцій та усього 21
компетенції, що до них входить, а саме: 1) інформаційна грамотність та
грамотність щодо роботи з даними; 2) комунікація та взаємодія; 3) цифровий
контент; 4) безпека; 5) вирішення проблем.
За аналогією з IQ або EQ, які використовуються для вимірювання рівня
загального та емоційного інтелекту, навички щодо «цифрових» технологій –
це DQ (Digital Quotient), тобто «цифровий» інтелект. DQ містить 3 рівні:
«цифрове» громадянство, тобто використання цифрових технологій у
повсякденному житті, для взаємодії один з одним, спілкування, перегляду
цифрового контенту і т. д; «цифрова» творчість, тобто використання
цифрових технологій для створення контенту, медіа, застосувань тощо;
«цифрове підприємництво», тобто використання цифрових технологій для
бізнесу, професійної діяльності і т. ін. (Струтинська І.В., 2016).
ЄС є активним у напрямку поширення ідей інформатизації розвитку та
зростання професійних компетентностей, що знайшло своє відображення у
таких ініціативах щодо розвитку «цифрової» економіки:
1. Комплексна державна промислова політика епохи глобалізації, що
ставить конкурентоспроможність та сталий розвиток на центральне місце
(«An

Integrated

Industrial

Policy

for

the

Globalisation

Era

Putting

Competitiveness and Sustainability at Centre Stage», 2010);
2. «Цифровий порядок денний для Європи 2020» («Digital agenda for
Europe 2020», 2010);
3. План дій «Підприємництво 2020» (The Entrepreneurship 2020 Action
Plan, 2013) та цілий ряд інших.
Ці стратегічні документи по суті містять принципи розвитку
професійної діяльності на основі цифрових компетентостей, які набуваються
людиною протягом усього життя, адже саме реалізований людський
потенціал є джерелом формування цінностей в умовах інформаційного
суспільства.
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В Україні ж необхідно покращувати загальний показник DQ (Digital
Quotient) для громадськості, бізнесу, органів державного управління, а отже,
в цілому, для країни. Адже в масштабах держави покращення формування
цифрових компетентностей у всіх сферах функціонування є джерелом
підвищення

рівня

інформації,

цифрова

вдосконалення

конкурентоспроможності
взаємодія

та

країни,

інтенсивність

інформаційно-комунікаційних

адже

доступ

до

використання

та

технологій

є

базовими

елементами практично усіх глобальних індексів конкурентоспроможності.
Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що реалізація концепції
розвитку цифрової економіки та суспільства України, а саме складова
цифрової трансформації бізнесу буде здійснена за умови зрозумілої схеми
послідовності дій даного процесу, його особливостей, принципів, умов,
методів, процесів, моделей, необхідних ресурсів, бізнес-процесів, бізнесмоделей, відповідальних осіб та часових параметрів, тобто чітко розробленої
методології. Вважаємо, що структурована саме таким чином методологія
найбільш повно та змістовно описує організацію діяльності із забезпечення
цифрової трансформації вітчизняних бізнес-структур.

3.2. Концепція дорожніх карт цифрової трансформації бізнесструктур
Мета цифрової трансформації полягає у перетворенні організації у
систему, в якій вона може досягати і зберегти конкурентні позиції в цифрову
епоху. Дорожня карта цифрової трансформації (digital roadmap або roadmap
DX) – це стратегічний середньостроковий план розвитку в сфері цифрової
трансформації, який деталізує пріоритети та час впровадження нових
технологій, продуктів, процесів та організаційних змін.
Дорожня карта (roadmap) є класичним інструментом стратегічного
планування, який використовується в різних масштабах – від окремих
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продуктів і до цілих галузей та економік країн. Цей інструмент також широко
використовується для завдань цифрової трансформації окремих підприємств
та галузей. З 2016 р. рух «Індустрія 4.0 в Україні» ставив на меті створення
галузевих дорожніх карт у рамках програми Digital Agenda Ukraine, а в 2018
це завдання знову прозвучало в новій стратегії Індустрії 4.0.
Як

зазначено

у

пункті

2.1

дисертаційної

роботи

основними

передумовами та драйверами цифрової трансформації вітчизняних бізнесструктур є розвиток великих промислових підприємств. Дана тенденція
добре відсткжувалась у 2018 р., а саме такі компанії як ДТЕК, Укрзалізниця,
Метінвест, Інтерпайп, КБ «Південний», Харківський машинобудівний завод
«ФЕД!, дочірні підрозділи НАК «Нафтогаз», Кернел, ПАТ «Миронівський
хлібопродукт» (МХП), і багато інших відкрито заявили про курс цифровізації
підприємства. Проте, згідно даних АППАУ (Асоціації Підприємств
Промислової Автоматизації України) на момент березня 2019 р. галузевих
дорожніх карт цифрової трансформації в Україні (для промисловості,
енергетики

та

інфраструктури)

не

існує.

Дорожні

карти

цифрової

трансформації корпоративного рівня чи близькі до них плани стратегічного
розвитку (як правило, ІТ-стратегії) у вказаних галузях існують тільки на рівні
окремих великих підприємств. На фоні захоплення цифровими технологіями
на рівні великих промислових чи агропідприємств, а також стимулювання їх
на перехід та інтеграцію технологій Індустрії 4.0 виникає великий розрив
(«велика прірва») між розвитком малого та середнього бізнесу у нашій країні.
Більшість компаній поки не мають чіткого бачення процесу та якісних
прикладів переходу в «цифру» на ринку. Тож ми маємо ті ж самі бар’єри, що
і світ в цілому. Серед головних перепон називають: відсутність людей з
правильними компетенціями в компанії (55%), фінансові витрати, що будуть
більшими, ніж ефект впровадження (32%), не готовність до зміни бізнесмоделі (27), відсутність розуміння як виконати цифрову трансформацію
поетапно (23%), відсутність інвестицій (18%) та інші (рис. 3.3) (Digital
Transformation Readiness, 2019).
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Рис. 3.3. Ключові бар’єри для цифрової трансформації вітчизняного бізнесу
Примітка: сформовано на основі даних Digital Transformation Readiness

Саме тому розробка дорожніх карт цифрової трансформації для малого
та середнього бізнесу є так званим навігатором їх ефективного та
інноваційного розвитку.
Компанії у всьому світі зустрічаються із цифровою трансформацією,
яка змінює та покращує бізнес-процеси організації та надає можливості для
побудови нової бізнес-моделі. Більш важливим є необхідність уміти
розробити стратегію цифрової трансформації і побудувати сполучні мости в
суміжних секторах (галузях), які є взаємопов’язаними з інформацією,
даними, процесами, технологіями, людськими ресурсами тощо.
Оскільки цифрова грамотність керівників бізнесу, менеджерів та
маркетологів є на сьогодні недостатньою, то постає завдання розробити
дорожню карту цифрової трансформації, яка є чіткою та зрозумілою для усіх
бенефіціарів та стейкхолдерів. Таким чином дорожня карта цифрової
трансформації стає інструментом стратегічного планування.
Цифрову трансформацію можна планувати як стратегічну ініціативу, з
чітким баченням, новими можливостями бізнесу та дорожньою картою
реалізації. Для цього пропонуємо алгоритм розробки дорожньої карти
цифрової трансформації МСБ (рис. 3.4).
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Крок №1: Оцінка цифрової зрілості організації» по чотирьох складових ЦТ: «Люди», «Бізнес-процеси», «Цифрові технології та інструменти», «Бізнес-модель». Розрахунок цифрової
Крок №2, 3: Стратегічний аналіз. Зовнішні та внутрішні перспективи (4 складові ЦТ бізнесу):
Складова №1. «Людський капітал»
1.1. Взаємозв’язок та комунікація між співробітниками
і ії

Крок 4: Розробка майбутньої візії та стратегії бізнес
діяльності (Інноваційної бізнес-моделі)

1.1. Крос-функціональна взаємодія (усі повинні взаємодіяти в одній системі та
працювати над виконанням поставлених цілей організації)

1.2. Взаємостосунки та комунікація з клієнтами

Крок №5: Визначення основних
систематичних бар’єрів

1.2. Культура органіції - клієнтоцентричність

1.3. Як відбуається залучення клієнта (включаючи
контент, бізне-процеси технології)

1.3. Індивідуальне залучення покупця (включаючи контент, бізне-процеси, технології)

1.4. Взаємовідносини з парнерами

1.4. Партнерські програми ланцюжка постачання та каналів продаж

Крок №6: Дорожня карта та план
реалізації проекту цифрової
трансформації

Складова №2. «Бізнес-процеси»
2.1. Розуміння структури бізнес-процесів організації

2.1. Структуризація усіх можливих бізнес-процесів

2.2. Збір та обробка даних при реалізації бізнес-процесів

2.2. Структуризація та автоматизація усіх можливих бізнес-процесів

Крок №7: Управління змінами та лідерство

2.3. Операційна діяльність організації (основні бізнеспроцеси)

2.3. Загальна операційна інтеграція. Максимальна організаційна ефективність. Оптимізувати організаційні робочі
процеси та потоки даних та інтегрувати з маркетинговими кампаніями

2.4. Маркетингова діяльність (маркетингові бізнеспроцеси)

2.4. Цифрові маркетингові компанії. Формування мультиканальних, контекстних, керованих даними та вимірюваних
цифрових маркетингових кампаній. Аналіз карт подорожей клієнтів на всіх етапах життєвого цикла покупця

2.5. Управління цифровим контентом

2.5. Збір даних з усіх цифрових каналів. Пошукова оптимізація сайту (SEO) та якісний та релевантний контент в
соціальних мережах (SMM)

Складова №3. «Цифрові технології та інструменти»
3.1. Цифрові технології (виробничі та інформаційні)

3.1. Інтегрована інформаційна інфраструктура, яка була б мотором для зростання бізнесу

Крок №8: Маркетинг і
безперервна оптимізація

Складова №4. «Бізнес-модель»
4.1. Побудова діючої бізнес-моделі

Примітка: власна розробка автора

4.1. Інноваційна (цифрова) бізнес-модель

Рис. 3.4. Алгоритм дорожньої карти цифрової трансформації МСБ
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Перший крок. Оцінка цифрової зрілості допоможе визначити ключові
області, в яких можна розкрити проблеми та допомогти визначити
пріоритетність дій з їх вирішення, тобто визначити які є можливості для ЦТ
та де, у яких ключових напрямках (бізнес-процесах) їх реалізувати.
Використовується для виявлення і визначення найбільш важливих драйверів
та індикаторів для проекту трансформації. Оцінка цифрової зрілості
складається з чотирьох категорій:
1. Людські

ресурси.

Наскільки

підготовлене

керівництво

до

оцифрування? Чи готові працівники до змін? Чи мають вони правильне
розуміння та ставлення в напрямку цифровізації? Чи мають вони потрібний
набір навичок та компетенцій?
Крім цього необхідно розуміти, що дана складова «Людські ресурси» –
це не лише кадри організації, а ще й сегмент клієнтів (канали комунікації з
клієнтами і взаємовідносини з клієнтами) та партнерів (взаємовідносини,
канали співпраці та ін) (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Складова дорожньої карти цифрової трансформації «Людські
ресурси» в струтктурі бізнес-моделі організації
Примітка: сформовано автором на основі бізнес-моделі Canvas
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Дана складова дорожньої карти повинна бути націлена на те, що усі в
оранізації повинні розуміти те, що досвід роботи з клієнтами починається
шляхом створення в організації культури, орієнтованої на клієнта, тобто
клієнтоцентричність.
2. Бізнес-процеси

організації.

Чи

є

розуміння

протікання

(функціонування) бізнес-процесів організації? Необхідно структурувати усі
бізнес-процеси організації. Чи автоматизовані ключові групи бізнеспроцесів? Як організовано процес зберігання та управління інформацією і
даними?
3. Технології та інновації. Які цифрові технології та інструменти
використовуються? Які наявні сучасні технологічні можливості? Які
інноваційні процеси виникають в організації при використанні певних
технологій в групах БП?.
4. Бізнес-модель організації. Чи є чітке розуміння структури бізнесмоделі та бізнес-процесів організації?
5. Другий і третій кроки – стратегічний аналіз. На другому і
третьому етапі фаза аналізу стосується окремо зовнішніх та внутрішніх
перспектив.
6. Аналіз зовнішніх перспектив (крок 2): клієнтів, ринку та нових
технологій та аналіз внутрішньої перспективи (крок 3): продукти (послуги) та
дані, бізнес-процеси, підходи керівництва та готовності кадрового потенціалу
(рівень їх компетенцій та цифрової грамотності).
Стратегічний аналіз складової цифрової трансформації «Людські
ресурси» (рис. 3.6).
Наступна складова дорожньої карти цифрової трансформації – «Бізнеспоцеси»

(рис.

3.7).

Дана

складова

стосується

максимальної

ефективності організації, і досягнення масштабованості для нової цифрової
бізнес-моделі.
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Складова «Людські ресурси»
Взаємозв’язок та комунікація між
співробітниками організації

Крос-функціональна взаємодія
(усі повинні взаємодіяти в одній системі та
працювати над виконанням поставлених цілей
організації)

Взаємостосунки та
комунікація з клієнтами

Культура органіції - клієнтоцентричність

Як відбуається залучення клієнта
(включаючи контент, бізнепроцеси технології)

Індивідуальне залучення покупця
(включаючи контент, бізне-процеси
технології )

Взаємовідносини з парнерами

Партнерські програми
ланцюжка постачання та каналів продаж

Оціка ситуації
«Як є»

Візія майбутнього «Як
має бути»

Визачення проблем
(що потрібно змінити)

Рис. 3.6. Стратегічний аналіз складової дорожньої карти цифрової
трансформації «Людські ресурси»
Примітка: власна розробка автора

Оскільки у попередній складові зазначено, що культура організації
повинна бути клієнтоцентрична, то усі бізнес-процеси організації повинні
бути спрямовані на виконання цієї культури.
Саме тому складова цифрової трансформації «Бізнес-процеси» вимагає
повного аналізу життєвого циклу клієнта, у тому числі розробки карти
подорожі клієнта.
Карта

подорожей

клієнта

(Customer

Journey

Mapping)

–

це

маркетинговий інструмент, який систематизує спілкування клієнта з
брендом, шляхом виявлення точок контакту, для підвищення ефективності
комунікаційної стратегії.
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Складова «Бізнес-процеси»
Розуміння структури бізнес-процесів
організації

Структуризація та автоматизація
усіх можливих бізнес-процесів

Збір та обробка даних при
реалізації бізнес-процесів

Інтелектуальний бізнес (використовувати всі відповідні
структуровані та неструктуровані дані, щоб використати
їх для підвищення ефективності бізнес діяльності

Операційна діяльність
організації (основні бізнеспроцеси)

Загальна операційна інтеграція. Максимальна організаційна
ефективність. Оптимізувати організаційні робочі процеси та
потоки даних та інтегрувати з маркетинговими кампаніями.
Цифрові маркетингові компанії. Формування
мультиканальних, контекстних, керованих даними та
вимірюваних цифрових маркетингових кампаній. Аналіз
карт подорожей клієнтів на всіхетапах життєвого цикла
покупця.

Маркетингова діяльність
(маркетингові бізнес-процеси)

Управління цифровим
контентом

Оціка ситуації «Як є»

Збір даних з усіх цифрових каналів. Пошукова оптимізація сайту
(SEO) та якісний та релевантний контент в соціальних мережах
(SMM)

Визачення проблем
(що потрібно змінити)

Візія майбутнього «Як має бути»

Рис. 3.7. Стратегічний аналіз складової дорожньої карти цифрової
трансформації «Бізнес-процеси»
Примітка: власна розробка автора

За

оцінками

компанії

McKincey,

організації,

які

створили

і

використовують карти подорожей клієнтів, збільшують власні продажі на 510%. Адже даний інструмент допомагає щрозуміти як кожен покупець
взаємодіє із брендом компанії.
Дана інформація у подальшому може бути використана при
формуванні цифрових маркетингових кампаній, які будуть набагато
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ефективнішими, тому що вони надаватимуть покупцям саме ту інформацію,
що їм необхідно в той момент, коли їм це потрібно.
Необхідно зосереджувати увагу на усіх внутрішніх бізнес-процесах,
адже лише при глибокому розумінні їх особливостях та зборі даних на усіх
етапах спостерігатиметься покращення процесу прийняття рішень та
підвищуватиметься

ефективність

операційної

діяльності

підприємства

загалом.
Наступна складова – це «Технології», де акцент робиться на побудові
інтегрованої інформаційної інфраструктури, яка служить фундаментом для
ефективної діяльності. Вона також є основою, що дозволяє акумулювати усі
дані

з

груп

бізнес-процесів

для

прийняття

аналітичних

рішень,

прогнозування, що, в свою чергу, стимулює зростання організації. Важливо
мати на увазі, що технологічна стратегія – це одна частина апаратної частини
частини програмного забезпечення, а з іншої сторони специфіка конкретного
бізнесу. Інформаційна архітектура повинна відображати ландшафт бізнесу, а
це

вимагає

підприємства,

тісної

співпраці

усіма

між

власником

зацікавленими

чи

топ-менеджментом

стейкхолдерами

(співласниками,

керівництвом, працівниквми) організації та практиків ІТ, які порадять
інтегрувати уже існуючу технологію або розроблять певну цифрову
інфраструктуру для бізнесу.
Беззаперечним є те, що у сьогоднішніх умовах, цифрові технології є
потужним інструментом, який здатний забезпечити бізнесу прорив на новий
щабель

розвитку,

а

також

є

платформою

ефективності

і

конкурентоспроможності всіх інших ринків та індустрій.
Інструменти

цифрових

технологій

–

один

або

кілька

взаємопов’язаних програмних продуктів для певного типу комп’ютера,
технологія роботи в яких дозволяє досягти поставленої користувачем мети
(рис. 3.8).
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Складова «Технології»
Інтегрована цифрова інфраструктура, яка була
б драйвером для зростання бізнесу

Цифрові технології
(виробничі та цифрові
інструменти імплементовані в
бізнес-процеси організації)

Оціка ситуації «Як є»

Визачення проблем
(що потрібно
і
)

Візія майбутнього
«Які технології будемо
використовувати»

Рис. 3.8. Стратегічний аналіз складової дорожньої карти цифрової
трансформації «Технології»
Примітка: власна розробка автора

Для вітчизняного МСП технології Індустрії 3.0 та 4.0 є не зовсім
зрозумілими. Саме тому пропонуємо розробити більш чітку та зрозумілу
структуру

найбільш

використовуваних

інформаційних

технологій

та

конкретних цифрових інструментів для потреб бізнесу, рівень використання
яких у діяльності конкретного підприємства відображатиме рівень цифрової
трансформації (цифрової зрілості) конкретного бізнесу.
Пропонуємо усі цифрові інструменти розподілити на три групи, які
відображатимуть рівень складності їх використання, а саме: прості, середні
та складні (табл. 3.2).
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Таблиця 3.2
Класифікація цифрових технологій та інструментів для МСП
Групи
цифрових
технологій

Групи
цифрових
інструментів

Обов’язкова
наявність

1
Простої
складності

2
I.
Дуже прості

3

II.
Прості

Високої
складності

IV.
Складні

V.
Дуже складні

Передумови до використання

4
- Viber, Skype, Email, Word, Excel,
- Соціальні мережі та платформи: ФБ,
Інстаграм, You Tube, Телеграм та ін
(пересічні користувачі).
- Соціальні мережі та платформи: бізнес
сторінки ФБ, Інстаграм, You Tube,
Телеграм та ін., сайт.

5
Безкоштовні.
Не
потребують
спеціальних
компетенцій, достатньо базових
цифрових навичок.
Безкоштовні
та
ті,
що
потребують
незначних
фінансових ресурсів.
Необхідні компетенції: базові
цифрові навички та початківці
SMM, SEO; знання Google doc
Безкоштовні.
Необхідні компетенції: базові
цифрові навички та знання
Google Аnalytics, CRM.
Не значні фінансові ресурси.
Необхідні фахові компетенції:
середні цифрові навички та
знання в сфері SMM, SEO, CRM,
Google Ads (Google AdWords), 1С
(Медок, ін).

Google doc, Google Analytics,
CRM-система, бізнес-модель, чат-бот,
QR-code

III.
Середньої
складності
Широкосмуговий Інтернет 30 Мбіт/с або вище, комп’ютерне обладнання

Середньої
складності

Цифрові інструменти

Соціальні
мережі
та
платформи: ефективно функціонують
бізнес сторінки ФБ, Інстаграм, You Tube,
Телеграм та ін.;
CRM-система;
Сайт
(ефективний,
оборот
електронної комерції (понад 1% від
загального обороту продаж та понад
10% B2C веб продаж з загального
обороту продаж у мережі Інтернет));
Google Ads (Google AdWords);
система управління фінансами
(1С, Медок та ін.);
- інноваційна (цифрова) бізнес-модель;
- цифрові системи (онлайн програми,
маніпулятори, симулятори) для навчання
персоналу,
- спеціалізовані аналітичні додатки для
управління ланцюжками постачань і
сервісними операціями в закупівлях,
логістиці, інвентаризації (SCM-системи
та PDM (Product Data Management);
- BPM-cистему для моделювання та
автоматизації бізнес-процесів;
- спеціалізовані
інструменти
для
розумної
аналітики
бізнесу,
статистичного аналізу, прогнозування,
тощо (технології Data Mining, Big Data,
Business Inteligence);
- датчики та програми, що дозволяють
відслідковувати
місцезнаходження
продукції в реальному часі
- програми для планування ресурсів
(ERP-система);
- 3-D друк для виробництва товарів;
спеціалізовані
геоінформаційні
комп'ютерні технології та системи;
- використання
промислових
або
сервісних роботів

Примітка: власна розробка автора

Потребують фінансових ресурсів.
Необхідні компетентні фахівці,
які
володітимуть
високими
цифровими навичками та фахові
компетенції для використання
цифрових інструментів складного
рівня.

Потребують значних фінансових
ресурсів. Необхідні компетентні
фахівці,
які
володітимуть
високими цифровими навичками
та фахові компетенції для
використання
цифрових
інструментів дуже складного
рівня.
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Дані групи міститимуть у своїй структурі певні підгрупи цифрових
інструментів. Рівень складності не відображає технічні складності чи
ергономіку того чи іншого інструмента, а відображає певні компетенції,
якими потрібно володіти для інтеграції тих чи інших цифрових інструментів
у

діяльність

організації.

Обов’язковою

умовою

для

ефективного

функціонування цифрової інфраструктури та протікання процесів цифрової
трансформації є наявність швидкісного Інтернету (Широкосмуговий Інтернет
30 Мбіт/с або вище), комп’ютерного обладнання (комп’ютерів, базових
програмних засобів та налаштувань).
Третій крок – стратегічний аналіз складової дорожньої карти цифрової
трансформації «Бізнес-модель». Необхідно структурувати діючу бізнесмодель організації, чітко зрозуміти як вона функціонує. По групах бізнеспроцесів у діючій бізнес-моделі необхідно розібратися які із цифрових
технологій організація буде інтегровувати у бізнес-діяльність. Для того, щоб
підвищилась ефективність діяльності організації необхідно за рахунок
цифрових

інструментів

автоматизувати

більшість

бізнес-процесів

та

перевести діяльність у поле інноваційної цифрової бізнес-моделі (рис. 3.9).
Основне завдання кроків №2 та №3 – «Стратегічний аналіз» – це
розуміння сучасного стану речей та майбутньої візії розвитку організації.
Після проведеного аналізу буде розуміння сегмент ринку яку підприємство
планує охопити, з якими клієнтами та технологіями бажає працювати та чи
готовий продукт (послуга) та саме підприємство для виходу на дані сегменти
ринку.
Четвертий крок – «Розробка майбутньої візії та стратегії бізнес
діяльності (Інноваційної бізнес-моделі)» – описує цифрове бачення і визначає
його унікальну ціннісну пропозицію, включає розробку та впровадження
цифрових варіантів бізнесу, визначення продуктів і послуг у ланцюжку
створення вартості та необхідних основних процесів, вимог до ІТ.
П’ятий крок – «Визначення основних систематичних бар’єрів та
розривів між сучасним станом справ (оцінкою цифровою зрілістю організації
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Складова «Бізнес-модель»

Оціка ситуації «Як є»
(побудова діючої
бізнес-моделі)

Визачення
проблем
(які
технології в
розрізі груп
бізнеспроцесів
необхідно
застосувати)

Візія майбутнього
«Інноваційна (цифрова) бізнесмодель»

Рис. 3.9. Стратегічний аналіз складової дорожньої карти цифрової
трансформації «Бізнес-модель»
Примітка: власна розробка автора

«як є») та майбутнім баченням (цифровою зрілістю організації «як має
бути», інноваційною бізнес-моделлю)».
Шостий крок – «Дорожня карта та план реалізації проекту цифрової
трансформації» – включає розроблений план з етапністю запровадження
відповідних інформаційних технологій у певні групи бізнес-процесів та
трансформації бізнес-моделі організації. Необхідно консолідувати усі
проведені аналізи на кроці №2 співставити із майбутньою візією на кроці
№3, врахувати основні бар’єри (крок №5) та лише після цього визначити
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можливий обсяг проекту, окремі технології під окремі групи бізнес-процесів
або розробку окремої корпоративної інформаційної системи. Для цього
потрібно розробити структурований план реалізації цифрової трансформації
організації. Найпростіший вигляд подібного плану зводиться до візуального
зображення відображеного в табл. 3.3.
Сьомий крок – «Управління змінами та лідерство» – передбачає
управління змінами, лідерство та зміну культури організації, розвиток бізнесцінностей, мотивацію та цифрову грамотність працівників та керівництва,
постійний розвиток.
Таблиця 3.3
План цифрової трансформації організації
Складові
Дорожньої
карти

Елемент - категорія

Виклик
(Рівень індексу
НІТ)

Рекомендації та цілі

1

2

3

4

Цифрова
грамотність
людського
капіталу

Цифрові
інструменти
імплементовані в
бізнес-процеси
організації

Н. Людські ресурси
Кадри
Навички
Культура взамодії
Струткура та позиція
….
Партнери
Взаємодія
Канали співпраці
….
Споживачі (клієнти)
Канали взаємодії
Комунікація (взаємодія)
….
1 блок: Рекомендації щодо оптимізації сайту:
2 блок: Рекомендації щодо роботи з соціальними
мережами
3 блок: Рекомендації щодо використання
рекламних кампаній
4 блок: Рекомендації щодо використання
аналітичних інструментів (Google Analytics, інші)
5 блок: Рекомендації щодо комунікації з
клієнтами та навчання працівників
6
блок:
Рекомендації
з
використання
спеціалізованих додатків
Інше за потреби доповнення

Технологічне
забезпечення для
застосування
цифрових
інструментів

Т. Технології
Т1 Виробничі технології
Техно 1
Техно 2
….
Т2. Цифрові технології
Техно 1
Техно 2
….
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Продоження табл.3.3
1
Інформативні
чинники

2
Наявність структурованої
моделі (моделей) організації
Бізнес-модель 1
Бізнес-модель 2
…….
0n. Інші елементи
ххх
…
0.

3

4

бізнес-

Примітка: власна розробка автора

Восьмий крок – «Маркетинг і безперервна оптимізація» – оновлена
організація

та

її

продукти

та

послуги

(інноваційна

бізнес-модель)

просуватимуться та продаватимуться через інноваційні канали, методи та
інше, що включає дослідження, продажі та обслуговування клієнтів. Крім
того, ринок зворотного зв’язку з цінною інформацією, потік даних назад у
всю екосистему, щоб постійно мати можливість виявляти новий потенціал і
поліпшувати ланцюжок створення доданої вартості. На цьому етапі знову
здійснюється перерахунок цифрової зрілості підприємства, робляться
відповідні висновки та фактично завершується процес циклу стратегічного
планування цифрової трансформації бізнес-структури. Саме тому, можемо
прослідкувати момент циклічності та протікання відповідних кроків із
певною частотністю (можливо раз на рік), яка взаємозалежна із появою
нових цифрових технологій.
Підприємства, які не мають розробленої дорожньої карти цифрової
трансформації ризикують купувати технології, які не принесуть їм
очікуваного ефекту, тобто не забезпечуватимуть досягнення бізнесрезультатів вищого рівня. Ефективний процес цифрової трансформації
бізнесу буде лише за умови наперед сформованої візії та стратегії цифрової
трансформації, коли підприємство має чітке бачення майбутнього розвитку,
оцінює свої можливості, знає прогалини та застосовує сформований
поетапний план дорожньої карти. Дорожня карта цифрової трансформації є
стратегічнии

комплексно-компонентним

інноваційного розвитку підприємства.

інструментом

планування
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3.3. Поліструктурний методичний підхід до оцінювання Індексу
цифрової трансформації бізнес-структур
За останні роки у світі для оцінки стану розвитку інформаційного
(цифрового) суспільства різними міжнародними організаціями/компаніями
було розроблено значну кількість ІКТ-індексів, кожен з яких ґрунтується на
обраних пріоритетах дослідження. Проте, жодна із створених міжнародних
методик із запропонованими індикаторами не може бути безпосередньо
перенесена для оцінки стану розвитку інформаційного суспільства в Україні,
а тим паче відображати ситуацію по цифровій трансформації вітчизняних
бізнес-структур.
Сучасний стан використання цифрових технологій вітчизняним
бізнесом кардинально різниться від світового. Оскільки, на сьогодні існує
проблема з низькою цифровою грамотністю суспільства та бізнесуправлінців на усіх рівнях, то використання європейської методології щодо
визначення індексу цифрової інтенсивності з відповідними індикаторами не
зовсім прийнятна для вітчизняного бізнесу. Оскільки відсутні дані щодо
володіння певними цифровими технологіями до 2017 р., то немає розуміння
чи готовий вітчизняний бізнес інтегрувати світові тренди цифрового
розвитку, згідно яких ЄС визначає відповідні індекси. Саме тому необхідно
виробити власну методологію визначення індексу цифрової трансформації
бізнесу з відповідними індикаторами, яка б враховувала сучасний стан справ,
відображала глибинний аналіз рівня цифрової трансформації бізнес-структур
та при цьому була гнучкою щоби оперативно реагувати на нові явища та
появу нових цифрових технологій та в майбутньому була гармонізованою з
міжнародними методиками для порівняння України з найбільш розвинутими
країнами світу.
Дане завдання було передбачене до виконання у 2017-2018 рр. у рамках
«Плану заходів з реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та
суспільства України на 2018-2020 рр.: п. №1 «Нормативне, організаційне та
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методичне забезпечення»: завдання №3: а) Визначити індекси, індикатори та
методику оцінювання цифрового розвитку та зрілості в Україні відповідно до
міжнародних практик (Digital Economy and Society Index, Networked
Readiness Index, Broadband Penetration Index, Computer Literacy Index тощо);
б) Забезпечити проведення регулярних оцінювань цифрової зрілості та
визначити прогнозні показники цифрового розвитку України до 2020 р.;
завдання №4 «Визначити та запровадити статистичні методології та
статистичні спостереження з метою отримання статистичних даних щодо
цифрового розвитку України з урахуванням міжнародних практик». Проте,
на сьогодні дані завдання залишаються задекларовані лише на документах і
потребують найшвидшої імплементації в практичну площину.
Створення та затвердження національної методики визначення індексу
цифрової трансформації бізнесу надасть можливість оцінити рівень цифрової
зрілості бізнес-структур та врахувати усі фактори (індикатори), які необхідно
інтегрувати для нарощування потенціалу бізнесу та відстежити вплив
відповідних технологій на розвиток бізнесу та інформаційного суспільства в
цілому. В свою чергу, це стане поштовхом для подальшого дослідження
впливу цифрових технологій на економіку країни.
Щорічна оцінка Індексу цифрової трансформації бізнесу слугував би
інструментом моніторингу та оцінки ефективності ведення бізнесу в епоху
цифрової економіки, сприяв би виявленню бар’єрів на шляху розвитку
малого

та

середнього

бізнесу,

формуванню

переліку

пріоритетних

економічних, правових та регуляторних заходів (реформ) для покращення
впровадження цифрових технологій в діяльність вітчизняних бізнес-структур
та сприяв би інтеграції вітчизняного бізнесу в цифрову економіку світу.
Мета щорічної оцінки «Індексу цифрової трансформації бізнесу»
полягає у виявленні бар’єрів на шляху розвитку цифрової інфраструктури
малих та середніх підприємств, виробленні рекомендацій до підвищення
цифрової зрілості бізнес-структур та отриманні достовірних даних для
кількісної та якісної оцінки цифрового розвитку (потенціалу) МСП.
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Об’єктом дослідження є суб’єкти господарювання (мікро, малі та
середні підприємництва, зі статусом юридичних та фізичних осіб)
Тернопільської області.
Оцінка

здійснюватиметься

на

основі

результатів

комплексного

соціологічного дослідження. Комплексне соціологічне дослідження включає
в себе засоби як кількісного, так і якісного збору даних, які характеризують
рівень цифрової трансформації бізнесу, а саме:
− опитування керівників (власників) малих та середніх підприємств та
фізичних осіб-підприємців;
− фокус-групи з представниками бізнесу та бізнес-асоціацій;
− глибинні інтерв’ю з представниками центральних та місцевих
органів влади та місцевого самоврядування.
Розроблену анкету-опитувальник для збору щорічних статистичних
даних для визначення Індексу цифрової трансформації відображено в
додатку Г.
Дана анкета-опитувальник консолідує в собі основні пункти існуючих
форм опитування, які використовують в ЄС («Дослідження використання
ІКТ та електронної комерції на підприємствах у 20____ році» («Community
survey on ICT usage and E-commerce in enterprises») та Україні (ф. № 1-ІКТ
(річна)

«Використання

інформаційно-комунікаційних

технологій

на

підприємствах у 20____ році»), проте основна перевага – це те, що аналіз
даної інноваційної форми (анкети-опитувальника) допоможе визначити
реальну картину, саме якісного використання цифрових інструментів у
діяльності вітчизняних бізнес-структур та допомагатиме автоматично
вираховуватиме Індекс цифрової трансформації бізнес-структур. Власне
такий формат уможливить визначення проблемних ділянок та розроблення
практичних рекомендацій для кожного суб’єкту, котрий пройде дане
опитування. Дані індикатори для визначення Індексу цифрової трансформації
бізнес-структур пропонуємо розділити на 4 групи (рис. 3.10):
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І. Інформативні індикатори (категорійні) (Блок №1, запитання № 1-7) –
це ті індикатори, які дають змогу зібрати максимальну кількість даних про
респондента (суб’єкта підприємницької діяльності), зрозуміти галузь, вид
діяльності, розмір та інше.
Дані індикатори нестимуть інформативну діяльність та не будуть
враховуватися при розрахунку Індексу цифрової трансформації бізнесструктур, проте відображатиме повну картину розвитку організації,
відображатимуться на інформаційній платформі для відображення рівня
Індексу цифрової трансформації бізнес-структур (розділ 5, п.5.3).
ІІ. Цифрова інфраструктура (Т) (технологічне забезпечення) (блок №2,
запитання № 8-10) – дані індикатори відображають рівень технологічного
забезпечення бізнес-структур для ефективного протікання процесів цифрової
трансформації.
Підприємство повинно оцінити рівень:
- задоволеність якістю та швидкістю Інтернету (Широкосмуговий
Інтернет
однією

30
з

Мбіт/с

або

найважливіших

вище).
вимог

Надійність
у

контексті

зв'язку

залишається

цифрового

робочого

місця як в офісі, так і поза ним. Саме зв’язок є запорукою ефективного
функціонування

комунікаційних

технологій,

бізнес-застосунків

та

застосунків для спільної роботи, які є рушійною силою сучасних бізнеспроцесів;
- забезпечення

пристроями

доступу

та

комунікації.

Необхідно

забезпечити для працівників вибір найефективнішого способу отримання
доступу

до використовуваних

ними

бізнес-застосунків.

Персональні

комп’ютери, планшети та смартфони (з спеціалізованими додатками) стають
обов’язковим елементом робочого місця працівника, тому організаціям
і компаніям потрібно переглянути свої стратегії щодо використання
пристроїв відповідно до нових потреб. Інструменти робочого місця значною
мірою впливають на мотивацію та продуктивність працівників.
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Індекс цифрової трансформації бізнес-організацій

Інформативні індикатори

Цифрова грамотність
людського капіталу
(навички та компетенції)
(Digital literacy human «H»)

1. Галузь (вид) діяльності вашого підприємства
(згідно КВЕД);
2. Організаційна форма;
3. Чи здійснює підприємство імпорт або експорт?
4. Чи має розроблену власну бізнес-модель?
5. Чи зверталися ви протягом останніх 3 років до
послуг зовнішніх спеціалістів з інформаційнокомунікаційних
технологій
(програмування,
налаштування техніки та інше)?
6. Чи має підприємство станом на сьогодні штатних
ІТ-спеціалістів або договори на обслуговування
комп'ютерної техніки спеціалізованими фірмами?
7. Назва підприємства
8. Кількість працівників

1. Низький
рівень
цифрової
грамотності (0-0,1%);
2. Фундаментальний
рівень
цифрової грамотності (0,11-0,3);
VI. Проміжний (перехідний) рівень
цифрової грамотності (0,31-0,7);
3. Прогресивний рівень цифрової
грамотності (0,71-0,9);
4. Прогресивний
вузькоспеціалізований (0,91-1).

Групи цифрових
інструментів
(Digital Instruments «І»)
I. Дуже прості (0-0,1);
II. Прості (0,11-0,3);
III. Середні (0,31-0,6);
IV. Складні (0,61-0,9);
V. Дуже складні (0,91-1).
=0,09;
=0,07;
=0,06;
=0,05;

=0,03.

Цифрова інфраструктура
(апаратне, технологічне
забезпечення
(Technology «T»

1. Задоволеність якістю та швидкістю
Інтернету (Широкосмуговий Інтернет 30
Мбіт/с або вище) (від 0 до 1) (
=0,5)
2. Цифрове
обладнання
(апаратне
забезпечення):
2.1. Рівень забезпечення робочих місць
працівників
комп'ютерною
технікою
(комп'ютерами, ноутбуками) (від 0 до 1)
(
=0,3);
2.2. Рівень забезпечення працівників
мобільними
інтернет-пристроями
для
ефективної
роботи
(смартфони
з
спеціалізованими додатками) (від 0 до 1)
(
=0,2).

Відображатимуться на інформаційній
платформі для відображення рівня Індексу
цифрової трансформації бізнес-структур

Рис. 3.10. Групи індикаторів для визначення Індексу цифрової трансформації бізнес-структур
Примітка: власна розробка автора
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ІІІ. Групи цифрових інструментів (І) (блок №3, запитання №: 11-29) –
дана група індикаторів відображатиме саме рівень використання цифрових
інструментів, які є відповідними драйверами ефективного протікання
процесів цифрової трансформації.
Перехід із застарілих, але звичних інструментів в діяльності бізнесструктури, а відповідно зміна певних бізнес-процесів, може викликати
тривогу у керівників та працівників, проте саме впровадження актуальних
цифрових інструментів дає можливість відкрити нові горизонти розвитку
організації. Саме цифрові інструменти – потужний інструмент, який здатний
забезпечити бізнесу прорив на новий рівень розвитку.
ІV. Цифрова грамотність людського капіталу (навички та компетенції)
підприємства (блок №4, запитання № 30) базується на експертній думці
самих керівників організацій.
Стрімке розповсюдження «цифрових» технологій робить «цифрові»
навички (компетенції) ключовими серед інших. Уміння користуватися
«цифровими» технологіями стає основною вимогою для персоналу.
Дослідження компанії Deloitte у Великій Британії свідчать, що
майбутня робоча сила потребує балансу технічних навичок і загальних
здібностей, як-от: вміння вирішувати проблеми, творчий потенціал, соціальні
навички та емоційний інтелект.
Відповідно до звіту Human Capital Trends 2017, підготованого компанією Deloitte, питання адаптації суспільства наразі актуальне в усьому світі, де
кожна країна шукає свої шляхи її вирішення. 90% опитаних керівників по
всьому світу (з 10 тис. осіб у 140 країнах) вважають, що їхня компанія
стикається з руйнівними змінами, керованими «цифровими» технологіями.
70% кажуть, що їх організація не має навичок адаптації.
На основі зведених структурних індикаторів цифрової трансформації
бізнес-організацій можна сформулювати формулу визначення узагальненого
Індексу цифрової трансформації (НІТ) бізнес-структури (формула 3.2):
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HIT =

,

де «HIT» – індекс цифрової трансформації бізнесу;

(3.2)
– зведений

показник стану цифрової грамотності людського капіталу організації;
–

зведений

показник

стану функціонування

цифрових

інтегрованих в бізнес-процеси організації;

–

інструментів

зведений показник

стану функціонування цифрової інфраструктури бізнес-організації;
ваговий коефіцієнт індикатора H;

– ваговий коефіцієнт індикатора I;

–
–

ваговий коефіцієнт індикатора T.
Причому

(3.3)
Враховуючи особливості, які повинні бути дотримані (формула 3.3) в
нашому випадку ваговий коефіцієнт індикатора H становитиме 0,3 (
ваговий коефіцієнт індикатора I становитиме 0,5 (
коефіцієнт індикатора T становитиме 0,2 (

0,3);

0,5); ваговий

).

Показник стану цифрової грамотності людського капіталу організації
визначається за формулою (3.4):

(3.4)

де

– показник рівня цифрової грамотності людського капіталу

організації;
– ваговий коефіцієнт індикатора

;

– кількість експертних оцінок.

Зведений показник стану функціонування цифрових інструментів
інтегрованих в бізнес-процеси організації набуде вигляду (формула 3.5):
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(3.5)
де

– показник рівня функціонування цифрових інструментів в

організації;

– ваговий коефіцієнт індикатора

;

– кількість

цифрових інструментів.
Зведений показник стану функціонування цифрової інфраструктури
бізнес-організації (формула 3.6):

де

– показник рівня функціонування цифрових інструментів в

організації;

– ваговий коефіцієнт індикатора

;

– кількість

елементів цифрової інфраструктури.
Розуміння

та

використання

інформаційних

технологій, набуття

цифрових компетенцій у повсякденному та професійному житті, у бізнеспроцесах та державному управління є основою до поступального розвитку в
кінцевому підсумку національної економіки.
«Цифрова» грамотність (або «цифрова» компетентність) визнана ЄС
однією з 8 ключових компетенцій для повноцінного життя та професійної
діяльності. У 2017 р. ЄС представив оновлений фреймворк Digital
Competence (DigComp 2.1), що складається з основних 5 вимірів цифрових
компетенцій, 8 рівнів (блоків) розвитку цифрових компетенцій (усього 21
компетенції, що до них входить).
Варто розрізняти поняття цифрової грамотності (компетентостей) від
умінь та навиків. Компетентність – це більш ширше поняття, ніж просто
знання та уміння. Саме тому передбачає здатність задовольняти складні
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задачі та вимоги, залучаючи та мобілізуючи психосоціальні ресурси
(включаючи вміння та навички) у певному контексті. Поєднання hard та soft
skills (професійних та особистісних навичок та умінь)» (I. Струтинська, I.
Маркович, Л. Мельник, Л. Дяків, 2019).
У

масштабах

держави

покращення

формування

цифрових

компетентностей (цифрової грамотності) у всіх сферах функціонування є
джерелом підвищення рівня конкурентоспроможності країни, адже доступ до
інформації,

цифрова

вдосконалення

взаємодія

та

інтенсивність

інформаційно-комунікаційних

використання

технологій

є

та

базовими

елементами практично усіх глобальних індексів конкурентоспроможності. У
трактуванні експертів ЮНЕСКО поняття компетентності ідентифікується як
поєднання знань, умінь, цінностей та ставлень, застосовних у повсякденному
житті.
За аналогією з IQ або EQ, які використовуються для вимірювання рівня
загального та емоційного інтелекту, навички щодо «цифрових» технологій ‒
це DQ (Digital Quotient), тобто «цифровий» інтелект.
DQ містить 3 рівні:
- «цифрове» громадянство, тобто використання цифрових технологій у
повсякденному житті, для взаємодії один з одним, спілкування, перегляду
цифрового контенту і т.д;
- «цифрова» творчість, тобто використання цифрових технологій для
створення контенту, медіа, застосувань тощо;
- «цифрове підприємництво», тобто використання цифрових технологій
для бізнесу, професійної діяльності і т.ін.
Щодо ситуації в Україні, то на сьогодні, не існує бачення та жодної
державної ініціативи, програми, стратегічного документа, спрямованих на
створення комплексної національної системи розвитку цифрової грамотності.
На державному рівні відсутні інструменти моніторингу та оцінки цифрових
компетенцій. Відсутні також комплексні методології для проведення
необхідних досліджень ситуації у сфері розвитку цифрових навичок і
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компетенцій, що унеможливлює розробку методології вимірювання та
впровадження незалежної сертифікації рівня цифрових навичок відповідно
до потреб ринку праці. Методика збирання статистичних даних державними
органами статистики є не дуже досконалою для проведення належного
аналізу ситуації у сфері розвитку цифрових навичок і компетенцій. Саме
тому, важко вірно інтерпретувати рівень цифрової грамотності особистості, а
тим паче рівень цифрової грамотності людського капіталу бізнес-організацій
(Струтинська І.В., 2019, с. 93-100).
Визначення цифрової грамотності (компетенцій) людського капіталу
бізнес-структур є надзвичайно комплексне і пояснюється сукупністю
детермінант якостей процесів та властивостей, якими вони повинні
характеризуватися (табл. 3.4).
Загалом, вважаємо, що підвищення цифрової грамотності людського
капіталу організації буде успішним лише за умови, що керівник організації
зрозуміє необхідність певних трансформацій, відбудеться особистісна
трансформація. Завдання керівника – навчатися самому та навчати власний
персонал адаптуватися до нових реалій, змотивувати використовувати нові
цифрові інструменти та використовувати усі їхні привілеї.
Для того, щоб визначити зведений показник стану цифрової
грамотності людського капіталу організації (Н) використаємо формулу (3.7).
Оцінивши

відповіді

керівників

на

запитання

опитувальника, в нашому випадку

розробленої

анкети-

. Тому

(3.7)
де

– відповідь керівника організації щодо показника рівня цифрової

грамотності людського капіталу. Дану компоненту визначатимемо згідно
конкретних відповідей опитаних респондентів на запитання №30 розробленої
анкети-опитувальника. Вважаємо, що саме керівники є експертами з оцінки
навиків та компетенцій власного персоналу.
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Таблиця 3.4
Градація зведеного показника стану цифрової грамотності людського капіталу організації (Z) в розрізі рамки
цифрових компетенцій (Digital Competence (DigComp 2.1)
DigComp 1.0
Рівень DigComp 2.1
Назва компетенцій
1. Інформаційна грамотність та
грамотність щодо роботи з даними.
2. Комунікація та взаємодія.

3. Цифровий контент.

4. Безпека.

5. Вирішення проблем.

Складність задач
Автономність

Когнітивний домен

Базовий
Рівень 1

Цифрові компетенцій ЄС (DigComp 2.1) для суспільства

Рівень 2

Середній

Рівень 3

Вищий

Рівень 4

Рівень 5

Рівень 6

Експертний
Рівень 7

Рівень 8

1.1 Вміння шукати, фільтрувати дані, інформацію та цифровий контент.
1.2 Вміння оцінювати дані, інформацію та цифровий контент.
1.3 Вміння використовувати та управляти даними, інформацією та цифровим контентом.
2.1 Вміння спілкуватися через використання цифрових технологій.
2.2 Вміння ділитися інформацією завдяки використанню цифрових технологій.
2.3 Вміння контактувати із суспільством, користуватися державними та приватними послугами завдяки використанню цифрових технологій.
2.4 Вміння взаємодіяти завдяки використанню цифрових технологій.
2.5 Знання «нетикету» (від англ. network та etiquette), тобто володіння правилами поведінки та етикету в цифровому середовищу.
2.6 Управління цифровою ідентичністю, тобто вміння створювати та управляти аккаунтами.
3.1 Створення цифрового контенту.
3.2 Вміння змінювати, покращувати, використовувати цифровий контент задля створення нового контенту.
3.3 Обізнаність щодо авторських прав та політики ліцензування відносно даних, інформації та цифрового контенту.
3.4 Програмування, тобто вміння писати програмний код.
4.1 Вміння захистити пристрої та контент, знання заходів безпеки, розуміння ризиків та загроз.
4.2 Захист персональних даних та приватності.
4.3 Охорона здоров’я, тобто знання та навички для збереження свого здоров’я та інших з точки зору як екології використання цифрових технологій, так і ризиків,
загроз безпеці громадян.
4.4 Захист навколишнього середовища, тобто розуміння впливу цифрових технологій на екологію, навколишнє середовище, з точки зору їх утилізації, а також їх
використання, що може нанести шкоду, наприклад, об’єктам критичної інфраструктури і т. д.
5.1 Вміння вирішувати технічні проблеми, що виникають із комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, мережами і т. д.
5.2 Вміння визначати потреби та знаходити відповідні технічні рішення, або кастимізувати цифрові технології до власних потреб.
5.3 Креативне користування, або вміння завдяки цифровим технологіям створювати знання, процеси та продукти, індивідуально або колективно, з метою
вирішення повсякденних життєвих та професійних проблем і т. д.
5.4 Вміння самостійно визначати потребу в отриманні додаткових нових цифрових навичок.
Прості задачі Прості задачі
Чітко
Задачі та
Різні задачі та
Найбільш
Вирішення складних
Вирішення
визначені,
чітко
проблеми
відповідні задачі
проблем з обмеженими
складних проблем
рутинні задачі,
визначені і
розв’язками
з багатьма
прямолінійні
нерутинні
взаємодіючими
проблеми
проблеми
факторами
З допомогою
Самостійно,
Самостійно
Самостійно
Допомога іншим
Може
Інтеграція для внеску в
Пропонування
з допомогою
та відповідно
адаптуватись до
професійну практику та
нових ідей та
за потреби
до власних
інших у
допомоги іншим
процесів для сфери
потреб
складних
контекстах
Запам’ятову
Запам’ятовув
Розуміння
Розуміння
Застосування
Оцінювання
Творчість
Творчість
вання
ання
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Рівні цифрової грамотності людського
капіталу
(навички та компетенції)
Характеристика рівня цифрової
грамотності та цифрові інструменти

Градація рівня цифрової
грамотності («Н»)

Рівні цифрової грамотності (компетенцій) людського капіталу бізнес-організації «Н»

Продовження табл. 3.4

Низький рівень цифрової
грамотності

Фундаментальний рівень
цифрової грамотності

Проміжний (перехідний) рівень цифрової
грамотності

Прогресивний рівень цифрової
грамотності

Експертний
рівень

Виконують прості задачі з
допомогою або самостійно.
Використання ЦІ:
Viber, Skype, Email, Word, Excel,
Соціальні мережі та платформи:
ФБ, Інстаграм, You Tube,
Телеграм та ін. (на рівні
користувача).
Не потребують спеціальних
компетенцій.

Володіють базовими цифровими
навичками. Виконують чітко
визначені, рутинні та не рутинні
задачі, самостійно та відповідно
до власних потреб.
Початківці SMM, SEO; знання
Google doc.
Використання ЦІ:
Соціальні мережі та платформи:
бізнес-сторінки ФБ, Інстаграм,
You Tube, Телеграм та ін., сайт
(на рівні професійного
користувача).

Працівники вміло використовують цифрові
інструменти різного рівня складності в розрізі
певних груп бізнес-процесів організації, за
потреби можуть навчати інших. Професійно
виконують різні найбільш відповідні задачі та
проблеми..
- Базові цифрові навички та знання Google
Аnalytics, CRM.
- Професійні цифрові навички та знання в
сфері SMM, SEO, CRM, Google Ads (Google
AdWords).
Використання ЦІ:
- Google doc, Google Analytics, CRM-системи,
чат-боти, QR-code,
- Соціальні мережі та платформи: ефективна
робота (бізнес-сторінки ФБ, Інстаграм, You
Tube, Телеграм та ін.);
- Системи управління фінансами (1С, Медок
та ін.);
- Сайт (ефективний, оборот електронної
комерції (понад 1% від загального обороту
продаж та понад 10% B2C веб продаж з
загального обороту продаж у мережі Інтернет).

Компетентні фахівці, які володіють
високими цифровими навичками та
фаховими компетенціями для
використання цифрових інструментів
складного рівня.
Вирішують складні проблеми з
обмеженими розв’язками.
Використання ЦІ (інструменти усіх
груп на високому рівні):
- Google doc, Google Analytics, CRMсистеми, чат-боти, QR-code,
- Соціальні мережі та платформи:
ефективна робота (бізнес-сторінки ФБ,
Інстаграм, You Tube, Телеграм та ін.);
- Системи управління фінансами
(1С, Медок та ін.);
- Сайт
(ефективний,
оборот
електронної комерції (понад 1% від
загального обороту продаж та понад
10% B2C веб продаж з загального
обороту продаж у мережі Інтернет).
- спеціалізовані аналітичні додатки
для
управління
ланцюжками
постачань і сервісними операціями в
закупівлях, логістиці, інвентаризації
(SCM-системи та PDM (Product Data
Management);
- BPM-cистему для моделювання та
автоматизації бізнес-процесів;
- спеціалізовані інструменти для
розумної
аналітики
бізнесу,
статистичного аналізу, прогнозування,
тощо (технології Data Mining, Big
Data, Business Inteligence);
- датчики
та
програми,
що
дозволяють
відслідковувати
місцезнаходження
продукції
в
реальному часі.
- програми для планування ресурсів
(ERP-систем);
- 3-D друк для виробництва товарів;
- цифрових
систем
(онлайн
програми, маніпулятори, симулятори)
для навчання персоналу;
- спеціалізовані
геоінформаційні
комп'ютерні технології та системи;
- використовують промислові або
сервісні роботи

Компетентні
фахівці, які
володіють
високими
цифровими
навичками та
фаховими
компетенціями.
Вирішують
складні
проблеми з
багатьма
взаємодіючими
факторами.
Використання
ЦІ:
Фахові знавці
цифрових
інструментів усіх
груп складності
та пропонують
ідеї в розробці
нових цифрових
інструментів для
потреб бізнесу.
Надають платні
консультаційні
послуги іншим
організаціям.

=0,2

= 0,6

= 0,8

=1
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Основною причиною виокремлення цієї складової в розрахунку Індексу
цифрової трансформації є те, що цифрова зрілість організації, а саме цифрова
трансформація бізнесу виходить далеко за рамки цифрових інструментів
(технологій). Саме тому ваговий коефіцієнт індикатора Н (

) становить

0,3, адже процес цифрової трансформації не зможе відбутися без участі
людського капіталу, а саме синхронізації та інтеграції знань, таланту,
культури та організаційної структури з «цифровим» середовищем.
Для того, щоб визначити зведений показник стану функціонування
цифрових інструментів інтегрованих у бізнес-процеси організації (І)
необхідно проаналізувати відповіді проведеного соціологічного дослідження,
розрахувати та призначити відповідним групам цифрових інструментів вагові
коефіцієнти з метою чіткої градації важливості цифрових інструментів
(основних драйверів) у розрізі трансформації бізнес-процесів організації
(табл. 3.5, 3.6). Щодо вагової оцінки цифрових інструментів, то пропонуємо
наступне групування запитань (табл. 3.6).
Таблиця 3.5
Цифрові інструменти за рівнем складності та необхідних компетенцій для їх
використання
Групи цифрових
інструментів за
складністю
I.
Дуже прості

II.
Прості
III.
Середньої складності

IV.
Складні

V.
Дуже складні

Цифрові інструменти
Viber, Skype, Email, Word, Excel,
Соціальні мережі та платформи: ФБ, Інстаграм, You Tube, Телеграм та ін. (пересічні
користувачі).
- Соціальні мережі та платформи: бізнес сторінки ФБ, Інстаграм, You Tube, Телеграм та ін.,
сайт.
Google doc, Google Analytics, CRM-система, бізнес-модель, чат-бот, QR-code
- Соціальні мережі та платформи: ефективно функціонують бізнес сторінки ФБ, Інстаграм,
You Tube, Телеграм та ін.;
- Сайт (ефективний, оборот електронної комерції (понад 1% від загального обороту продаж
та понад 10% B2C веб продаж з загального обороту продаж у мережі Інтернет));
- Google Ads (Google AdWords) та Фейсбук_ads;
- Система управління фінансами (1С, Медок та ін.)
- інноваційна (цифрова) бізнес-модель;
- цифрові системи (онлайн програми, маніпулятори, симулятори) для навчання персоналу,
- спеціалізовані аналітичні додатки для управління ланцюжками постачань і сервісними
операціями в закупівлях, логістиці, інвентаризації (SCM-системи та PDM (Product Data
Management);
- BPM-cистему для моделювання та автоматизації бізнес-процесів;
- спеціалізовані інструменти для розумної аналітики бізнесу, статистичного аналізу,
прогнозування, тощо (технології Data Mining, Big Data, Business Inteligence);
- датчики та програми, що дозволяють відслідковувати місцезнаходження продукції в
реальному часі.
- програми для планування ресурсів (ERP-система);
- 3-D друк для виробництва товарів; спеціалізовані геоінформаційні комп'ютерні технології та
системи;
- використання промислових або сервісних роботів.
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Таблиця 3.6
Вагові коефіцієнти присвоєні цифровим інструментам (індикаторам) з позиції важливості, драйверу змін в МСП
Групи цифрових
за важливістю
впливу на
цифрову
трансформацію
1

I група

II група
III група
IV група

V група

Питання (індикатори) щодо використання цифрових інструментів

2

1. Оцініть ефективність ведення інформаційних кампаній у соціальних мережах (не враховуючи рекламні)
2. Чи здійснено пошукову SEO-оптимізацію Веб-сайту фірми (здійснені роботи під ефективну видачу в пошукових
Google та ін.)?
1. Чи використовуєте рекламу у Фейсбук і/або Інстаграм та чи задоволені результатами?
2. Чи використовуєте рекламу в Google Ads (Google AdWords)? Чи задоволені результатами?
1. Чи маєте власний веб-сайт організації, та чи ефективно він працює?
2. Чи використовуєте інструменти аналітики (Google Analytics, інші).
3. Чи використовуєте СRM-систему управління (для зберігання та аналізу інформації про споживачів, постачальників,
партнерів та взаємовідносини з ними)?
1. Чи використовуєте програму для планування ресурсів (ERP-систему)?
2. Чи використовуєте ви спеціалізовані системи управління фінансами і стратегічного управління (бюджетування,
планування, консолідація, рентабельність)?
3. Чи використовуєте спеціалізовані аналітичні додатки для управління ланцюжками постачань і сервісними
операціями в закупівлях, логістиці, інвентаризації (SCM-системи та PDM (Product Data Management))?
4. Чи використовуєте спеціалізовану BPM-cистему для моделювання та автоматизації бізнес-процесів?
5. Які цифрові інструменти використовуєте для комунікацій з персоналом (для опитування, обміну інформацією)
6. Яким чином здійснюєте комунікацію (отримуєте зворотній зв'язок, втримуєте, стимулюєте до нової покупки) з
клієнтом?
7. Чи можна придбати (замовити) вашу послугу чи її складову (консультацію, бронювання місця тощо) через інтернет,
і якщо так, то який відсоток продаж охоплюють Інтернет-продажі
1. Чи ведете інформативну діяльність щодо бізнесу в інших соціальних мережах (Телеграм (Телеграм канал), YouTube,
LinkedIn, Твітер тощо)?
2. Чи використовуєте передові спеціалізовані інструменти для розумної аналітики бізнесу, статистичного аналізу,
прогнозування, тощо (технології Data Mining, Big Data, Business Inteligence, інтеграція та консолідація, тощо)?
3. Чи використовуєте цифрові системи (онлайн програми, маніпулятори, симулятори) для навчання персоналу?
4.Вкажіть способи зберігання та ведення обліку власних даних
5. Чи використовуєте вузькоспеціалізовані геоінформаційні системи, моделювання території, 3Д-друк, відслідковування
місцезнаходження продукції тощо?

Значення
вагового
коефіцієнту,
важливість
драйверів ( )
3
0,09

0,07

0,06

0,05

0,03
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211

212

Дані ваги були призначені із позиції впливу на малий та середній
бізнес, адже деякі інструменти виступають більшими драйверами, а інші
менш впливають на процеси цифровізації. Проте, сумарна їх кількість 1, або
інтеграція усіх груп інструментів у бізнес-процеси організації сприятиме
максимальній трансформації бізнес-моделі організації.
I група:

=0,09 – цифрові інструменти простої та середньої

складності, які потребують певних професійних компетенцій та дають
найбільший потенціал для цифрової трансформації диференційованих бізнеспроцесів організації.
II група:

=0,07 – цифрові інструменти середньої складності, які

потребують професійних компетенцій у сфері реклами в Google та Фейсбук
(Google Ads (Google AdWords) та Фейсбук_ads) та надають значний
цифровий потенціал для трансформації маркетингових бізнес-процесів
організації;
III група:

=0,06 – цифрові інструменти середньої складності, які

потребують певних професійних компетенцій та дають значний цифровий
потенціал для цифрової трансформації бізнес-процесів організації в секторі
роботи з клієнтами;
IV група:

=0,05 – цифрові інструменти різних груп складності:

− інструменти простої складності – це інструменти комунікації з
персоналом та клієнтами (Viber, Skype, Telegram, внутрішній чат, Email.
Більшість із них не потребують значних компетенцій, проте вони здійснюють
суттєвий вплив на ефективне протікання процесів трансформації в
організації;
− інструменти середньої складності: Google doc (Google диск), Сайт
(ефективний, оборот електронної комерції (понад 1% від загального обороту
продаж та понад 10% B2C веб продаж з загального обороту продаж у мережі
Інтернет)); CRM-система, Чат-бот та ін.;
− складні та дуже складні інструменти. Спеціалізовані аналітичні
додатки для управління ланцюжками постачань і сервісними операціями в
закупівлях, логістиці, інвентаризації (SCM-системи та PDM (Product Data
Management)),

спеціалізовані

автоматизації бізнес-процесів.

BPM-cистеми

для

моделювання

та
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Усі ці інструменти малий бізнес у даний момент використовує меншою
мірою, проте вони надають значні можливості для трансформації бізнесу.
V група:

=0,03 – цифрові інструменти різних груп складності:

− інструменти

простої

складності

–

це

інструменти,

які

використовують при зберіганні документів організації;
− до

групи

дуже

складних

інструментів

відносять

вузькоспеціалізовані геоінформаційні системи, моделювання території, 3Ддрук, відслідковування місцезнаходження продукції тощо.
− Зведений

показник

по

індикатору

«І»,

а

саме

цифрових

інструментах визначатимемо за формулою (3.8):
(3.8)
– це значення вагових коефіцієнтів для груп цифрових

де
інструментів.

Ваговий коефіцієнт індикатора І становить 0,5 (

) тому, що саме

використання та імплементація певних груп цифрових інструментів у
структуру бізнес-процесів організації трансформують діючу бізнес-модель
організації та виступають імперативом інноваційного розвитку організації.
Згідно формули (3.9) зведений показник стану функціонування
цифрової інфраструктури бізнес-організації, показник «Т», обчислюємо за
формулою:
,
де

(3.9)

– показник рівня задоволеності якістю та швидкістю Інтернету

(Широкосмуговий Інтернет 30 Мбіт/с або вище) (від 0 до 1);
– показник рівня забезпечення робочих місць працівників
комп’ютерною технікою (комп’ютерами, ноутбуками) (від 0 до 1);
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– показник рівня забезпечення працівників мобільними інтернетпристроями

для

ефективної

роботи

(смартфони

з

спеціалізованими

додатками) (від 0 до 1);
– ваговий коефіцієнт індикатора

який становить 0,5. Якість

Інтернету є обов’язковою умовою для протікання процесів цифрової
трансформації;
– ваговий коефіцієнт індикатора

який становить 0,3. Цифрова

інфраструктура (апаратне забезпечення бізнес-структури);
– ваговий коефіцієнт індикатора

який становить 0,2.

Забезпечення працівників бізнес-структури мобільними інтернетпристроями

для

ефективної

роботи

(смартфони

з

спеціалізованими

додатками).
Для чіткого розуміння рівня Індексу цифрової трансформації бізнесу
(ІЦТ) пропонуємо наступну градацію та характеристику рівня розвитку
організації (табл. 3.7).
Таблиця 3.7
Градація за рівнем розвитку Індексу цифрової трансформації бізнес-структур
(«HIT»)
Індекс цифрової
трансформації
бізнес-структур
(«HIT»)
1

Групи цифрових
інструментів

Характеристика рівня цифрової зрілості

>0,91

2
I, II, III, IV та V
групи.
Дуже прості, прості,
середньої
складності, складні
та дуже складні.

3
Високий. Високий рівень розвитку організації.
Високий рівень цифрової зрілості організації.
Більшість
бізнес-процесів
організації
оцифровані. Розвиток інноваційної цифрової
бізнес-моделі.

(0,61; 0,90)

I, II, III та IV групи.
Дуже прості, прості,
середньої
складності та
складні.

Достатній. Високий рівень цифрової зрілості
організації.
Більшість
бізнес-процесів
організації оцифровані. Організація готова до
подальших цифрових змін.
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Продовження табл. 3.7
1

(0,31; 0,6)

2
I, II та III групи.
Дуже прості, прості
та середньої
складності.
I та II групи. Дуже
прості та прості.

(0,11; 0,3)

<=0,1

I група.
Дуже прості.

Примітка: власна розробка автора

3
Середній. Середній рівень цифрової зрілості
організації. Компанія працює з цифровими
технологіями та інструменти, проте потрібно
використовувати цифрові інструменти вищого
рівня, здобувати нові цифрові компетенції або
залучати відповідних фахівців.
Низький.
Гранично
допустимий
рівень
цифрової зрілості. Нестабільний розвиток
організації. Потрібні негайні зміни в
управлінні та значна робота з імплементації
доступних простих цифрових технологій та
інструментів.
Дуже низький рівень цифрової зрілості
організації.
Кризовий. Немає потенціалу завойовувати нові
сегменти ринку. Існує ризик припинення
діяльності.

Вважаємо, що саме глибинний аналіз цих чотирьох складових (рис.
3.10) відображатиме рівень розвитку організацій та її потенціал до цифрової
трансформації.

3.4. Методологічні основи кластеризації малого та середнього
бізнесу в розрізі їх цифрової зрілості засобами Data Mining
Найзручнішим та найефективнішим способом отримання будь-якої
інформації про ту чи іншу проблематику чи респондентів у сьогоденні все ще
залишається безпосереднє опитування цільової аудиторії на визначену
тематику. Зі зростанням використання цифрових технологій такі анкетування
все частіше переходять від особистого спілкування чи за допомогою
телефону до онлайн-опитувальників. Це дозволяє охопити більшу аудиторію
за коротший часовий проміжок та із затратою меншої кількості людських
ресурсів. Як позитивні сторони проведення такого роду анкетувань можна
відмітити: зручність висловлення думок; часткова або повна анонімність
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результатів; можливість проходження опитування у будь-який зручний для
респондента

спосіб

та

час;

відсутність

необхідності

комунікації

з

працівниками організації, що проводить опитування тощо. Онлайнопитування є особливо ефективним способом добування інформації у
випадку, якщо уся цільова аудиторія є користувачами всесвітньої мережі
більшою чи меншою мірою. Збір даних є лише частиною комплексного
завдання отримання потрібної інформації. Подальша обробка та аналіз даних
з отриманням висновків та рекомендацій роблять цикл роботи з даними
повним.

Дані

відповідних

опитувань

(досліджень)

опрацьовують

різноманітним чином, що передбачає витрату часу та залучення та
врахування

суб’єктивної

думки

людини,

що

опрацьовує

відповідні

результати. Проте, дану проблематику можна вирішити, використовуючи
задачі аналізу даних, такі, як сегментація або кластеризація із застосуванням
передових інформаційних технологій аналізу даних.
Кластеризація або кластерний аналіз даних – одна із задач машинного
навчання без вчителя, що полягає у розбитті множини об’єктів на
підмножини (кластери) таким чином, щоб об’єкти, віднесені до одного
кластера, були максимально схожими один на одного, а об’єкти, віднесені до
різних, − максимально відмінними.
Саме кластеризація суб’єктів дасть можливість у подальшому
класифікувати

суб’єкти

за

певними

параметрами

та

розробити

їм

індивідуальні рекомендації. Також, це може слугувати певним ком’юніті для
спілкування та обміну досвідом у межах певного кластеру.
Варіативність завдань, видів наборів даних та очікуваних результатів
призвела до утворення великої кількості методів та підходів до кластеризації,
які відрізняються між собою як розумінням поняття «кластер», так і
налаштуванням параметрів алгоритмів (кількість очікуваних кластерів, поріг
щільності, метрики відстаней тощо) залежно від специфіки набору даних та
подальшого використання результатів. У свою чергу, це спричиняє важкість
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однозначного вибору алгоритму роботи та його параметрів для кожного типу
задач.
Зважаючи на це, кластеризацію також можна назвати інтерактивною
задачею

машинного

навчання

«з

підкріпленням»,

що

передбачає

неодноразову експериментальну корекцію параметрів алгоритму задля
отримання стійких та інтерпретовних результатів (Струтинська І.В., Козбур
Г.В., Дмитроца Л.П., Гладьо О.Б., Мельник Л.М., 2019).
Не існує єдиного загальноприйнятого способу класифікації методів та
алгоритмів кластеризації. Один із підходів передбачає розрізняти методи
кластеризації за моделями кластерів, що використовуються (підключення на
основі зв’язку або ієрархічне, на основі центроїдів, на основі розподілу,
кластеризація, що накладається на щільність тощо). Інший – використовує
групування методів за підходами, які лежать у їх основі (ймовірнісні, логічні,
теоретико-графові, ієрархічні, нейронні, частотні алгоритми тощо) (Gower J.,
1967).
Одним із найпростіших підходів до методів кластеризації є їх поділ на
дві групи: ієрархічні та неієрархічні. Ієрархічні методи кластерного аналізу
поділяють на висхідні або низхідні та можуть бути представлені графічно у
вигляді дендрограм. При цьому з кожним наступним кроком кількість
кластерів збільшується або зменшується у залежності від вибраного методу:
дивізивного або алгомеративного відповідно.
Найбільшою групою серед неієрархічних методів є ітеративні. При
ітеративному підході визначають центри кластерів та перерозподіляють
елементи набору даних за близькістю до вибраних центрів. До таких
належать алгоритми k-means, Expectation-Maximization method, mean-shift та
інші (William M. Rand., 1971).
«Схожість» елементів кластерів та «близькість» кластерів визначають
за обумовленими наперед метриками.
У процесі наукового дослідження було здійснено кластеризацію
респондентів з використанням двох підходів: ітеративного та ієрархічного.

218

Основне завданням при цьому було обрати найбільш релевантну методику
кластеризації

бізнес-структур

для

отримання

стійких

та

зрозумілих

результатів.
1) ієрархічний – з допомогою написання програмного коду та
використання бібліотек мови Python;
2) ітеративний метод було реалізовано в середовищі MS Excel з
допомогою надбудови Data Mining. Можливості кластеризації в середовищі
MS Excel представлено ітеративними алгоритмами: k-means та ExpectationMaximization. За опорний було визначено саме EM-алоритм (І. Струтинська,
Г. Козбур, Л. Дмитроца, І. Боднарчук, О. Гладьо, 2019).
Етапи відповідного дослідження відображено на рис. 3.11.
I. Етап забору даних
II. Етап підготовки даних
Етап очищення даних

Етап кодування даних

III. Етап експериментального знаходження оптимальної кількості кластерів та їх
характерних для кожного з методів кластеризації
IV. Етап порівняння результатів, отриманих різними методами, та визначення
найбільш ефективного для конкретної задачі аналізу даних

Рис. 3.11. Етапи кластеризації даних змішаного типу
Примітка: сформовано автором

Одним із найвідповідальніших моментів є збір даних (I етап), адже
саме форма забору даних впливатиме на кількісні та якісні показники
подальшої роботи. Саме тому, для початку відповідного дослідження було
розроблено анкету-опитувальник «Цифрова трансформація бізнес-структур»,
проведено опитування за допомогою сервісу Google Forms представників
керівних позицій у компаніях та фірмах різних форм власності (ТОВ, ПП,
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ФОП) та сфер діяльності (будівництво, торгівля, ремонтні послуги, логістика,
надання послуг тощо).
На момент проведення кластеризації набір даних містив відповіді 34-ти
підприємців ((І. Струтинська, Г. Козбур, Л. Дмитроца, І. Боднарчук, О.
Гладьо, 2019).
Математичний опис даних. Дані представляють собою набір N
респондентів

та M запитань

учасник

. Кожен

відповів на кожне із запитань

(

,
, у якій

тому в результаті отримано матрицю відповідей розмірністю
кожен

респондент

представлений
, де

у

вигляді

наступного

кортежу:

є відповіддю l-го опитаного на k-те

запитання (рис. 3.12).

Респонденти

Запитання

Рис. 3.12. Матриця відповідей
Примітка: розраховано та структуровано автором

Респонденти дослідження відповіли на чотири групи запитань, які
стосувалися основних аспектів ведення їхнього бізнесу:
‒I

група

діяльності,

запитань:

ведення

інформативні

експортної-імпортної

(організаційна
діяльності,

форма,
розмір

сфери
суб’єкта

підприємництва та ін.). Дані в подальшому використовуватимуться для
глибинного аналізу та вироблення рекомендацій;
‒ II група запитань: рівень цифрової грамотності людського капіталу
організації;
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‒ III група запитань: рівень цифрової зрілості організації (інформатизації
бізнес-діяльності, використання цифрових інструментів у своїй роботі,
робота з соціальними мережами, сервісами планування, аналітики чи
реклами);
‒ IV група запитань: рівень забезпечення цифровою інфраструктурою
(технологічне забезпечення: комп’ютери, мобільні пристрої та швидкість та
якість Інтернету).
Зважаючи на специфіку запитуваної інформації та використання різних
категорій запитань, було отримано відповіді у вигляді як якісних, так і
категорійних (кількісних) даних. Наприклад, відомості щодо кількості
працівників організації було отримано у вигляді натуральних чисел, а
інформація

щодо

наявності

бізнес-моделі

представлялась

бінарною

відповіддю – «так» або «ні». Деякі запитання передбачали відкриті відповіді
щодо ставлення анкетованого до тої чи іншої проблеми, пов’язаної з
інформатизацією бізнес-структури. Такі відповіді були виключені із
загального набору даних для кластеризації та не бралися для розрахунку
кінцевого індексу цифрової трансформації бізнесу. Проте, відповідні дані
були

включені

в

групи

інформативних

факторів

для

подальшого

опрацювання.
При заборі даних було виявлено численні механічні помилки та
порожні значення у відповідях. Ці проблеми було вирішено з допомогою
ручної обробки. Проте, при збільшенні кількості опитуваних така обробка
вимагатиме уніфікації можливих варіантів відповідей для кожного із
запитань або приведення усіх можливих відповідей лише до вибору із
запропонованих.
Наступний, не менш важливий II етап дослідження ‒ підготовка даних.
Підготовка даних складалась з етапів очищення та кодування даних,
пропущених значень у даному дослідженні виявлено не було.
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Очищення даних. Як ієрархічний агломеративний алгоритм, так і ЕМметод було запущено для одного і того ж набору даних, тому попередню
обробку через очищення даних було виконано однаково для обох методів.
Відповіді на відкриті запитання було приведено до визначеного
шаблону, наприклад, лише «так» або «ні», або уніфіковано інакше. Атрибути
виду «автоматично обчислений час проходження анкетування» чи «особисте
ставлення респондента» було помічено як інформаційні і вилучено з вхідних
даних задачі. Усі маніпуляції було виконано в ручному режимі завдяки
невеликій розмірності задачі (табл. 3.8).
Таблиця 3.8
Візуалізація відповідей респондентів на запитання анкети-опитувальника
Запитання анкети-опитувальника
Чи задоволені
ви якістю та
швидкістю
Інтернету
(широкосмугов
ий Інтернет 30
Мбіт/с або
вище), який
використовуєте
у власній
бізнес
діяльності?

Чи маєте
власний
веб-сайт
організа
ції, та чи
ефектив
но він
працює?

Чи здійснено
пошукову
SEOоптимізацію
Веб-сайту
фірми
(здійснені
роботи під
ефективну
видачу в
пошуковиках
Google та
ін.)?

Оцініть
ефективність
ведення
інформаційни
х кампаній у
соціальних
мережах (не
враховуючи
рекламні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Франс.у
а

8

9

5

Ні, не
маємо

Ні

Є сторінки
працюємо без
плану

-

Ні

Є сторінки
наповнюютьс
я вкрай рідко

-

ТОВ
«СВ
Лайт»
ТОВ
«Планет
а
комфорт
у»
Nреспонд
ент

N –запитання

Оцініть
рівень
забезпечення
працівників
мобільними
інтернетпристроями
для
ефективної
роботи
(смартфони з
спеціалізован
ими
додатками)

Респонденти

Оцініть
рівень
забезпеченн
я робочих
місць
працівників
комп'ютерн
ою
технікою
(комп'ютера
ми,
ноутбуками
)

8

8

9

Маємо,
проте
працює
неефект
ивно

8

8

8

Ні, не
маємо

Ні

Немає
сторінки

-

-

-

-

-

-

-

-

Примітка: структуровано автором на основі проведеного дослідження
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Кодування даних. Використання надбудови MS Excel не вимагає
спеціальної підготовки даних та приймає на вхід звичайний аркуш
електронної таблиці зі значеннями будь-якого типу. Тому для кластеризації
за допомогою надбудови Data Mining у середовищі MS Excel кодування
даних не проводилось.
Для роботи з бібліотеками машинного навчання Python кодування
даних було необхідним, оскільки більшість алгоритмів використовують
математичні операції над даними кількісного типу. Для тих запитань, де було
можливим розставити відповіді у порядку «більше-менше» або «кращегірше», було використано ранжоване кодування значень.
Відповіді кодувалися від 0 до деякого додатного числа, де 0 означав
однозначну відповідь «ні» або число, близьке до 0, а інші значення були
проранжовані відповідно до зростання прояву ознаки до 1 (табл. 3.9).
Таблиця 3.9
Кодування відповідей респондентів на запитання анкети-опитувальника
Чи задоволені ви якістю та
швидкістю Інтернету
(широкосмуговий Інтернет
30 Мбіт/с або вище), який
використовуєте у власній
бізнес діяльності?

Чи маєте власний веб-сайт
організації, та чи
ефективно він працює?

Чи здійснено пошукову
SEO-оптимізацію Вебсайту фірми (здійснені
роботи під ефективну
видачу в пошуковиках
Google та ін.)?

Оцініть ефективність
ведення інформаційних
кампаній у соціальних
мережах (не враховуючи
рекламні)

N –запитання

1

Оцініть рівень
забезпечення працівників
мобільними інтернетпристроями для ефективної
роботи (смартфони з
спеціалізованими
додатками)

Респонденти

Оцініть рівень
забезпечення робочих
місць працівників
комп'ютерною технікою
(комп'ютерами,
ноутбуками)

Запитання анкети-опитувальника

2

3

4

5

6

7

8

Франс.уа
1
1
0,5
0
0
0,4
ТОВ «СВ Лайт»
1
1
1
0,6
0
0,67
ТОВ «Планета
1
1
1
0
0
0
комфорту»
N-респондент
Примітка: структуровано автором на основі проведеного дослідження; *обов’язкова відповідь на дане запитання

Варіанти

відповідей,

не

придатні

до

ранжування,

є

даними

номінального типу і були позначено деякими числами-символами. Для
подальшої обчислювальної роботи алгоритму з такими даними було
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використано метрику Говера, яка дає можливість працювати як з
кількісними, так і з категорійними числовими даними одночасно.
Для виконання III етапу дослідження необхідно розглянути принципи
роботи вибраних методів кластеризації.
Задача кластеризації даних з використанням мови Python. Задачу
кластеризації відносять до широкого класу задач Data Mining, а саме до класу
задач навчання без вчителя. Мета кластеризації полягає у групуванні
множини об’єктів на підмножини (кластери) таким чином, щоб об’єкти
одного кластеру були максимально схожі одне на одного, тоді як об’єкти з
різних кластерів – максимально несхожі. Вимірюють схожість елементів за
певним критерієм.
Основним інструментом для технічного виконання задачі кластеризації
бізнес-структур за рівнем інформаційної зрілості було вибрано Python –
високорівневу мову програмування, яка набула найширшого використання
для вирішення завдань, пов’язаних з машинним навчанням, штучним
інтелектом та статистичними задачами. Зручність застосування Python
забезпечується доступністю ряду безкоштовних бібліотек, які містять функції
для розв’язання задач машинного навчання. Бібліотеки sklearn та scipy
представляють собою широкий набір інструментів для кластеризації та
замірів показників якості проведеної кластеризації. У даному дослідженні
було вибрано бібліотеку sklearn, що дозволяє вносити зміни у алгоритм
обробки.
Підготовка даних. Для підготовки даних до кластеризації було
використано кодування варіантів відповідей, які є категорійними даними.
Деякі

запитання

опитувальника

містили

варіанти

відповідей,

непридатні для ранжування через неможливість порівняння їх з позиції
«краще-гірше» або «більше-менше». Використання таких типів запитань
потребує особливих підходів при подальшій обробці. У зв’язку з цим, а
також

малою

кількістю

тестових

даних,

кодування

непорядкових

категорійних даних не проводилось, оскільки при використанні такого типу
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кодування нейтралізується будь-яка математична цінність даних, що
унеможливлює коректну роботу вибраних алгоритмів. При цьому кортеж
відповідей кожного окремого респондента складався б з числових даних,
математичні операції над якими позбавлені сенсу.
На противагу, до відповідей порядкового категорійного типу було
застосоване кодування. Після попередньої обробки отриманих даних,
кожному елементу вказаного типу із кожного кортежу було надано числове
значення в інтервалі від нуля до одиниці таким чином: нуль присвоювався
категорійній відповіді «Ні», інші значення були ранжовані у відповідності до
збільшення рівня ствердності відповіді щодо успішності використання
цифрових технологій у бізнес-структурі.
Агломеративна ієрархічна кластеризація. Агломерація є одним із
підвидів ієрархічного підходу до кластеризації. Згідно з агломеративним
підходом кожна з окремих точок спочатку вважається окремим кластером.
На кожному наступному кроці два найближчі кластери об’єднуються, в
кінцевому результаті утворюючи визначену кількість груп, або зводячись до
одного. Такий підхід дістав назву висхідного, або «знизу-вгору» (Yair Weiss,
1998).
Засоби

бібліотеки

sklearn.

У

бібліотеці

sklearn

алгомеративна

кластеризація представлена функцією sklearn.cluster. AgglomerativeClustering,
що приймає на вхід параметри:
-

n_clusters – кількість кластерів, до якої потрібно звести алгоритм;

-

affinity – метрика відстані між точками;

-

linkage – метрика відстані між кластерами.

У

бібліотеці

sklearn

(Scikit.

Clustering

documentation,

2019)

використовуються метрики Ward, Complete та Average для вимірювання
відстаней між кластерами. Для обчислення відстаней між точками доступні
метрики Euclidian, Manhattan, cosine, precomputed.
Усі, крім останньої з цих метрик, використовують математичні
операціями над числами – елементами векторів, що порівнюються.
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Використання precomputed метрики вимагає власноручного утворення
матриці відстаней між елементами за будь-яким алгоритмом. Оскільки
отриманий під час дослідження датасет містить у собі дані змішаних типів,
то у роботі було вибрано використання precomputed-метрики за алгоритмом,
наведеним нижче.
Метод Говера для обчислення відстані між елементами кластеру.
Одним із методів обчислення відстані між точками-кортежами у наборах
даних змішаного типу є метрика відстані Говера (3.10), запропонована ще у
1971 р. (William M. Rand, 1971), (J. van den Hoven, 2015), (T. Filaire, 2018):

,

де

(3.10)

– вага окремо взятого компоненту – відповіді на запитання,

– відстань між двома векторами в окремо взятому k-му запитанні,
кількість атрибутів (відповідей на запитання) у кортежі.
. У

Нехай ваги всіх запитань позначено рівними одиниці:
такому випадку формула набуде вигляду:

(3.11)

– відстань між відповідями в k-му запитанні,

де

кількість відповідей на запитання у кортежі.
Матриця відстаней D k для k-го запитання є симетричною:
0

…
0

Dk =

…
0

…
…

…

…

0
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Симетрична матриця

відстаней між окремими точками кластеру має

вигляд:
0

…
0

…
0

…
…

…

…

0

є усереднені значення попарних значень

Елементами матриці

відстаней, обчислених за формулою (1). Всі ваги запитань опитувальника
взято рівними 1.
Спосіб знаходження відстаней
запитанні. Якщо

та

залежить від типу даних у k-му

кількісні, то відстань

виражається формулою

(3.12):

(3.12)

Тобто відстань (3) дорівнює модулю різниці значень

та

,

поділену на різницю між максимальним та мінімальним значенням k-го
елементу кортежу у всьому наборі даних.
Для категорійних даних з неможливістю впорядкування відстань
обчислюється наступним чином:

(3.13)

Згідно з (3.13), якщо категорійні значення рівні між собою, то відстань
між ними дорівнює нулю, в іншому випадку – одиниці. В обох випадках
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означає ідентичність відповідей респондентів

та

в k-му

– максимальну відмінність. Як наслідок, для

запитанні, а

усереднених відстаней, обчислених за формулою (3.11), усі значення
.
Завдяки такому підходу алгоритм враховує особливості різних типів
змінних

та

дозволяє

якомога

ефективніше

використати

значення

непорядкових категорійних змінних в обчисленні відстані між елементами
кластеру. Відстань між окремими кластерами знаходилась за методом
дальнього сусіда. Кластери, які є найближчими за обраною метрикою,
об’єднуються, відстані від новоствореного до інших кластерів знову
перераховуються, матриця відстаней автоматично оновлюється і об’єднання
кластерів продовжується. Метод дальнього сусіда дозволяє виділити досить
компактні та стійкі структури, що відповідає поставленій задачі.
На противагу запропонованій модифікації агломеративного методу,
серед ітеративних алгоритмів було вибрано метод Expectation-Maximization
(ЕМ-алгоритм нечіткої кластеризації), представлений у надбудові Data
Mining для Microsoft Excel. У цьому випадку основною ідеєю методу є
припущення, що елементи вхідної множини даних є незалежними
випадковими величинами, розподіленими за тим чи іншим законом, у
більшості випадків – нормальним Гаусівським розподілом.
При використанні ЕМ-методу вважається, що будь-який об’єкт з
набору даних належить до всіх кластерів з різною ймовірністю. Перед
початком роботи алгоритму задається число кластерів K та початкові
наближені параметри для кожного з K розподілів вхідних даних. Під час
виконання

ітерацій

відбувається

покрокове

покращення

параметрів

розподілів до заданого рівня точності моделі. Після завершення роботи
алгоритму кожен об’єкт буде віднесено до кластеру, ймовірність належності
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до якого є максимальною. Таким чином на кожній з ітерації виконуються два
послідовні кроки:
1) Expectation – обчислення ймовірності (міри правдоподібності)
належності точок до кожного з кластерів;
2) Maximization – покращення значень параметрів розподілів з метою
максимального збільшення ймовірностей належності точок до кластерів.
Налаштування параметрів алгоритмів. Майстер задачі «Cluster» в MS
Excel дозволяє вибрати потрібні параметри та налаштувати їхні значення.
Для даної задачі у налаштуваннях алгоритму було змінено перелік запитань,
що впливатимуть на результат, задано значення кількості кластерів та cluster
seed ЕМ-методу кластеризації.
Виклик методу sklearn.cluster.AgglomerativeClustering для створення
моделі кластеризації з допомогою Python у найбільш загальному випадку
передбачає задання 3-х параметрів: кількості кластерів, intra-cluster distance
та inter-cluster distance metrics. Матриця метрики відстаней між елементами
може бути однією із запропонованих у (Scikit. Agglomerative Clustering, 2019)
або бути обчисленою інакше.
Виклик функції створення моделі кластеризації:
model = AgglomerativeClustering(number_of_clusters = m, metric =
“precomputed”, linkage = complete)
labels = model.fit_predict(distances),
де

наперед визначена кількість кластерів, distances – матриця

відстаней, попередньо обчислена за метрикою Говера (3.10) – (3.12).
Результати кластеризації кожним із вище охарактеризованим методом
та порівняння отриманих результатів (IV етап дослідження) відобразимо у
розділі 4 (п. 4.3).
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Висновки до розділу 3
Підсумовуючи, можна стверджувати, що реалізація концепції розвитку
цифрової економіки та суспільства України, а саме складова цифрової
трансформації

бізнесу

буде

здійснена

за

умови

зрозумілої

схеми

послідовності дій даного процесу, його особливостей, принципів, умов,
методів, процесів, моделей, необхідних ресурсів, бізнес-процесів, бізнесмоделей, відповідальних осіб та часових параметрів, тобто чітко розробленої
методології.
1. Сформовано методологічні положення цифрової трансформації
бізнес-структур, які передбачають системне структурування бізнес-процесів,
бізнес-моделей, чинників, показників процесів цифрової трансформації
підприємств. Застосування на практиці запропонованих положень дасть
змогу керівникам бізнес-структур інтегрувати раніше непоєднувані бізнеспроцеси та прослідкувати аспекти інноваційності із врахуванням вимог
сучасних директив з метою інтеграції вітчизняних бізнес-структур у Єдиний
цифровий ринок ЄС.
2. Доведено, що цифрову трансформацію можна планувати як
стратегічну ініціативу з чітким баченням та новими можливостями для
бізнесу. На основі цієї гіпотези у роботі розроблено сформовано алгоритм
«дорожньої карти» цифрової трансформації для МСБ. Даний підхід дає
можливість прослідкувати момент циклічності та протікання визначених
базових кроків із певною частотністю (можливо раз на рік), яка
взаємозалежна із появою нових цифрових інструментів, що зумовлює
необхідність врахування у власній діяльності нових умов середовища
функціонування підприємства.
3. Встановлено, що аналізування, а відповідно й оцінювання індексу
цифрової трансформації бізнес-структур в Україні не проводиться, оскільки
на даний час відсутні зрозумілі методичні положення даного процесу.
Виходячи з цих міркувань, у роботі запропоновано поліструктурний
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методичний підхід до визначення Індексу цифрової трансформації бізнесструктур, якому притаманні ознаки складної системи «HIT», а саме
виокремлення чотирьох рівнів груп індикаторів, які, у свою чергу, містять
певну систему субіндикаторів з відповідними ваговими коефіцієнтами.
Запропонований метод дає можливість визначити потенціал цифрової
зрілості та готовності до імплементації цифрових технологій у практику
бізнесу з метою забезпечення його розвитку.
4. Результати кластеризації малого та середнього бізнесу в розрізі їх
цифрової зрілості на основі застосування двох підходів – ітеративного та
ієрархічного, вказують на те, що для вирішення задач обробки даних
змішаного типу (у дослідженні взяло участь 34 респонденти різної сфери
діяльності) доцільно використовувати метод агломеративної ієрархічної
кластеризації (з допомогою написання програмного коду та використання
бібліотек мови Python), згідно якого отримано стійкі та зрозумілі результати
– 5 кластерів бізнес-структур, достатньо відмінні один від одного з високим
ступенем схожості між елементами кластеру (60-100% залежно від
запитання) та виокремленням характерних для них рис.
5. Доведено ефективність застосування системи уніфікування та
кодування результатів соціологічного дослідження на основі анкетиопитувальника. Це дає можливість в подальшому автоматизовано генерувати
та обробляти відповіді респондентів щодо вагомості груп індикаторів з
метою визначення рівня цифрової зрілості підприємства.
Результати, проведені у розділі відображені у публікаціях: [73; 210;
216; 230; 250; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 269; 270; 286].
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РОЗДІЛ 4
ПРАКТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦИФРОВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4.1. Обґрунтування репрезентативності вибірки в дослідженні
цифрової трансформації бізнес-структур Тернопільської області
Суб’єкти малого та середнього підприємництва (МСП) відіграють
надзвичайно важливу роль у забезпеченні економічного розвитку держави.
Основні структурні показники діяльності суб’єктів господарювання за
2010-2018 рр. відображено в у таблиці 4.1.
Таблиця 4.1
Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з
розподілом за їх розмірами у 2011-2018 рр.
Рік

Усього

У тому числі:

Підприємства
Усього

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

8757,9
8620,3
8279,4
7100,0
6437,6
6461,9
6575,9
6959,9

7712,4
7577,6
7285,6
6193,0
5778,1
5713,9
5714,6
5714,6

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

10164,5
9957,6
9729,1
8796,7
8180,0
8108,3
8141,0
8532,5

7793,1
7679,7
7406,5
6298,5
5889,7
5801,1
5812,9
5959,5

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

4202455,2
4459818,8
4334453,1
4459702,2
5556540,4
6726739,8
8312271,9
9966804,5

3991239,4
4203169,6
4050215,0
4170659,9
5159067,1
6237535,2
7707935,2
9206049,5

великі

середні

Малі

з них
мікропідп
риємства

Усього

Фізичні особи-підприємці
суб’єкти
суб’єкти
з них суб’єкти
середнього
малого
мікропідприємни
підприємн
підприємницт
цтва
ицтва
ва

Кількість найманих працівників, тис. осіб
3251,6
2011,8
757,4
1045,5
20,7
3141,9
1951,6
736,5
1042,7
43,6
3010,1
1891,8
734,4
993,8
41,7
2694,9
1583,0
626,6
907,0
69,2
2603,2
1466,3
587,8
659,5
27,7
2621,4
1505,9
565,2
748,0
26,8
2591,3
1562,4
625,4
861,3
30,4
2742,5
1553,8
623,0
1089,3
39,9
Кількість зайнятих працівників, тис. осіб
2449,0
3252,6
2091,5
788,9
2371,4
20,9
2484,2
3144,2
2051,3
788,2
2277,9
44,0
2383,7
3012,1
2010,7
795,3
2322,6
42,1
1915,1
2696,5
1686,9
723,5
2498,2
69,9
1708,6
2604,7
1576,4
691,4
2290,3
28,0
1586,6
2622,8
1591,7
642,7
2307,2
27,1
1560,9
2593,1
1658,9
714,6
2328,1
30,7
1574,3
2744,2
1641,0
704,3
2573,0
40,3
Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), млн. грн.
1775829,0 1607628,0 607782,4
189799,1 211215,8
11221,2
1761086,0 1769430,2 672653,4
212651,2 256649,2
13015,4
1717391,3 1662565,2 670258,5
216111,4 284238,1
20778,9
1742507,9 1723151,5 705000,5
230729,3 289042,3
12742,7
2053189,5 2168764,8 937112,8
307450,0 397473,3
15612,0
2391454,3 2668695,7 1177385,2 361784,0 489204,6
14607,8
2929516,6 3296417,9 1482000,7 497777,1 604336,7
18538,2
3515839,5 3924059,6 1766150,4 599625,6 760755,0
29957,8
2449,0
2484,1
2383,7
1915,1
1708,6
1586,6
1560,9
1574,3

1024,8
999,1
952,1
837,8
631,8
721,2
830,9
1049,4

928,5
838,4
801,1
672,5
560,6
619,0
701,2
856,7

2350,5
2233,9
2280,5
2428,3
2262,3
2280,1
2297,4
2532,7

2241,5
2062,8
2119,8
2253,4
2187,2
2172,0
2160,2
2328,7

199994,6
243633,8
263459,2
276299,6
381861,3
474596,8
585798,5
730797,2

181697,8
225449,1
244546,0
255906,0
358275,8
449762,4
554372,4
692805,0

Примітка: структуровано автором на основі даних Державної Служби Статистики

України
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За підсумками 2018 р., на малі та середні підприємства припадало 64,8
% від загального обсягу реалізованої продукції та 47% створеної у
підприємництві доданої вартості. Кількість зайнятих працівників на
підприємствах малого та середнього розмірів становив 80,8%. Щодо
кількості найманих працівників, то їх кількість становила 5385 тис. 600 осіб
(76,5%).
Важливо також розглянути розподіл суб’єктів господарювання за їх
розмірами (табл. 4.2).
Таблиця 4.2
Кількість суб’єктів господарювання з розподілом на великі, середні, малі та
мікропідприємства за 2010-2018 рр. в Україні1
Кількість суб’єктів господарювання
у тому числі
Усього
Усього
фізичні
особи-підприємці
(юридичн
з них
суб’єкти
з них
Роки З них, суб’єкти суб’єкти суб’єкти
их та
суб’єкти
великог
малого
суб’єкти
Усього середньо
суб’єкти
фізичних
юридич
середнього
малого
о
підприєм
мікро
(фізичних
го
мікро
осіб)
ні
підприємн
підприємн
підприє
ництва підприємн
осіб)
підприєм
підприємн
особи
ицтва
ицтва
мництва
ицтва
ництва
ицтва
2184105 2010 378987
586
21343
2161999
2093688
1805118
360
1804758
1793243
1701797 2011 375872
659
21059
1679902
1608819
1325925
306
1325619
1313004
1600304 2012 365112
698
20550
1578879
1510776
1235192
361
1234831
1224315
1722251 2013 393508
659
19210
1702201
1637180
1328743
351
1328392
1318703
1932325 2014 341165
497
16618
1915046
1859887
1591160
712
1590448
1580965
1974439 2015 343561
423
15510
1958385
1910830
1630878
307
1630571
1626589
1865631 2016 306470
383
15113
1850034
1800736
1559161
281
1558880
1553041
1805144 2017 338341
399
15254
1789406
1737082
1466803
317
1466486
1458980
1839593 2018 355877
446
16057
339374
292772
1483716
419
1483297
1471965

Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій
та Луганській областях
1

Примітка: структуровано автором на основі даних Державної Служби Статистики

України

Із наведеної вище таблиці можна спостерігати, що загальна кількість
суб’єктів господарювання постійно змінюється. Так, у 2010 р. кількість
суб’єктів господарювання становила 2184105 одиниць, з них 378810 одиниць
юридичних осіб та 1805118 фізичних осіб підприємців.
У 2011 р. загальна кількість суб’єктів господарювання різко знизилась
(-482308 одиниць) і становила 1701797 одиниць, з них 375698 од. юридичних
осіб (-3115 од.) та 1325925 од. фізичних осіб підприємців (-479193 од.).

233

У 2012 р. кількість суб’єктів господарювання знову знизилась (-101493
одиниць) і становила 1600304 одиниць, з них 364935 од. юридичних осіб (10763 од.) та 1235192 од. фізичних осіб підприємців (-90733 од.).
У 2013 р. кількість суб’єктів господарювання зросла та становила
1722251 одиниць (+121947 од.) і, з них 393327 од. юридичних осіб
(+28392од.) та 1328743 од. фізичних осіб підприємців (+93551 од.).
У 2014 р. кількість суб’єктів господарювання знову зросла (+210074
од.) і становила 1932325 одиниць, з них 341001 од. юридичних осіб (-52326
од.) та 1591160 од. фізичних осіб підприємців (+262417 од.). Саме у 2014 р.
кількість юридичних осіб знизилась, проте кількість суб’єктів-фізичних осіб
збільшилась і саме за рахунок цього відбулося загальне зростання.
У 2015 р. кількість відбулося знову незначне зростання (+42114
одиниць) і загальна кількість становила 1974439 одиниць. Дане зростання
відбулося за рахунок

збільшення чисельності юридичних та фізичних

суб’єктів господарювання. Кількість юридичних осіб становила 343440 од.,
що порівняно із 2014 р. зросла на 2439 од. Кількість фізичних осіб
підприємців зросла на 39718 од. та становила 1630878 одиниць.
У 2016 та 2017 рр. відбулося суттєве зниження кількості суб’єктів
господарювання, а саме на 108808 од. у 2016 р. та на 60487 од. у 2017 р.
Загальне зниження відбулося в обидвох видах суб’єктів господарювання.
У 2018 р. відбулося знову незначне зростання (+34449 одиниць) і
загальна кількість становила 1839593 одиниць. Дане зростання відбулося за
рахунок

збільшення чисельності юридичних та фізичних суб’єктів

господарювання. Кількість юридичних осіб становила 355877 од., що
порівняно із 2017 р. зросла на 2439 од. Кількість фізичних осіб підприємців
зросла на 16811 од. та становила 1483716 одиниць.
96% українських підприємств у секторі бізнесу – це мікропідприємства, тобто підприємства, що наймають менше десяти робітників.
На додаток, 83% підприємств бізнес сектору – це індивідуальні підприємства
(ФОПи - фізичні особи підприємці).

234

На рис. 4.1 та 4.2 відображено розподіл суб’єктів господарювання за
організаційно-правовою формою.
2500000

Загальна кількість
субєктів господарювання

2000000

1500000

Кількість підприємств
(юридичних осіб)

1000000

Кількість субєктів
господарювання (фізичні
особи)

500000

0
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Рис. 4.1. Розподіл підприємств за організаційно-правовою формою у
2010-2018 рр. в Україні
Примітка: структуровано автором

Рис. 4.2. Розподіл підприємств за організаційно-правовою формою у
2018 р. в Україні
Примітка: структуровано автором

Оскільки

кількість

суб’єктів

господарювання

фізичних

осіб

підприємців є досить високою та діяльність даних суб’єктів здійснює
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суттєвий вплив на економіку держави в цілому (табл. 4.1), то в даному
дисертаційному дослідженні об’єктами дослідження виступатимуть не тільки
підприємства (юридичні особи), як у більшості наукових дослідженнях інших
авторів, а й усі суб’єкти господарювання (підприємства (юридичні особи) та
фізичні особи).
На рис. 4.3 відображено кількість суб’єктів господарювання з
розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства в 2018 р. в Україні.

0,002

0,8
суб’єкти
великого
підприємництва
99,1

Рис. 4.3. Загальна кількість суб’єктів господарювання в розподілі за
розмірами
Примітка: структуровано автором

У структурі суб’єктів господарювання кількість великих суб’єктів
становить лише 0,002 %, середнього розміру суб’єкти становлять 0,8 %, а
суб’єкти малого підприємництва – 99,1 %.
Загальна кількість суб’єктів господарювання в розподілі на малі та
мікропідприємства

(рис.

4.4).

99,1

%

становлять

усі

малі

суб’єкти господарювання, з них 96,2 % становлять суб’єкти мікро
підприємництва (1-9 осіб). В свою чергу суб’єкти малого підприємництва
(фізичні особи-підприємці) становлять 81,2%, з них 80,8% - суб’єкти мікро
підприємництва.
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99,1
Усі малі суб'єкти
підприємництва
Усі суб'єкти
мікропідприємства

81,2
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Субєкти малого
підприємництва (фізичні
особи підприємці)

Рис. 4.4. Загальна кількість суб’єктів господарювання в розподілі на малі та
мікропідприємства
Примітка: структуровано автором

Кількість суб’єктів господарювання (фізичні особи-підприємці) з
розподілом на середні, малі та мікропідприємства (рис. 4.5) становлять 0,02
% середні підприємництва та 99,8 % малі підприємництва, з яких 99,5%
становлять мікропідприємства.

Рис. 4.5. Кількість суб’єктів господарювання (фізичні особи-підприємці) з
розподілом на середні та малі мікропідприємства (%)
Примітка: структуровано автором

Кількість суб’єктів господарювання (юридичні особи-підприємці) з
розподілом на великі, середні та малі (рис. 4.6) становлять: 95,5%
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малі підприємництва, 4,4% середні підприємництва та 0,1% великі
підприємства.

0,1

4,4
суб’єкти великого
підприємництва
суб’єкти середнього
підприємництва
суб’єкти малого
підприємництва

95,5

Рис. 4.6. Кількість підприємств (юридичні особи-підприємці) з розподілом на
великі, середні, малі (%)
Примітка: структуровано автором

Для того аби дослідити основні показники діяльності суб’єктів
великого,

середнього,

малого

та

мікро

підприємництва

необхідно

проаналізувати структурні показники в розрізі основних видів економічної
діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
(Додаток Д).
Із проведеного аналізу кількості суб’єктів господарювання за видами
економічної

діяльності

з

розподілом

на

великі,

середні,

малі

та

мікропідприємства у 2018 р. (табл. 4.3, рис. 4.7) можна констатувати, що вид
економічної

діяльності

«Оптова

та

роздрібна

торгівля;

ремонт

автотранспортних засобів і мотоциклів» займає найбільшу частку (26,3%), а
саме 818217 одиниць суб’єктів господарювання, а це 44,47 % в загальній
структурі усіх суб’єктів господарювання; на другій сходинці «Інформація та
телекомунікація» – 9,49%; та ін.
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Таблиця 4.3
Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у
2018 р. в Україні
Види діяльності
(Код за КВЕД–2010)

1
Усього, у т.ч1
сільське, лісове та рибне
господарство
промисловість
будівництво
оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
транспорт, складське
господарство, поштова та
кур’єрська діяльність
тимчасове розміщування й
організація харчування
інформація та телекомунікації
фінансова та страхова діяльність
операції з нерухомим майном
професійна, наукова та технічна
діяльність
діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного обслуговування
освіта
охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги
мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок
надання інших видів послуг

Усього,
одиниць

У тому числі
підприємства
фізичні особипідприємці
у
у
Одиниць
Одиниць
та відсоток відсотках та відсоток відсотках
до
до
до загальної
до
загальної
загальної
кількості
загальної
кількості
кількості
суб’єктів
кількості
підприєм
фіз. осіб
господарюв
суб’єктів
ств
ання
господарю
вання

2

3

4

5

6

1839672
76328
(4,15%)
125859
(6,84%)
52531
(2,9%)

355956

100,0

1483716

100,0

50504

14,2

25824

1,7

44425

12,5

81434

5,5

29590

8,3

22941

1,6

818217
(44,47%)

93590

26,3

724627

48,8

90591
(4,9%)

16085

4,5

74506

5,0

7535

2,1

54226

3,7

14515

4,1

160107

10,8

4137

1,2

5602

0,4

36332

10,2

57051

3,8

28709

8,1

97391

6,6

17290

4,8

31916

2,2

2318

0,7

10923

0,7

5432

1,5

19529

1,3

2135

0,6

11662

0,8

3359

0,9

105977

7,1

61761
(3,35%)
174622
(9,49%)
9739
(0,53%)
93383
(5,07%)
126100
(6,85%)
49206
(2,67%)
13241
(0,71%)
24961
(1,36%)
13797
(0,75%)
109336
(5,94%)

Примітка: розраховано та структуровано автором на основі даних Державної
Служби Статистики України
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Рис. 4.7. Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної
діяльності у 2018 р. в Україні
Примітка: розраховано та структуровано автором на основі даних Державної
Служби Статистики України

Із проведеного аналізу кількості суб’єктів господарювання (фізичних
осіб) за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі
та

мікропідприємства

у

2018

р.

із

загальної

кількості

суб’єктів

господарювання становили 80,65 % та структуровані наступним чином (табл.
4.4, рис. 4.8): «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів

і

мотоциклів»

(724627

одиниць,

48,8%),

«Інформація

та

телекомунікації» (160107 одиниць, 10,8% ); «Надання інших видів послуг»
(105977 одиниць, 7,1%); «Професійна, наукова та технічна діяльність» (97391
одиниць, 6,6 %) та «Промисловість» (81434 одиниць, 5,5%); «Транспорт,
складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» (74506 одиниць,
5,0%); та інші.
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Таблиця 4.4
Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності з
розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 р. в Україні1
у тому числі

з них суб’єкти мікро
підприємництва

суб’єкти малого
підприємництва

суб’єкти середнього
підприємництва

з них суб’єкти мікро
підприємництва, % від
заг. кількості

фізичні особи-підприємці
суб’єкти малого
підприємництва, % від
заг. кількості

Усього
суб’єктів
підприємн
ицтва, % у
заг.
структурі

суб’єкти середнього
підприємництва, % від
заг. кількості

Види діяльності
(Код за КВЕД–2010)

суб’єкти великого
підприємництва, % від
заг. кількості

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Усього
сільське, лісове та
рибне господарство
промисловість
будівництво
оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних
засобів і мотоциклів
транспорт, складське
господарство, поштова
та кур’єрська
діяльність
тимчасове
розміщування й
організація харчування
інформація та
телекомунікації
фінансова та страхова
діяльність
операції з нерухомим
майном
професійна, наукова та
технічна діяльність
діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного
обслуговування
освіта
охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги
мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок
надання інших видів
послуг

1839672

446

16476

1822671

1764737

419

1483297

1471965

76328

23

2307

73998

68492

9

25815

25585

125859
52531

237
6

4966
869

120656
51656

109676
46792

100
4

81334
22937

79787
22722

818217

135

3196

814886

799238

173

724454

719381

90591

24

1176

89391

85536

54

74452

73384

61761

2

293

61466

58378

32

54194

52364

174622

7

335

174280

172354

2

160105

159934

9739

2

266

9392

8819

–

5602

5597

93383

2

431

92950

90157

3

57048

56906

126100

5

555

125540

122964

1

97390

97231

49206

2

877

48327

45158

33

31883

31529

13241

–

57

13184

12799

2

10921

10866

24961

–

1002

23959

22396

1

19528

19419

13797

1

105

13691

13204

2

11660

11484

109336

–

41

109295

108774

3

105974

105776

Примітка: розраховано та структуровано автором на основі даних Державної

Служби Статистики України

Їх розподіл за розмірами відображено на рис. 4.8 – 4.10.
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Рис. 4.8. Розподіл суб’єктів підприємництва в категорії «Оптова та
роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів»
Примітка: структуровано автором на основі на основі даних Державної Служби
Статистики України

Рис. 4.9. Розподіл суб’єктів підприємництва в категорії «Інформація та
телекомунікації»
Примітка: структуровано автором на основі на основі даних Державної Служби
Статистики України
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Великі суб'єкти
підприємництва

237

Середні суб'єкти
підприємництва

4966

Малі суб'єкти
підприємництва

120656

Мікро
підприємництва

Розподіл
суб'єктів
підприємництва
в категорії
«Промисловість»

109676
0

50000

100000

150000

Рис. 4.10. Розподіл суб'єктів підприємництва в категорії «Промисловість»
Примітка: структуровано автором на основі на основі даних Державної Служби
Статистики України

Важливо також розглянути розподіл суб’єктів господарювання за
видами економічної діяльності в Україні та збагнути кількісні та якісні
характеристики суб’єктів господарювання Тернопільської області (табл. 4.5,
4.6).
Перш за все необхідно відобразити загальну кількість суб’єктів
господарювання 36908 одиниць (100% ), з них: 5043 одиниць (13,66%) це
суб’єкти підприємництва (підприємства-юридичні особи), 31865 одиниць
(86,34%) це фізичні особи-підприємці (рис. 4.11).
У

2018

працювали

р.
в

автотранспортних

49,8%

малих

оптовій
засобів

та
і

та

середніх

роздрібній

мотоциклів;

підприємств

регіону

торгівлі,

ремонті

«Промисловість»

(2761

одиниць, 7,5%); «Надання інших видів послуг» (2386 одиниць, 6,5%);
«Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність»
(2293 одиниць, 6,2%); «Інформація та телекомунікації» (1976 одиниць, 5,4%
); «Професійна, наукова та технічна діяльність» (1762 одиниць, 4,77 %) та
інші.
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Таблиця 4.5
Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у
2018 р. в Тернопільській області
У тому числі
підприємства

фізичні особи-підприємці

Види діяльності
(Код за КВЕД–2010)

Усього,
одиниць

Одиниць
та відсоток до
загальної
кількості
субєктів
господарювання

у відсотках
до загальної
кількості
підприємств

1

2

3

4

5

6

36908
(100%)

5043
(13,66%)

100,0

31865 (86,34%)

100,0

1743 (4,72%)

1156 (66,3%)

22,9

587 (33,7%)

1,8

промисловість

2761(7,5%)

818 (29,6%)

16,2

1943 (70,4%)

6,1

будівництво

928 (2,5%)

404 (43,5%)

8,0

524 (56,5%)

1,6

18369
(49,8%)

945 (5,14%)

18,7

17424 (94,9%)

54,7

транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

2293 (6,2%)

209 (9,1%)

4,2

2084 (90,9%)

6,5

тимчасове розміщування й організація
харчування

1184 (3,2%)

89 (7,5%)

1,8

1095 (92,5%)

3,4

інформація та телекомунікації

1976 (5,4%)

162 (8,2%)

3,2

1814 (91,8%)

5,7

фінансова та страхова діяльність

152 (0,4%)

34 (22,4%)

0,7

118 (77,6%)

0,4

операції з нерухомим майном

1482 (4,0%)

510 (34,4%)

10,1

972 (65,6%)

3,1

професійна, наукова та технічна
діяльність

1762 (4,77%)

242 (13,7%)

4,8

1520 (86,3)

4,8

діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування

759 (2,05%)

233 (30,7%)

4,6

526 (69,3%)

1,7

освіта

222 (0,6%)

23 (10,4%)

0,5

199 (89,6%)

0,6

охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги

675 (1,8%)

141 (20,9%)

2,8

534 (79,1%)

1,7

мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

216 (0,6%)

25 (11,6%)

0,5

191 (88,4)

0,6

надання інших видів послуг

2386 (6,5%)

52 (2,18%)

1,0

2334 (97,8%)

7,3

Усього1

Одиниць
та відсоток до
у відсотках
загальної
до загальної
кількості
кількості
субєктів
фіз.осіб
господарювання

у тому числі
сільське, лісове та рибне господарство

оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

_____________________
1

Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Примітка: розраховано та структуровано автором на основі даних Головного

управління статистики у Тернопільській області

«Сільське, лісове та рибне господарство» 1743 одиниць (4,72%),
«Операції з нерухомим майном» - 1482 одиниці (4,0%), та інші (рис. 4.12).
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Рис. 4.11. Розподіл підприємств за організаційно-правовою формою у
2018 р. в Тернопільській області
Примітка: розраховано та структуровано автором на основі даних Головного
управління статистики у Тернопільській області

сільське, лісове та рибне господарство

1,80%
0,60%

0,60%
6,50%

промисловість

4,72%

2,50%
7,50%

будівництво

0,40%

оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність
тимчасове розміщування й організація
харчування
інформація та телекомунікації

5,40%

фінансова та страхова діяльність

2,05%
4,77%
4,00%

операції з нерухомим майном

3,20%

професійна, наукова та технічна
діяльність
діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
освіта

6,20%

охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

49,80%

Рис. 4.12. Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної
діяльності у 2018 р. в Тернопільській області

Примітка: розраховано та структуровано автором на основі даних Головного
управління статистики у Тернопільській області
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Таблиця 4.6
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за
видами економічної діяльності у 2018 р. в Тернопільській області
У тому числі
Види діяльності
(Код за КВЕД–2010)

Усього,
тис. грн

1
Усього1

підприємства

Фізичні особи-підприємці

тис. грн

у%
до загального
обсягу
реалізації

тис. грн

у%
до загального
обсягу
реалізації

2

3

4

5

6

85717029,6

71210819,2

100,0

14506210,4

100,0

сільське, лісове та рибне господарство

18375558,9

18107113,2

25,4

268445,7

1,9

промисловість

24856458,4

23719143,7

33,3

1137314,7

7,8

будівництво

2834148,0

2393923,8

3,4

440224,2

3,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

27559470,0

19557563,0

27,5

8001907,0

55,2

транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

6605821,8

5178229,4

7,3

1427592,4

9,8

тимчасове розміщування й організація
харчування

551267,0

98086,2

0,1

453180,8

3,1

інформація та телекомунікації

1475200,8

430453,6

0,6

1044747,2

7,2

фінансова та страхова діяльність

109369,8

36373,2

0,1

72996,6

0,5

операції з нерухомим майном

919946,0

594302,9

0,8

325643,1

2,2

професійна, наукова та технічна
діяльність

859438,5

298278,5

0,4

561160,0

3,9

діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування

568385,8

325817,1

0,5

242568,7

1,7

освіта

57339,3

14047,9

0,0

43291,4

0,3

охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги

562023,6

415181,5

0,6

146842,1

1,0

мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

64597,2

9280,8

0,0

55316,4

0,4

надання інших видів послуг

318004,5

33024,4

0,0

284980,1

2,0

у тому числі

1

Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Примітка: розраховано та структуровано автором на основі даних Головного
управління статистики у Тернопільській області

Із наведеної інформації в табл. 4.6 можна відзначити наступну
тенденцію:
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1) підприємства реалізують найбільший обсяг продукції у таких
галузях: «Промисловість» (33,3%), «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів» (27,5%), «Сільське, лісове та рибне
господарство» (25,4%), та ін.;
2) фізичні особи-підприємці найвдаліше працюють у секторах: «Оптова
та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів»
(55,2%), «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська
діяльність» (9,8%), «Промисловість» (7,8%), та ін.
Щодо

розподілу

реалізованої

продукції

суб’єктами

підприємницької діяльності в розрізі підприємств та фізичних осібпідприємців, то тенденція наступна: підприємства реалізовують 83,07%
продукції, а фізичні особи-підприємці – 16,93% з загального обсягу
реалізованої продукції (рис. 4.13).

16,93%

Обсяг реалізованої
продукції підприємствами,
59802,6 млн.грн.
Обсяг реалізованої
продукції фізичними
особами-підприємцями,
11945,0 млн.грн.

83,07%

Рис. 4.13. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами
господарювання у 2018 р. в Тернопільській області
Примітка: розраховано та структуровано автором на основі даних Головного
управління статистики у Тернопільській області
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Розглянемо

основні

структурні

показники

діяльності

суб’єктів

господарювання з розподілом за їх розмірами (табл. 4.7).
Таблиця 4.7
Основні структурні показники діяльності суб’єктів господарювання
Тернопільщини у 2018 р.
Абсолютні показники
Види
підприємств

Малі
в т.ч. мікро
Мікро
Середні
МСП
загалом
Великі
Всього

Відносні показники, %

Кількість
суб’єктів

Зайнятість,
осіб

Наймані
працівники,
тис. осіб.

Обсяг
реалізації,
тис.грн.
грн.

Частка в
кількості

Частка в
зайнятості

Частка
в наймі

Частка в
обсязі
реалізованої
продукції

36632

87765

54327

34531516,1

99,25

61,84

50,09

40,29

35555
272

65479
45000

32485
44957

18987931,4
43995074,1

96,3
0,74

46,13
31,7

29,95
41,45

22,15
51,33

36904

132765

99284

78526590,2

99,99

93,54

91,54

91,62

4
36908
(100%)

9169

9168

7190439,4

0,01

6,46

8,45

8,39

141934

108452

85717029,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Примітка: розраховано та структуровано автором на основі даних Головного
управління статистики у Тернопільській області

Рис. 4.14. Кількість суб’єктів господарювання в Тернопільській області
в 2018 р. з розподілом за їх розмірами (одиниць)
Примітка: розраховано та структуровано автором на основі даних Головного
управління статистики у Тернопільській області
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За підсумками 2018 р., у Тернопільській області налічувалося 4778
малих підприємств, (включно з мікро- (4003 одиниці), 261 середніх і лише 4
великих.
У свою чергу частка малого підприємництва у загальній структурі
суб’єктів підприємницької діяльності становить 99,25 %, частка зайнятих
працівників становить 61,84%, частка ж найманих працівників 50,09%,
реальний (тобто скоригований на інфляцію) обсяг реалізованої продукції
становив 40,29 %. (рис. 4.15).

Рис. 4.15. Основні показники діяльності суб’єктів малого
підприємництва в Тернопільській області
Примітка: розраховано та структуровано автором

На рис. 4.16 відображено кількість найманих та зайнятих працівників
(тис. осіб) на малих суб’єктах господарювання в Тернопільській області в
2018 р.
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Рис. 4.16. Кількість найманих та зайнятих працівників (тис. осіб) на суб’єктах
господарювання в Тернопільській області в 2018 р.
Примітка: розраховано та структуровано автором

Кількість

найманих

та

зайнятих

працівників

на

суб’єктах

господарювання в Тернопільській області становила: на великих суб’єктах
(8,45% зайнятих та 6,46 по найму працівників із загальної структури); на
середніх (41,45% зайнятих та 31,7 по найму працівників із загальної
структури); на малих суб’єктах господарювання задіяна найбільша кількість
працівників, а саме 50,09% зайнятих та 61,84 по найму працівників із
загальної структури працівників (у т. ч. на суб’єктах мікро підприємництва
задіяно 29,95% зайнятих та 46,13 по найму працівників із загальної
структури).
Щодо обсягу реалізованої продукції, то лідером є середні суб’єкти
господарювання

(43995074,1

тис.

грн.),

малими

господарювання реалізовано 34531516,1 тис. грн. (рис. 4.17).

ж

суб’єктами
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Рис. 4.17. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн. грн. малими
суб’єктами господарювання в Тернопільській області в 2018 р.
Примітка: розраховано та структуровано автором

Якщо ж порівняти кількісні середньостатистичні показники суб’єктів
господарювання за видами економічної діяльності по Україні з показниками
суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності Тернопільської
області, то показники не дуже різняться. Лише по чотирьох категоріях можна
прослідкувати суттєві відмінності. Категорія суб’єктів «Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» в Тернопільській
області є вищою аніж показники по Україні (+5,33 %); категорія суб’єктів
«Інформація та телекомунікації» в Тернопільській області є нижчою аніж
показники по Україні (-4,09 %); категорія суб’єктів «Професійна, наукова та
технічна діяльність» в Тернопільській області є нижчою аніж показники по
Україні (-2,08 %) та категорія «Транспорт, складське господарство, поштова
та кур’єрська діяльність» є трішки вищою аніж по Україні (+1,3%) (табл. 4.8).
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Таблиця 4.8
Порівняння кількості суб’єктів господарювання за видами економічної
діяльності в Україні та Тернопільській області у 2018 р.
Види діяльності
(Код за КВЕД–2010)

Усього,
одиниць в Україні

Усього,
одиниць в
Тернопільській
області

Відхилення
Тернопільської області
від загально
державних (%)

1

2

3

4

1839672
(100%)

36908
(100%)

сільське, лісове та рибне
господарство

76328 (4,15%)

1743 (4,72%)

+0,57

промисловість

125859 (6,84%)

2761(7,5%)

+0,66

52531 (2,9%)

928 (2,5%)

-0,4

оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів

818217 (44,47%)

18369 (49,8%)

+5,33

транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

90591 (4,9%)

2293 (6,2%)

+1,3

тимчасове розміщування й
організація харчування

61761 (3,35%)

1184 (3,2%)

-0,15

інформація та телекомунікації

174622 (9,49%)

1976 (5,4%)

-4,09

фінансова та страхова діяльність

9739 (0,53%)

152 (0,4%)

-0,13

операції з нерухомим майном

93383 (5,07%)

1482 (4,0%)

-0,07

професійна, наукова та технічна
діяльність

126100 (6,85%)

1762 (4,77%)

-2,08

діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного
обслуговування

49206 (2,67%)

759 (2,05%)

-0,62

освіта

13241 (0,71%)

222 (0,6%)

-0,11

охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

24961 (1,36%)

675 (1,8%)

+0,44

мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

13797 (0,75%)

216 (0,6%)

-0,15

надання інших видів послуг

109336 (5,94%)

2386 (6,5%)

+0,56

Усього1
у тому числі

будівництво

Примітка: розраховано та структуровано автором

Розглянемо

основні

структурні

показники

діяльності

суб’єктів

господарювання в Україні та Тернопільській області з розподілом за їх
розмірами (табл. 4.9).
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Таблиця 4.9
Основні структурні показники діяльності суб’єктів господарювання в Україні та Тернопільщині з розподілом за їх
розмірами у 2018 р.
Україна
(Абсолютні та відносні показники (%)

Тернопільська обл.
(Абсолютні та відносні показники (%)

Частка
Частка в
в
Частка
Кількіст Частка
Частка
Наймані Частка
Частка
обсязі
Види
Зайнятіс Частка в
обсязі
Наймані
Обсяг
Обсяг
Зайнятіс
в
ь
в
Кількість
в
працівни
в
в
реалізован
підприємс
ть, тис. зайнятос
працівни
реалізації,
реалізації, реалізо
суб’єкті кількос тьосіб зайнят
суб’єктів кількос
ки, тис. наймі,
наймі,
ої
тв
осіб
ті, %
ки осіб.
тис. грн.
тис. грн. ваної
ті, %
ті, %
в
ості, %
осіб.
%
%
продукції,
продук
%
ції, %
Малі
в т.ч.
1822671 99,08 4173,7
48,92
2603,2
37,4 2496947,6 25,05
36632
99,25
87765
61,84
54327
50,09 34531516,1
40,29
мікро
Мікро

1764737

95,93

3033

35,55

1479,7

21,26 1292430,6

12,97

35555

96,3

65479

46,13

32485

29,95

18987931,4

22,15

Середні

16476

0,89

2784,5

32,63

2782,4

39,98 3954017,4

39,67

272

0,74

45000

31,7

44957

41,45

43995074,1

51,33

1839147

99,98

6958,2

81,55

5385,6

77,38

64,72

36904

99,99

132765

93,54

99284

91,54

78526590,2

91,62

446

0,02%

1574,3

18,45

1574,3

22,62 3515839,5

35,28

4

0,01

9169

6,46

9168

8,45

7190439,4

8,39

1839593

100%

8532,5

100%

6959,9

100% 9966804,5 100%

36908
(100%)

100,0

141934

100,0

108452

100,0

85717029,6

100,0

МСП
загалом
Великі
Всього

6450965

Примітка: розраховано та структуровано автором на основі даних Державної Служби Статистики України та Головного управління
статистики у Тернопільській області
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У 2018 р. кількість суб’єктів МСП по Україні та в Тернопільській
області становили 99,8-99,9%. Якщо ж взяти основні показники такі як:
1.

Зайнятість, тис. осіб, то їх частка в Україні становила – 48,92%, в

т.ч. мікро – 35,55%, проте в Тернопільській області відповідні показники є
значно вищими і становили – 61,84 %, в т.ч. мікро – 46,13%;
2.

Наймані працівники, тис. осіб, їх частка в Україні становила –

37,4 %, в т.ч. мікро – 21,26%, проте в Тернопільській області відповідні
показники є значно вищими і становили – 50,09 %, в т.ч. мікро – 29,95 %;
3.

Обсяг реалізації, млн. грн.. по Україні суб’єктами мікро

підприємництва реалізовано майже чверть усієї продукції (товарів, послуг)
(25,05 %, в т.ч. мікро – 12,97 %,), в Тернопільській області частки є вищі, а
саме 40,29% реалізували малі підприємництва, в тому числі 22,15 % мікро
підприємництва.
Проаналізувавши відповідні показники (табл. 4.9) та займані частки у
загальній структурі суб’єктів господарювання, можна зробити висновок, що
саме мале підприємництво є драйвером розвитку усієї економіки нашої
країни, особливо Тернопільської області. В час ери цифрових технологій
необхідно особливу увагу приділити саме розвитку малих та мікробізнесструктур, адже саме цифрові інструменти можуть допомогти малим та
мікросуб’єктам повноцінно конкурувати на ринку із середнім та великим
бізнесом і таким чином забезпечити зростання економіки.
Для побудови раціональної вибірки соціологічного дослідження щодо
цифрової трансформації бізнес структур Тернопільської області було
проведено:
1. Визначення типу вибірки – побудова конкретної схеми процедури
відбору.
2. Визначено обсяг вибірки – кількість респондентів, яких варто
опитати для одержання якісної інформації.
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3. Оцінку якості вибірки – визначення, з якою ймовірністю і ступенем
точності

результати

опитування

вибіркової

сукупності

можна

буде

переносити на генеральну сукупність.
Проблема якості вибірки є ключовою – з неї починається розробка
вибірки, тому що саме вона визначає підходи до рішення питання про тип і
обсяг вибірки.
Якість вибірки оцінюється в основному за декількома критеріями:
репрезентативністю, надійністю й валідністю.
Визначення

якості

репрезентативності

вибірки

означає

всього

об’єкта

щодо

оцінку

її

на

дослідження

предмет

(генеральної

сукупності). Репрезентативність вибірки – здатність вибіркової сукупності
відтворювати основні характеристики генеральної сукупності.
Надійність

інформації

–

адекватність

одержаних

результатів

дослідження соціальній ситуації.
Валідність (обґрунтованість) інформації – відповідність результатів
саме тим явищам і процесам, які передбачалося дослідити.
Щодо типу вибірки у рамках нашого соціологічного дослідження, то
вибірка опитаних респондентів належить до квотної вибірки. Квотна вибірка
будується як модель, яка відтворює структуру генеральної сукупності у
вигляді квот (пропорцій) досліджуваних ознак. Число елементів вибірки з
різним поєднанням досліджуваних ознак визначається з таким розрахунком,
щоб воно відповідало їх частці (пропорції) в генеральній сукупності. Саме
тому структурне співвідношення між підприємствами, які були покриті
опитуванням у рамках дослідження щодо цифрової трансформації бізнесструктур Тернопільської області (табл. 4.10) та загального структурного
співвідношення

відповідних

структур

по

Тернопільській

області

є

співрозмірними (табл. 4.11).
За результатами проведеного дослідження вважаємо, що вибірка
даного дослідження є репрезентативною та валідною, адже за більшістю
параметрів (квот, пропорцій) досліджуваних ознак відповідає їх частці (про-
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Таблиця 4.10
Маршрутний лист опитаних респондентів в рамках проведеного дослідження
«Індексу цифрової трансформації бізнес-структур Тернопільської області»
Назва підприємства

Шифр респондента

1

2

None 2
Frans.ya
Rivolta
Ds
Гефест
ТОВ «Планета комфорту»
Дитяча школа «Дивосвіт»
PP 1
ФОП Глєбов
ТОВ Полімелектро
ТОВ Універст ЛТД
ФОП Яркун
Абриколь
ФОП Личук
ПП «Тернохолод»
ТОВ «Урбан Лайт»
ФОП Матійчук
ПП «Галицька Смакота»
PP 2
PP 3
SMP Market
Стоматологія «Софія»
ПП «Будбуд»
ТОВ «Св Лайт»
ТОВ НК «Профі центр»
MagneticOne
MA «Прості рішення»
ПП «Галіт»
TOB «Автотехсервіс»
TOB «Булат»
TOB «Школярик»
Transport
None 1
ТОВ «Смарттехбут»
Примітка: запропоновано та структуровано автором

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9
Р10
Р11
Р12
Р13
Р14
Р15
Р16
Р17
Р18
Р19
Р20
Р21
Р22
Р23
Р24
Р25
Р26
Р27
Р28
Р29
Р30
Р31
Р32
Р33
Р34
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Таблиця 4.11
Структура бізнес-структур Тернопільської області та опитаних респондентів
в розподілі по розмірах та видах економічної діяльності (%)
Види підприємств

Кількість
суб’єктів в
Україні, %

Кількість суб’єктів в
Тернопільській області,
%

Кількість опитаних
суб’єктів (респондентів),
%

1

2

3

4

Малі
в т.ч. мікро

99,08

99,08

91,7%

Мікро

95,93

95,93

63,9%

Середні

0,89

0,89

8,3%

МСП загалом

99,98

99,98

100%

Великі

0,02%

0,02%

-

Всього

1839593 (100%)

36908 (100%)

34 (100%)

Кількості суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності, %
у тому числі
А. сільське, лісове та рибне
господарство

4,15%

4,72%

2 (5,88%)

В+С+D+E. Промисловість

6,84%

7,5%

3 (8,82%)

F. Будівництво

2,9%

G. Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і
мотоциклів
H. Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур’єрська діяльність
I. Тимчасове розміщування й
організація харчування
J. Інформація та
телекомунікації
K. Фінансова та страхова
діяльність
L. Операції з нерухомим
майном
M. Професійна, наукова та
технічна діяльність
N. Діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного обслуговування
P. Освіта
Q. Охорона здоров’я та
надання соціальної допомоги
R. Мистецтво, спорт, розваги
та відпочинок
S. Надання інших видів
послуг

2,5%

2 (5,88%)

44,47%

49,8%

17 (50,00%)

4,9%

6,2%

2 (5,88%)

3,35%

3,2%

1 (2,94%)

9,49%

5,4%

2 (5,88%)

0,53%

0,4%

-

5,07%

4,0%

-

6,85%

4,77%

-

2,67%

2,05%

-

0,71%

0,6%

1 (2,94)

1,36%

1,8%

1 (2,94)

0,75%

0,6%

1 (2,94)

5,94%

6,5%

2 (5,88)

Примітка: розраховано автором на основі проведеного соціологічного дослідження
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порції) в генеральній сукупності (Струтинська І.В., 2019, с. 136-145).
Проте, за певними параметрами є несуттєві відмінності, а саме не було
опитано бізнес-структури з секторів: K Фінансова та страхова діяльність; L.
Операції з нерухомим майном; M. Професійна, наукова та технічна
діяльність N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування.
Дані невідповідності були спричинені тим, що потрібно враховувати
особливості формування квотної вибірки, а саме те, що необхідно чітко
дотримуватись
характеристики

вимог

пошуку

генеральної

обов’язкового

опитування

задекларовано

на

респондентів,

сукупності.
усіх

державному

що

Саме

респондентів,
рівні,

відтворюють
тому,

що

питання

до

буде

валідності

певні

моменту

законодавчо
отриманих

результатів залишатиметься відкритим.
Зазначимо, що отримані дані використовуються як попередні, з метою
апробації методики розрахунку Індексу цифрової трансформації бізнесструктур на прикладі бізнес-структур Тернопільської області.

4.2.

Аналіз

та

оцінювання

(розрахунок)

Індексу

цифрової

трансформації бізнес структур Тернопільської області
Для того щоб визначити зведений показник Індексу цифрової
трансформації (HIT) необхідно нормалізувати усі отримані дані від
респондентів та присвоїти їм вагові ваги.
Для

усіх

трьох

складових

Індексу

HIT

використовуватимемо

уніфіковану систему визначення максимальної, проміжної та мінімальної
складової відповіді респондента.
Так, для того щоб визначити зведений показник стану цифрової
грамотності людського капіталу організації (Н) необхідно оцінити відповіді
керівників щодо даного запитання (табл. 4.12) та скористатися формулою 4.1:
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(4.1)

де
організації;

– показник рівня цифрової грамотності людського капіталу
– ваговий коефіцієнт індикатора

.

Із проведених розрахунків отримуємо наступні результати (табл. 4.12):
Таблиця 4.12
Розрахунок блоку цифрова грамотність людського капіталу бізнес
організації (Н)
№ респондента згідно маршрутного
листа
1
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9
Р10
Р11
Р12
Р13
Р14
Р15
Р16
Р17
Р18
Р19
Р20
Р21
Р22
Р23

Значення «Н»
2
0,4
0,6
0,6
0,4
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,4
0,4
0,6
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
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Продовження табл. 4.12
1
Р24
Р25
Р26
Р27
Р28
Р29
Р30
Р31
Р32
Р33
Р34

2
0,6
0,8
1
0,8
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0,6

Примітка: структуровано автором на основі проведеного дослідження

В

таблиці

4.13

відображено

градацію

за

рівнем

цифрових

компетентностей.
Таблиця 4.13
Градація респондентів за рівнем цифрових компетентностей «Н»
Рівень цифрової грамотності

Значення
показника «Н»

Респонденти за рівнем цифрових
компетентностей

>0,81
(0,61; 0,8)

,

(0,41; 0,6)

,

(0,21; 0,4)

,

,
,
,

,
<=0,2

,

,

,
,

,
,

,
,

,

,

,

,

,

,

,
,

,

,

,

,

,

,

Примітка: розраховано автором

Для

того

щоб

визначити

зведений

показник

стану

функціонування цифрових інструментів інтегрованих в бізнес-процеси
організації

(І)

необхідно

проаналізувати

відповіді

проведеного

соціологічного дослідження та провести нормалізацію та уніфікацію
отриманих даних (табл. 4.14, 4.15).
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Таблиця 4.14
Приведення параметрів відповідей респондентів (уніфікація для кодування) по запитаннях, які
відповідають за блок цифрових інструментів в діяльності бізнес-організації (І)

Маєте
власни
й вебсайт
організ
ації, та
чи
ефекти
вно він
працю
є?

Чи
здійсн
ено
пошук
ову
SEOоптимі
зацію
Вебсайту
фірми

Оцініть
ефективність
ведення
інформаційни
х кампаній у
соціальних
мережах (не
враховуючи
рекламні)

Маємо,
працює
ефектив
но
(працює
ланцюж
ок
"перегл
ядвибіркошикоплата")
– 1;
Маємо,
проте
працює
неефект
ивно –
0,5;
Ні, не
маємо 0.

Так – 1;
Так,
частков
о за
допомо
гою
спеціалі
стів –
0,67;
Так,
власним
и
силами
– 0,33;
Ні – 0.

Так, ведемо
бізнес-сторінку
у Фейсбук та
Інстаграм.
Працює
маркетолог – 1;
Так, ведемо
бізнес-сторінку.
Працюємо
самостійно
вдало – 0,8;
Є сторінки
працюємо без
плану – 0,6;
Є сторінки
наповнюються
вкрай рідко –
0,4;
Є сторінка але
не ведемо – 0,2;
Немає сторінки
– 0.

Чи
ведете
інформ
ативну
діяльніс
ть щодо
бізнесу
в інших
соціаль
них
мережа
х
(Телегр
ам
(Телегр
ам
канал),
YouTub
e,
LinkedI
n,
Твітер
тощо)?

Так – 1;
Ні – 0.

Чи
використ
овуєте
рекламу
у
Фейсбук
і/або
Інстагра
м та чи
задоволе
ні
результа
тами?

Чи
викорис
товуєте
рекламу
в Google
Ads
(Google
AdWord
s)? Чи
задоволе
ні
результа
тами?

Чи
використ
овуєте
інструме
нти
аналітик
и
(Google
Analytics
, інші).

Чи
використ
овуєте
програму
для
плануван
ня
ресурсів
(власну
ERPсистему

Чи
використ
овуєте ви
спеціаліз
овані
системи
управлін
ня
фінансам
иі
стратегіч
ного
управлін
ня
(бюджет
ування,
плануван
ня,
консолід
ація,
рентабел
ьність)?

Чи
викори
стовує
те
СRMсистем
у

Які цифрові
інструменти
використовує
те для
комунікацій
з персоналом
(для
опитування,
обміну
інформацією
)

Чи
викорис
товуєте
цифрові
системи
(онлайн
програм
и,
маніпул
ятори,
стимуля
тори)
для
навчанн
я
персона
лу?

Яким
чином
здійсн
юєте
комуні
кацію
(отрим
уєте
зворот
ній
зв'язок,
втриму
єте,
стимул
юєте
до
нової
покупк
и) з
клієнто
м?

Чи
викорис
товуєте
спеціалі
зовані
аналітич
ні
додатки
для
управлін
ня
ланцюж
ками
постача
нь
(SCMсистеми
та PDM
(Product
Data
Manage
ment))?

Чи
викор
истову
єте
спеціа
лізова
ну
BPMcисте
му

Так,
задоволені
результата
ми – 1;
Так, проте
не
задоволені
результата
ми – 0,67;
Так,
частково
(дуже
рідко), не
задоволені
результата
ми – 0,33;
Ні, не
використо
вуємо
рекламу
Фейсбук
(Інстаграм
) – 0.

Так,
здійснює
мо через
менеджер
а Google
та
задоволен
і
результат
ами – 1;
Так,
здійснює
мо
самостійн
о та
задоволен
і
результат
ами –
0,67;
Так,
здійснює
мо
самостійн
о та не
задоволен
і
результат
ами –
0,33;
Ні – 0.

Так,
використо
вуємо
Google
Analytics
та дану
інформаці
ю
використо
вуємо – 1;
Так, проте
не
використо
вуємо
дану
аналітику
– 0,5;
Ні, не
використо
вуємо
Google
Analytics
(інший
інструмен
т
аналітики)
-0

Так,
власну
ERPсистему –
1;
Ні, не
використо
вуємо.
Зберігаємо
інформаці
юв
Excel/Інші
– 0,5;
Ні, не
використо
вуємо
жодної
системи
плануванн
я ресурсів
– 0.

Так,
використо
вуємо 1С
або
"Медок" /
Інші – 1;
Ні,
використо
вуємо
таблиці
Excel –
0,5;
Ні, ведемо
все вручну
– 0.

Так,
викорис
товуємо
– 1;
Ні,
викорис
товуємо
таблиці
Excel/ін
ші – 0.

Email/CRM/вла
сний чат – 1;
viber/skype/теле
грам – 0,5;
Усно (особисто
в офісі,
телефоном) – 0.

Так,
електронн
а
платформ
а для
навчання
1;
Ні,
навчаємо
без
використа
нням
цифрових
інструмен
тів – 0,5;
Ні, не
проводим
о
навчання
– 0.

QR /
social_m
edia /
Чат-бот
– 1;
Відгуки
на сайті
/ email –
0,5;
Персона
льно /
телефон
/ в офісі
– 0.

Так - 1;
Ні – 0.

Так,
викори
стовуєм
о BPMcистем
у – 1;
Ні, не
викори
стовуєм
о BPMcистем
у – 0.

Примітка: запропоновано та розраховано автором на основі проведеного дослідження

Чи
використ
овуєте
передові
спеціаліз
овані
інструме
нти для
розумної
аналітик
и
бізнесу,
Data
Mining,
Big Data,
Business
Inteligenc
e,
інтеграці
я та
консолід
ація,
тощо)?
Так,
технології
Data
Mining
(власні
розробки)
– 1;
Так,
використо
вуємо
різноманіт
ні сервіси
(запити,
звіти,
аналітичні
інструмен
ти: OLAP,
Dashboard
s,
виробнича
звітність
та ін.) 0,5;
Ні, не
використо
вуємо
жодного
аналітичн
ого
інструмен
ту – 0.

Вкажі
ть
способ
и
зберіга
ння та
веденн
я
обліку
власни
х
даних
(якщо
викор
истову
єте
декіль
ка, то
зазнач
те в
пункті
"Інше"
)

Чи можна
придбати
(замовити
) вашу
послугу
чи її
складову
(консульт
ацію,
бронюван
ня місця
тощо)
через
інтернет, і
якщо так,
то який
відсоток
продаж
охоплюют
ь
Інтернетпродажі

Чи
використ
овуєте
вузькосп
еціалізов
ані
геоінфор
маційні
системи,
моделюв
ання
території
, 3Ддрук,
відслідк
овування
місцезна
ходженн
я
продукці
ї тощо?

Хмарні
техноло
гії та
резервн
і копії –
1;
В
таблиця
х Excel
(Google
doc
(Google
диск) –
0,5;
Звичай
ні
файли
на
комп'ю
тері – 0.

Так, більше
90% - 1;
Так, більше
50% - 0,8;
Так, від
10% до 50%
- 0,6;
До 10% –
0,4;
Менше 1%
– 0,2;
Не
продається
в Інтернеті
– 0.

Так,
використо
вуємо
декілька
високоспе
ціалізован
их
технологі
й – 1;
Так,
частково
використо
вуємо –
0,5;
Ні, не
використо
вуємо
жодної –
0.
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№
респонден
та згідно
маршрутно
го листа

Вагові
коефіцієнти
для кожного
інструмента

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Таблиця 4.15
Результати приведення параметрів відповідей респондентів по запитаннях блоку цифрових інструментів в
бізнес-діяльності організації (І) (для проведення кодування)
Складові показника «І»
9
10
11
12

1

2

3

4

5

6

7

8

Маєт
е
влас
ний
вебсайт
орга
нізац
ії, та
чи
ефек
тивн
о він
прац
ює?

Чи
здійс
нено
пош
уков
у
SEO
опти
міза
цію
Вебсайт
у
фірм
и

Оцініт
ь
ефекти
вність
веденн
я
інформ
аційни
х
кампан
ій у
соціал
ьних
мереж
ах (не
врахов
уючи
реклам
ні)

Чи
ведете
інформа
тивну
діяльніст
ь щодо
бізнесу в
інших
соціальн
их
мережах
(Телегра
м
(Телегра
м канал),
YouTube
,
LinkedIn,
Твітер
тощо)?

Чи
викори
стовує
те
реклам
уу
Фейсб
ук
і/або
Інстаг
рам та
чи
задово
лені
резуль
татами
?

Чи
викори
стовує
те
реклам
ув
Google
Ads
(Googl
e
AdWor
ds)?
Чи
задово
лені
резуль
татами
?

Чи
вико
рист
овує
те
інст
руме
нти
анал
ітик
и
(Goo
gle
Anal
ytics,
інші
).

Чи
вико
рист
овує
те
прог
раму
для
план
уван
ня
ресу
рсів
(влас
ну
ERPсист
ему

0,06

0,09

0,09

0,03

0,07

0,07

0,06

0,05

0
0
0
1
0
0
0,5

0,33
0
0
0,67
0
0
0,33

0
0,4
0,6
0,8
0
0,4
0,8

0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0,5
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0

Чи
викори
стовує
те ви
спеціа
лізова
ні
систем
и
управл
іння
фінанс
ами і
страте
гічног
о
управл
іння
(бюдж
етуван
ня,
планув
ання,
консол
ідація,
рентаб
ельніст
ь)?

Чи
вико
рист
овує
те
СR
Mсист
ему

Які
цифрові
інструме
нти
використ
овуєте
для
комуніка
цій з
персонал
ом (для
опитуван
ня,
обміну
інформа
цією)

Чи
використ
овуєте
цифрові
системи
(онлайн
програм
и,
маніпуля
тори,
стимуля
тори)
для
навчанн
я
персонал
у?

13

14

15

16

17

18

19

Яким
чином
здійсн
юєте
комуні
кацію
(отрим
уєте
зворот
ній
зв'язок
,
втриму
єте,
стимул
юєте
до
нової
покупк
и) з
клієнт
ом?

Чи
викори
стовує
те
спеціа
лізова
ні
аналіт
ичні
додатк
и для
управл
іння
ланцю
жками
постач
ань
(SCMсистем
и та
PDM
(Produ
ct Data
Manag
ement)
)?

Чи
викори
стовує
те
спеціа
лізова
ну
BPMcистем
у

Чи
викори
стовує
те
передо
ві
спеціа
лізова
ні
інстру
менти
для
розумн
ої
аналіт
ики
бізнес
у, Data
Mining
, Big
Data,
Busine
ss
Intelige
nce,
інтегра
ція та
консол
ідація,
тощо)?

Вкажіт
ь
способ
и
зберіга
ння та
веденн
я
обліку
власни
х
даних
(якщо
викор
истову
єте
декіль
ка, то
зазнач
те в
пункті
"Інше"
)

Чи
можна
придбат
и
(замовит
и) вашу
послугу
чи її
складову
(консуль
тацію,
бронюва
ння
місця
тощо)
через
інтернет,
і якщо
так, то
який
відсоток
продаж
охоплю
ють
Інтернет
-продажі

Чи
викори
стовує
те
вузько
спеціа
лізова
ні
геоінф
ормаці
йні
систем
и,
модел
юванн
я
терито
рії, 3Ддрук,
відслід
ковува
ння
місцез
наход
ження
продук
ції
тощо?

Вагові коефіцієнти
0,05 0,06
0,05

0,03

0,05

0,05

0,05

0,03

0,03

0,05

0,03

1
0,5
0,5
0,5
0
1
0,5

0
0,5
0,5
0,5
0
0,5
0

0
1
0,5
0,5
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0

0
0,5
0
0
0
0
0

1
1
1
0,5
0,5
1
1

0,2
0
0
0
0,2
0,2
1

1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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Продовження табл. 4.15
8.
9.
10.
11.
12.
13.

0
0,5
0,5
0
0,5
0,5

0
0
0
0
0
0

0,8
0,6
0,4
0
0
0,6

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0,5

0
0,5
1
0
1
1

0,5
0,5
1
1
1
0,5

0
0
0
0
0
0

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0

0
0
0
0
0,5
0,5

1
0,5
0
0,5
0,5
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0

0,5
1
0,5
0,5
0
0

0,4
0,2
0,4
0
0
0

14.

0

0

0,8

1

0

0

0

0

0,5

0

0,5

0,5

0

0

0

0

1

0,6

0,5
0
0
0
0,5
0,5
0
0
0
1
1
1
1
0,5
0
0,5
1
0,5
0,5
1

0
0
0
0
0
0
0,33
0,67
0
0
1
1
0,33
0
0
0
0,67
0
0,33
0

0,4
0
0
0,8
0,6
0,6
0
0,6
0,2
0,6
1
0,8
0,2
0,4
0
0,2
0,4
0,2
0,4
0,8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0

0,33
0
0
0
0,67
0,67
0
0,67
0
0,67
1
0,67
0,33
0,67
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,67
0,33
0,33
0,67
1
0
0
0
0
0
0,67

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0,5
0,5
0
0

1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0,5
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
0
0
0
1
0
0,5
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0
0
0,5
0,5
0,5
0
0,5
1
1
0,5
0
0
0,5
0
0,5
1

0
0
0
0
1
1
0
1
0,5
0
0
0,5
1
0,5
0
0
0
0
0
0,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0,5

1
0,5
0,5
0
0
0
0,5
1
0,5
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1

0
0,2
0
0
0
0
0,4
0
0,2
0,2
0,6
0,8
0,6
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
0,8
0,4

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

0
0
0
0,5
0
0
0,5
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
0,5
0,5
0
0
0
0
0
0,5
0
0,5

Примітка: запропоновано та розраховано автором на основі проведеного дослідження
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Також необхідно врахувати вагові коефіцієнти цифрових інструментів
(основних драйверів) в розрізі трансформації бізнес-процесів організації, які
були запропоновані у пункті 3.3.
Використавши формулу 4.2:
(4.2)
де
організації;

– показник рівня функціонування цифрових інструментів в
– ваговий коефіцієнт індикатора

.

Після проведених розрахунків отримано параметри «І» для кожного
опитаного респондента (табл. 4.16).
Таблиця 4.16
Розрахунок блоку цифрових інструментів («І») для респондентів
№ респондента згідно маршрутного листа
1
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9
Р10
Р11
Р12
Р13
Р14
Р15
Р16
Р17
Р18
Р19
Р20
Р21
Р22
Р23
Р24
Р25

Значення «І»
2
0,225
0,276
0,174
0,367
0,05
0,166
0,402
0,207
0,224
0,226
0,16
0,195
0,204
0,242
0,259
0,115
0,155
0,177
0,206
0,206
0,205
0,281
0,133
0,453
0,743

264

Продовження табл. 4.16

Р26
Р27
Р28
Р29
Р30
Р31
Р32
Р33
Р34
Примітка: розраховано автором

0,712
0,488
0,338
0,1
0,178
0,341
0,193
0,261
0,669

В таблиці 4.17 відобразимо рівень градації респондентів за індикатором
рівень використання цифрових інструментів «І».
Таблиця 4.17
Градація респондентів за рівнем цифрових інструментів «І»
Рівень цифрової
зрілості

Значення
показника «І»
>0,81
(0,61; 0,8)
(0,41; 0,6)
(0,21; 0,4)

Перелік респондентів

,
,
,

,
,
,

<=0,2

,

,

,

,

,
,

,
,

,
,

,

,
,
,

,

,
,
,

,

,

,

,

,
Примітка: розраховано автором

Для

визначення

показника

«Т»,

зведеного

показника

стану

функціонування цифрової інфраструктури бізнес-організації необхідно
використати наступну формулу (4.3):
,
де

(4.3)

– показник рівня задоволеності якістю та швидкістю Інтернету

(Широкосмуговий Інтернет 30 Мбіт/с або вище) (від 0 до 1);
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– показник рівня забезпечення робочих місць працівників
комп'ютерною технікою (комп'ютерами, ноутбуками) (від 0 до 1);
– показник рівня забезпечення працівників мобільними інтернетпристроями

для

ефективної

роботи

(смартфони

з

спеціалізованими

додатками) (від 0 до 1).
– ваговий коефіцієнт індикатора

який становить 0,5. Якість

Інтернету є обов’язковою умовою для протікання процесів цифрової
трансформації.
– ваговий коефіцієнт індикатора

який становить 0,3. Цифрова

інфраструктура (апаратне забезпечення бізнес-структури).
– ваговий коефіцієнт індикатора

який становить 0,2.

Забезпечення працівників бізнес-структури мобільними інтернет-пристроями
для ефективної роботи (смартфони з спеціалізованими додатками).
Проте,

для

автоматичного

уніфікації

обрахунку

та

приведення

використовуємо

даних

для

наступну

подальшого
нормалізацію

(табл. 4.18):
Таблиця 4.18
Приведення параметрів відповідей респондентів по запитаннях які
відповідають за блок цифрової інфраструктури бізнес-організації та їх
нормалізація (Т)
Шкала
(значення)
відповіді
респондента

1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Оцініть рівень
забезпечення
робочих місць
працівників
комп'ютерною
технікою
(комп'ютерами,
ноутбуками)
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2. Оцініть рівень
забезпечення
працівників
мобільними
інтернетпристроями для
ефективної роботи

Норма
лізація
по 2
запита
ннях
(Ki)

3. Чи задоволені ви якістю
та швидкістю Інтернету
(широкосмуговий Інтернет
30 Мбіт/с або вище), який
використовуєте у власній
бізнес діяльності?

Присвоєн
і значення
для
уніфікації
для 3
запитання
(Kі)

3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4
0

5
Ні

6
0

0,33

Частково

Примітка: запропоновано автором

0,5
0,67
Так
1

1
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У табл. 4.19 відобразимо відповіді опитаних респондентів. Завдяки
проведеній нормалізації (уніфікації) в подальшому при опитуванні великої
кількості респондентів дані та показник обраховуватиметься автоматично та
відображатиметься на цифровій платформі (пункт 5.3).
Таблиця 4.19
Результати приведення параметрів відповідей респондентів по запитаннях
блоку цифрової інфраструктури бізнес-організації (Т) (для проведення
кодування)
№ респондента
згідно
маршрутного
листа
1
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9
Р10
Р11
Р12
Р13
Р14
Р15
Р16
Р17
Р18
Р19
Р20
Р21
Р22
Р23
Р24
Р25
Р26
Р27
Р28
Р29
Р30
Р31
Р32
Р33
Р34

Забезпечення
комп’ютерною технікою
=0.3
2
1
1
1
1
0,33
1
1
0
0,67
0,33
0
0,67
0,33
1
1
1
0
0,33
0,67
0,67
1
1
0
1
1
1
1
1
0,33
0
0,67
1
1
0,33

Складові показника «Т»
Забезпечення мобільними
пристроями
Вагові коефіцієнти
=0.2
3
1
1
1
1
0
1
1
0
0,67
1
0
1
0,33
1
1
1
0,33
1
1
1
1
1
0,33
1
1
1
1
0,67
0,33
0
0,33
0,67
1
0,33

Задоволеність швидкістю та
якістю Інтернету
=0.5
4
0
0,5
0,5
1
1
1
1
0
1
1
0,5
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0,5
1
0,5
1
1
1
1

Примітка: запропоновано та розраховано автором на основі проведеного
дослідження

Результати проведених розрахунків відображено у таблиці 4.20.
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Таблиця 4.20
Розрахунок блоку цифрової інфраструктури («Т») для опитаних респондентів
№ респондента
згідно
маршрутного
листа
1
Р1

Розрахунок складової «Т»

Значення «Т»

2

3
0,5

5

Р2

5
5

Р3
Р4

0,75
1

1

Р5

0,75

599

0,599

Р6

1

1

Р7

1

1

Р8

0

0

Р9

= 0,835

0,835

Р10

= 0,799

0,799

Р11

= 0,25

0,25

Р12

= 0,901
= 0,665

0,901

Р13
Р14

0,665
0,5

Р15

= 0,5
0,5

Р16

=1

1

0,5

Р17

0,366

0,066

Р18

0,799

0,799

Р19

0,901

0,901

Р20

= 0,901

0,901

Р21

1

1

Р22

1
0,066

1

Р23
Р24

0,066
1

Р25

1
0,5

0,5

Р26

1

1

Р27

1

Р28

0,684

Р29

1
0,665

Р30

= 0,25

Р31

= 0,767

Р32

= 0,934

Р33

=1

Р34

0,684
0,665
0,25
0,767
0,934
1

0,665

0,665

Примітка: розраховано автором
Для

чіткого

розуміння

рівня

інфраструктурного

забезпечення («Т») пропонуємо наступну градацію (табл. 4.21).

цифрового
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Таблиця 4.21
Градація за рівнем інфраструктурного цифрового забезпечення «Т»
Рівень цифрового
інфраструктурног
о забезпечення
1

Значення
показника «Т»

Характеристика рівня інфраструктурного
цифрового забезпечення

2
>0,81

3

Високий.
Високий рівень інфраструктурного цифрового
забезпечення.
(0,61; 0,8)
Достатній.
Достатній рівень інфраструктурного
цифрового забезпечення.
(0,41; 0,6)
Середній.
Середній рівень інфраструктурного
цифрового забезпечення.
(0,21; 0,4)
Низький.
Гранично
допустимий
рівень
інфраструктурного цифрового забезпечення.
<=0,2
Дуже низький рівень інфраструктурного
цифрового забезпечення.
Примітка: запропоновано автором на основі досліджень

Із проведених розрахунків отримали наступні результати (табл. 4.22).
Таблиця 4.22
Градація респондентів за рівнем інфраструктурного цифрового забезпечення
«Т»
Рівень цифрового
інфраструктурного
забезпечення
1

Значення
показника «Т»
2
>0,81

Перелік респондентів
3
,

,

,

,
(0,61; 0,8)

,

(0,41; 0,6)
(0,21; 0,4)
<=0,2
Примітка: розраховано автором

,

,

,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,

,

,

,
,

,
,

,
,

Усі проведені розрахунки по трьох індикаторах Індексу «НІТ» для
респондентів у рамках наукового дослідження відображено у таблицю 4.23.
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Таблиця 4.23
Зведені дані по розрахунках трьох індикаторів «Н», «І», «Т» опитаних
респондентів
№ Респондента

Значення «H»

Значення «I»

Значення «Т»

1

2
0,4
0,6
0,6
0,4
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,4
0,4
0,6
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,6
0,8
1
0,8
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0,6

3
0,225
0,276
0,174
0,367
0,05
0,166
0,402
0,207
0,224
0,226
0,16
0,195
0,204
0,242
0,259
0,115
0,155
0,177
0,206
0,206
0,205
0,281
0,133
0,453
0,743
0,712
0,488
0,338
0,1
0,178
0,341
0,193
0,261
0,669

4
0,5
0,75
0,75
1
0,599
1
1
0
0,835
0,799
0,25
0,901
0,665
0,5
0,5
1
0,066
0,799
0,901
0,901
1
1
0,066
1
0,5
1
1
0,684
0,665
0,25
0,767
0,934
1
0,665

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Примітка: структуровано автором на основі проведеного дослідження

Врахувавши вагові коефіцієнти кожного індикатора:
,
де

– ваговий коефіцієнт індикатора H, становитиме 0,3;
– ваговий коефіцієнт індикатора I, становитиме 0,5;
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– ваговий коефіцієнт індикатора T, становитиме 0,2.
Результати по проведених розрахунках із врахування вагових
коефіцієнтів відображені в таблиці 4.24.
Таблиця 4.24
Зведені дані по розрахованих трьох індикаторах враховуючи вагові
коефіцієнти «Н», «І», «Т» по усіх опитаних респондентах
№
Респондента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Значення «H»

Значення «I»

Значення «Т»

0,12
0,18
0,18
0,12
0,06
0,06
0,12
0,12
0,12
0,12
0,06
0,06
0,12
0,12
0,18
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,12
0,06
0,06
0,18
0,24
0,3
0,24
0,18
0,12
0,12
0,12
0,12
0,24
0,18

0,1125
0,138
0,087
0,1835
0,025
0,083
0,201
0,104
0,112
0,113
0,08
0,098
0,102
0,121
0,13
0,06
0,08
0,09
0,103
0,103
0,103
0,141
0,07
0,23
0,37
0,36
0,244
0,17
0,05
0,09
0,171
0,097
0,13
0,335

0,1
0,15
0,15
0,2
0,12
0,2
0,2
0
0,167
0,16
0,05
0,18
0,133
0,1
0,1
0,2
0,013
0,16
0,18
0,18
0,2
0,2
0,013
0,2
0,1
0,2
0,2
0,14
0,133
0,05
0,153
0,19
0,2
0,133

Примітка: структуровано автором на основі проведених розрахунків

Саме по отриманих результатах можна визначити кінцевий Індекс
цифрової трансформації для кожного суб’єкта підприємництва. Результати
проведених розрахунків наведені у таблиці 4.25.
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Таблиця 4.25
Розрахунок Індексу цифрової трансформації бізнесу («НІТ») для опитаних
респондентів
№ респондента згідно
маршрутного листа

Розрахунок Індексу «НІТ»

Значення «НІТ»

Р1

0,333

Р2

0,468

Р3

0,417

Р4

0,504

Р5

0,205

Р6

0,343

Р7

0,521

Р8

0,224

Р9

0,399

Р10

0,393

Р11

0,19

Р12

0,338

Р13

0,355

Р14

0,341

Р15

0,41

Р16

0,32

Р17

0,15

Р18

0,31

Р19

0,343

Р20

0,343

Р21

0,423

Р22

0,481

Р23

0,14

Р24

0,61

Р25

0,712

Р26

0,856

Р27

0,684

Р28

0,486

Р29

0,303

Р30

0,259

Р31

0,444

Р32

0,403

Р33

0,571

Р34

0,648

Примітка: розраховано автором
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Зведені показники Індексу цифрової трансформації по опитаних
респондентах (табл. 4.26).
Таблиця 4.26
Значення Індексу цифрової трансформації для опитаних респондентів
Рівень

H

Дуже
високий
(0,81-1)
Високий
(0,61-0,8)
Середній
(0,41-0,6)
Низький
(0,21-0,4)

(26)

I

T

(25; 27; 33; 3; 2)

(25; 26)

(15; 24; 28; 4; 1;
7)
(8; 9; 10; 13; 14;
21; 29; 30; 31;
32; 5; 6)

(7; 24; 27; 34)

(4; 6; 21; 7; 12; 16;
19; 20; 22; 24; 27;
8; 26; 32; 33; 9)
(2; 3; 10; 13; 18;
28; 29; 31; 34 )
(5; 1; 14; 15; 25)

(1; 2; 4; 8; 9; 10;
13; 14; 15; 19; 20;
22; 28; 31; 33; 21)

Дуже
(11; 12; 16; 17;
(3; 5; 6; 11; 12; 16;
низький
18; 19; 20; 22;
17; 18; 23; 29; 30;
23; 34)
32)
(0-0,2)
Примітка: розраховано та структуровано автором

(11; 30)

(8; 17; 23)

Щодо розподілу по індикаторах, то більша частина опитаних
респондентів має дуже низький або низький рівень по обидвох складових
Індексу, а саме «цифровій грамотності людського капіталу» («Н») (22
респондента)

та

використання

«цифрових

інструментів

(«І»)

(28

респондентів).
Щодо забезпечення цифровою інфраструктурою, то результати є
кращими, а саме 14 респондентів зазначили дуже високий рівень
забезпечення цифровою інфраструктурою, 9 респондентів – високий рівень, 5
респондентів – середній рівень, 2 респондента – низький рівень та 3
респондента

–

інфраструктурою.

дуже

низький

рівень

забезпечення

цифровою
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4.3. Результати кластеризації

бізнес-структур Тернопільської

області в розрізі їх цифрової зрілості засобами Data mining
Розглянемо результати кластеризації кожним із методів та порівняємо
отримані результати (IV етап) (див. розділ 3, п. 3.4).
При використанні методів кластеризації бібліотеки sklearn для аналізу
даних на Python на виході отримується одновимірний числовий масив, що
позначає до якого кластеру належить кожен кортеж із вхідних даних.
Подальший аналіз та візуалізація отриманого результату здійснюється
додатково.
Обґрунтування

оптимальної

кількості

кластерів.

Оптимальна

кількість кластерів у агломеративному методі знаходилась за допомогою
покрокового обчислення показника якості кластеризації залежно від
кількості кластерів. На рисунку 4.18 представлений графік такої залежності,
обчисленої для кількості кластерів від двох до десяти.

Рис. 4.18. Залежність показника якості кластеризації від кількості
кластерів
Примітка: розраховано автором

Найвищу якість демонструє поділ лише на два кластери, проте це не
дозволяє досягнути поставленої мети – оптимально розбити вхідну множину
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на підмножини, придатні для подальшого аналізу. З цієї причини
оптимальною кількістю кластерів було вибрано 5 кластерів як точку на
графіку, після якої якість поділу даних на кластери стрімко погіршується.
Обчислення метрики якості кластеризації. Як метрику якості
кластеризації даних у даному дослідженні було використано індекс Силуетта
(4.4):

,

де

(4.4)

– середня відстань від i-го елемента кластера до усіх інших

елементів того ж кластера;
- середня відстань від i-го елемента кластера до усіх інших
елементів найближчого сусіднього кластера.
Очевидно, що

, при цьому значення, близькі до -1

свідчать про погану якість кластеризації, а близькі до 1 – про високу якість
розбиття на кластери. Також варто зауважити, що індекс Силуетта має зміст
тоді, коли кількість кластерів більша за 2, але менша за кількість точок у
наборі даних.
Алгоритм було запущено на заданому наборі даних для його розбиття
на кластери в інтервалі від двох до шести з метою практичного знаходження
оптимальної кількості кластерів, за якої дані в отриманих підмножинах
матимуть достатньо спільних рис та достатньо відрізнятимуться від інших
кластерів.
Під час програмного виклику алгоритму агломеративної кластеризації
вкажемо кількість кластерів (m), метрику між точками та між кластерами і
застосуємо метод fit_predict на матриці попередньо обчислених відстаней за
метрикою Говера (distances). На виході очікується отримання назв компаній,
які потрапили у той чи інший кластер та список міток-кластерів для заданого
переліку.
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model

=

AgglomerativeClustering(n_clusters

=

m,

affinity

=

“precomputed”, linkage = “complete”)
labels = model.fit_predict(gower_distances)
У результаті роботи алгоритму отримано стійку кластеризацію з
задовільною метрикою якості для кожного випадку:

. Візуалізацію

такого розбиття зображено на рисунку 4.19.
При первинному розбитті набору даних на два кластери отримано
чіткий поділ на 2 категорії: компанії, що не мають досвіду використання
цифрових інструментів та компанії, які мають такий досвід, що свідчить про
коректну роботу алгоритму в цілому.
2 clusters

3 clusters

4 clusters

5 clusters

6 clusters
Didn`t use DI.
IE

Didn`t use DI

Dataset

Didn`t use DI

Didn`t use DI

Didn`t use DI

Used only
social media

Used only
social media

Used only
social media

Used Ads,
SMM, SEO by
professionals

Used Ads,
SMM, SEO by
professionals

Used Ads,
SMM, SEO by
professionals

Used Ads,
SMM, SEO by
professionals

Used
analytics,
ERP, SEO,
CRM, BPM

Used
analytics,
ERP, SEO,
CRM, BPM

Used SMM,
SEO by their
own

Used SMM,
SEO by their
own

Used DI
Used SMM,
SEO by their
own

Used SMM,
SEO by their
own

Didn`t use DI.
LLC

Рис. 4.19. Схематичне зображення етапів розбиття набору даних на кластери
Примітка: згруповано автором

При утворенні трьох кластерів, категорія компаній, що вже мали досвід
з цифровими технологіями утворює дві нових. Відділяється кластер
учасників, які застосовували платну допомогу спеціалістів у налаштуванні
реклами, SEO-оптимізації сайту чи SMM-просуванні. Він залишається
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сталим до кінця тестування та налічує 2 опитаних учасників з 34. Також
виділяється

категорія

компаній,

великий

відсоток

учасників

якої

використовував цифрові технологій самостійно і не задоволені результатами
такої діяльності.
Розбиття на 4 кластери розділяє групу опитаних, які зазначили про
відсутність

досвіду

з

цифровими

технологіями

на

компанії,

що

використовували лише ведення соціальних мереж та компанії, які не мають
ні сайту, ні сторінок у соціальних мережах, ні інших цифрових інструментів.
Перша з груп залишається сталим кластером та налічує 10 компаній з 34.
Поділ на 5 кластерів ініціює розбиття групи учасників, які самостійно
ведуть кампанію з інформатизації бізнесу. Таким чином явно виділяється
статичний кластер-лідер – його єдиний учасник використовує аналітичні та
рекламні інструменти, використовує спеціалізоване програмне забезпечення,
веде соціальні мережі та має високі показники продажів через інтернет. Інші
учасники попереднього кластеру формують групу компаній, що не повною
мірою використовували цифрові інструменти.
Разом з тим утворення 6 кластерів з початкового набору даних
призвело до розбиття групи компаній, що не використовують цифрові
технології, на 2 кластери за атрибутом приналежності до двох різних
організаційних форм. Однак така деталізація не є доречною у даному
дослідженні, тому з огляду на це кластеризацію було припинено.
Оптимальною кількістю кластерів було визначено 5, оскільки при
такому розбитті з’явилась можливість виділення усіх необхідних категорій
цифрової зрілості бізнес-структур:
- компанії, що не мали досвіду використання цифрових інструментів
(16 учасників);
- компанії, що використовують лише соціальні мережі (10 учасників);
- компанії, що частково використовують SMM, SEO та аналітику (5
учасників);
- компанії, що використовують послуги професіоналів (2 учасники);
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- компанії-лідери,

які

активно

працюють

з

аналітикою

та

спеціалізованими додатками (1 учасник).
Таким чином оптимальна кількість кластерів, вибрана теоретично,
підтверджується аналізом практичних результатів. Метрика якості такої
кластеризації sil = 0.19 є задовільною і явно залежить від кількості даних.
Зауважимо, що за основними характеристиками (використання аналітичних
інструментів, наявність сайту, його оптимізація, ведення сторінок у
соцмережах) кожен із отриманих кластерів має достатню ступінь відмінності
від інших кластерів та достатню подібність елементів всередині нього.
Результати кластеризації задовольняють поставленим вимогам та дозволяють
достатньою мірою окреслити окремі кластери та проблеми їхніх учасників.
Результати

ієрархічно-агломеративної

кластеризації.

Матриця

відстаней D між точками вхідної множини набула вигляду відображеного на
рис. 4.20.
1
2
3
4
5
…
34

1
0
0.34
0.26
0.46
0.36
…
0.57

2
0.34
0
0.15
0.33
0.36
…
0.49

3
0.26
0.15
0
0.24
0.27
…
0.52

4
0.46
0.33
0.24
0
0.37
…
0.41

5
0.36
0.36
0.27
0.37
0
…
0.47

…
…
…
…
…
…
…
…

34
0.57
0.49
0.52
0.41
0.47
…
0

Рис. 4.20. Матриця відстаней D між точками вхідної множини
Примітка: розраховано та структуровано автором

Порівняльний

аналіз

отриманих

кластерів

за

основними

характеристиками структуровано у табл. 4.27. Значення у відсотках
позначають частку респондентів кожного кластеру, які однаково відповіли на
певне запитання.
Як видно із табл. 4.27, число респондентів, що відповіли однаково на
вибрані запитання варіюється від 40 до 100%. Для виокремлення характерних
рис утворених кластерів залишимо значення, більші за 80% та зобразимо
порівняння кластерів в табл. 4.28.
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Таблиця 4.27
Порівняльна характеристика кластерів, утворених за допомогою
агломеративної кластеризації засобами Python
Запитання
Організаційна
структура

Кластер 1 (16)

Кластер 2 (10)

Кластер 3 (2)

Кластер 4 (5)

Кластер 5 (1)

ФОП

50,
0%

ТОВ

100%

ФОП

100%

ТОВ

60,0
%

ТОВ

100
%

Наявність
сайту

Ні

62,5%

Так/Ні

по
50%

Так

100 %

Так

100
%

Так

100
%

Робота
ланцюжка
корзинапокупець

Не
працює

62,5%

Ні

90%

Так

100%

Так

60,0
%

Так

100
%

Ні

87,5%

Не
оптимізо
вано

70%

Ні/спеціа
ліст

по
50%

Частково
оптимізо
вано

60,0
%

Оптимі
зовано
спеціалі
стом

100
%

Не має

81,25
%

Так

80,0%

Так,
частково

по
50,0%

Є

80,0
%

Так

100
%

Не ведуть

50,0%

Ведеться
самостійн
о

60,0%

Маркетол
ог

100%

60,0
%

Маркет
олог

100
%

Не
використ
овували

60,0%

Використ
овували,
хороший
результат

по
40,0
%

Викори
стовува
ли,
хороши
й
результ
ат

100
%

100%

Використ
овували,
хороший/
поганий
результат

по
40,0
%

Викори
стовува
ли,
поганий
результ
ат

100
%

80,0%

Використ
овують
та
аналізую
ть / не
використ
овують

по
50,0%

по
40,0
%

Викори
стовую
ть та
аналізу
ють

100
%

90,0%

Так

100%

100%

Так

100%

Оптимізація
сайту
Наявність
бізнессторінки
ФБ/Інстаграм
Ведення
сторінки
ФБ/Інстаграм

Використання
реклами ФБ

Використання
Google Ads

Використання
Google
Analytics

Спеціалізована
ERP-система
Спеціалізована
СRМ-система

Не
використ
овували

Не
використ
овували

Не
використ
овували
Не
використ
овували
Не
використ
овували

93,75
%

100%

87,5%

50,0%

100%

Не
використ
овували

Не
використ
овували
Не
використ
овували
Не
використ
овували

100%

по
50,0%

Ведеться
самостій
но
Використ
овували
без
результат
у / не
використ
овували
Використ
овували,
хороший
результат
/ не
використ
овували
Використ
овують
та
аналізую
ть / не
використ
овують
Не
використ
овували
Не
використ
овували

100
%

Так

100
%

60%

Так

100
%

Спеціалізовані
додатки

Не
використ
овували

100%

Не
використ
овували

90,0%

Ні

100%

Не
використ
овували

100
%

Так

100
%

Чи можна
замовити
товар/послугу
через
Інтернет?

Не можна

81,25
%

Ні

50,0%

Так

100 %

Так

100
%

Так

100
%

Примітка: розраховано та структуровано автором
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Таблиця 4.28
Характерні ознаки кластерів, утворених при алгомеративному підході
Запитання

Кластер 1 (16)

Організаційна
структура

Кластер 2 (10)

Кластер 3 (2)

ТОВ

ФОП

100%

Так

100 %

Так

100%

100%

Наявність
сайту
Робота
ланцюжка
корзинапокупець
Оптимізація
сайту
Наявність
бізнес-сторінки
ФБ/Інстаграм
Ведення
сторінки
ФБ/Інстаграм

Ні

Ні

87,5%

Не має

81,25
%

Не
викорис
товувал
и

Використання
Google Ads

Не
викорис
товувал
и

Використання
Google
Analytics

Не
викорис
товувал
и

93,75
%

Спеціалізовані
додатки
Чи можна
замовити
товар/послугу
через Інтернет?

100%

Так

100%

Оптимізова
но
спеціалісто
м

100%

Так

100%

100%

Маркетоло
г

100%

100%

Використов
ували,
хороший
результат

100%

100%

100%

100
%

80,0
%

100%

100%

Використов
ували,
поганий
результат

87,5%

Не
викорис
товувал
и

80,0%

Використов
ують та
аналізують

Не
викорис
товувал
и

Не
можна

Так

Так

Не
викорис
товувал
и

Спеціалізована
ERP-система
Не
викорис
товувал
и
Не
викорис
товувал
и

100%

Є

Викори
стовува
ли,
хороши
й
результ
ат

Кластер 5 (1)

ТОВ

80,0%
Маркет
олог

Використання
реклами ФБ

Спеціалізована
СRМ-система

Так

90%

Кластер 4 (5)

100%

100%

81,25
%

Не
викорис
товувал
и
Не
викорис
товувал
и

90,0%

Так

100%

100%

Так

100%

90,0%

Не
викорис
товувал
и

Ні

100%

Не
викорис
товувал
и

Так

100 %

Так

100
%

Так

100%

Так

100%

100
%

Так

100%

100
%

Так

100%

Примітка: розраховано та структуровано автором

Згідно з результатами, найбільшу кількість респондентів (16) було
віднесено до першого кластера, основними характеристиками якого є:
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•

відсутність

досвіду

роботи

з

будь-якими

цифровими

інструментами;
•

відсутність компаній в Інтернет-середовищі;

•

неефективність сайту за його наявності.

Кластер

II:

Компанії

з

обмеженим

використанням

цифрових

інструментів, використовують лише соціальні мережі (10 учасників). Його
характерними ознаками є:
•

відсутність функціонування ланцюжка покупки на сайті;

•

невикористання складних цифрових інструментів;

•

наявність лише соціальних мереж.

Кластер III: компанії, що використовують більш досконалі цифрові
інструменти (2 учасники). Характеристиками якого є:
•

ефективне функціонування сайту та ланцюжка покупки;

•

використання більшості цифрових інструментів включно з

рекламою;
•

робота маркетолога над просуванням бренду чи продукту.

Кластер IV: компанії, які використовують власні цифрові інструменти,
послуги професіоналів (SEO, соціальні мережі, реклама) (5 учасників).
Основні характеристики якого визначаються наступним чином:
•

наявність компаній в Інтернет-просторі;

•

використання простих інструментів у неповному обсязі або

самостійно.
Кластер V: компанії, які використовують майже всі передові цифрові
технології, включаючи методи Data Science (1 учасник).
Достатня ступінь відмінностей між кластерами та достатня ступінь
схожості елементів всередині кластеру (80‒100%) дає змогу чітко виділити
наступні групи та ранжувати їх за рівнем використання цифрових технологій
та інструментів у бізнес-діяльності. У табл. 4.29 показано ранжування типів
бізнес-структур за рівнем цифрової зрілості.
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Таблиця 4.29
Ранжування кластерів бізнес-структур за рівнем цифрової зрілості
№
кластеру

Характеристика кластеру

Відсутність досвіду роботи з будь-якими цифровими інструментами;
I
відсутність компаній в Інтернет-середовищі; неефективність сайту за його
наявності (16 учасників).
Обмежене використання цифрових інструментів, використання лише
ІІ
соціальних мереж; відсутність функціонування ланцюжка покупки на сайті
(10 учасників).
Використовують більш досконалі цифрові інструменти; ефективне
функціонування сайту та ланцюжка покупки; використання більшості
ІІІ
цифрових інструментів включно з рекламою; робота маркетолога над
просуванням бренду чи продукту (2 учасника).
Використовують складніші цифрові інструменти, такі як ERP та CRM;
IV
послуги професіоналів (SEO, соціальні мережі, реклама); наявність компаній
в Інтернет-просторі (5 учасників).
Використовують майже всі передові цифрові технології, включаючи методи
V
Data Science (1 учасник).
Примітка: сформовано автором

Щодо кластеризації, здійсненої ЕМ-методом у середовищі MS Excel, то
вона виявилась нестійкою (табл. 4.30).
Таблиця 4.30
Порівняльна характеристика кластерів отриманих EM-методом у середовищі
MS Excel
Запитання
1
Організаційна
структура
Наявність
сайту
Робота
ланцюжка
корзинапокупець

Кластер 1 (8)

Кластер 2 (9)

Кластер 3 (9)

Кластер 4 (6)

Кластер 5 (2)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ФОП

87,5
%

ТОВ

66,6%

ФОП

55,5%

ТОВ

66,6%

ТОВ

100%

Так

62,5
%

Ні

55,5%

Ні

55,5
%

Так

66,6%

Так

100%

Ні

62,5
%

Ні

88,8%

Ні

88,8
%

Ні

100%

Так

100%

Оптимізація
сайту

Ні

50,0
%

Ні

77,7%

Ні

77,7%

Ні

100%

Оптимізо
вано
спеціаліс
том

100%

Наявність
бізнессторінки
ФБ/Інстаграм

Так

62,5
%

Ні

77,7
%

Так,
частков
о

55,5%

Частк
ово

50,0%

Так

100%
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Продовження табл. 4.30
1
Ведення
сторінки
ФБ/Інстаграм

Використання
реклами ФБ

Використання
Google Ads

Використання
Google Analytics
Спеціалізована
ERP-система
Спеціалізована
СRМ-система
Спеціалізовані
додатки
Чи можна
замовити
товар/послугу
через Інтернет?

2
Працює
добре
(самості
йно або
маркето
лог)
Не
викорис
товувал
и
Не
викорис
товувал
и
Не
викорис
товувал
и
Не
викорис
товувал
и
Не
викорис
товувал
и
Не
викорис
товувал
и
Так

3

4

5

6

50,0
%

Не
використ
овується /
працює
погано

44,4
%

Працює
без
плану

50,0
%

Не
використ
овували

100
%

Не
викорис
товувал
и

75,0
%

Не
використ
овували

100
%

Не
викорис
товувал
и

62,5
%

Не
використ
овували

77,7
%

75,0
%

Не
використ
овували

77,7
%

75,0
%

Не
використ
овували

100
%

100
%

Не
використ
овували

100
%

62,5
%

Ні

55,5
%

Не
викорис
товувал
и
Не
викорис
товувал
и
Не
викорис
товувал
и
Не
викорис
товувал
и
Ні

7

8

9

10

11

55,5%

Прац
ює
без
плану

55,5%

Маркетол
ог

100%

77,7%

Не
викор
истов
ували

50,0%

88,8%

Не
викор
истов
ували

83,0%

100 %

55,5%

88,8%

88,8%

77,7
%

Не
викор
истов
ували
Не
викор
истов
ували
Не
викор
истов
ували
Не
викор
истов
ували
Так /
Ні

66,6%

Використ
овували
(добре/по
гано)
Використ
овували
(не
спрацюва
ло)
Використ
овують та
аналізуют
ь

по
50,0%

по
50,0%

100%

66,6%

Так /
частково

по
50%

100%

Так

100%

100%

Так / Ні

по
50%

50,0%

Так

100%

Примітка: розраховано та структуровано автором

Оскільки ЕМ-алгоритм представляє групу ітеративних методів нечіткої
кластеризації, такий результат є нормальним та придатним для використання
у певному класі задач. На противагу до агломеративної кластеризації, ступінь
однаковості відповідей на запитання усередині кластерів є набагато нижчою,
і в середньому коливається у межах 60‒70%. Як бачимо, невисокою є також
міра відмінності кластерів між собою. Багатократне повторення застосування
EM-методу не покращило якості результатів.
На противагу до агломеративної кластеризації, ступінь однаковості
відповідей на запитання усередині кластерів є набагато нижчою, і в
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середньому коливається у межах 60-70%. Визначивши поріг придатності в
80%, отримаємо результати відображені у табл. 4.31.
Таблиця 4.31
Характерні ознаки кластерів, утворених при ітеративному підході
Запитання
Організаційна
структура

Кластер 1 (8)
87,5
ФОП
%

Кластер 2 (9)

Кластер 3 (9)

Кластер 4 (6)

Наявність сайту
Робота ланцюжка
корзина-покупець

Ні

88,8
%

Ні

88,8
%

Оптимізація сайту

Ні

100
%

Ні

100
%

Наявність бізнессторінки
ФБ/Інстаграм
Ведення сторінки
ФБ/Інстаграм
Не
використ
овували
Не
використ
овували

Використання
реклами ФБ
Використання
Google Ads

Кластер 5 (2)
100
ТОВ
%
100
Так
%
100
Так
%
Оптимізо
вано
100
спеціаліс
%
том
Так

100
%

Маркетол
ог

100
%

Використ
овують та
аналізуют
ь

100
%

Так

100
%

Так

100
%

100
%
100
%

Використання
Google Analytics

Не
використ
овували

88,8
%

Не
використ
овували

100
%

Не
використ
овували

83,0
%

Спеціалізована
ERP-система
Спеціалізована
СRМ-система
Спеціалізовані
додатки

Не
викорис
товувал
и

100
%

Не
використ
овували

100
%

Не
використ
овували

88,8
%

Не
використ
овували

100
%

Не
використ
овували

100
%

Не
використ
овували

88,8
%

Не
використ
овували

100
%

Чи можна
замовити
товар/послугу
через Інтернет?

Примітка: розраховано та структуровано автором

Як бачимо, невисокою є також міра відмінності кластерів між собою.
Багатократне повторення застосування EM-методу не покращило якості
результатів.
Аналогічно до попереднього методу кластеризації, виділено V кластер,
до якого ввійшли дві бізнес-структури, що активно використовують цифрові
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технології у своєму бізнесі. Відмінності між іншими кластерами є
незначними, різниці у відсотковому співвідношенні відповідей на запитання
є мінімальними, тому неможливо виділити характерні риси кожної
підмножини. Неможливість виокремити кластери з чітко вираженими
особливостями не відповідає поставленій у дослідженні задачі.
Порівняльний аналіз результатів, отриманих двома методами показав
такі результати:
• з допомогою ієрархічної агломеративної кластеризації

отримано 5

кластерів, достатньо відмінних одне від одного та з високим ступенем
схожості між елементами кластеру (60-100% залежно від запитання).
Виокремлено характерні риси кластерів (використання соціальних мереж,
рекламних кабінетів та послуг, аналітичних інструментів, пошукової
оптимізації сайтів тощо);
• використання ЕМ-методу не дозволило отримати хороші результати
кластеризації та досягнути мети задачі, результати виконання ЕМ-методу
змінювалися з кожним запуском алгоритму.
Дослідним шляхом встановлено, що метод агломеративної ієрархічної
кластеризації є ефективним методом для вирішення задачі кластеризації
даних змішаного типу, отриманих в результаті опитування респондентів.
Саме тому на основі отриманих результатів методом агломеративної
ієрархічної кластеризації розглянемо які ж саме суб’єкти підприємництва
увійшли в той чи інший кластер (рис. 4.21):

Рис. 4.21. Утворені кластери із відповідними респондентами
Примітка: згруповано автором
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Кластер 5. Респонденти: ['MagneticOne'];
Кластер 4. Респонденти: ['ТОВ «Школярик', 'Галіт', 'Ноне 1', 'СВ Лайт',
'МА Прості рішення'];
Кластер 3. Респонденти: ['Смартехбуд', 'Профі-центр'];
Кластер 2. Респонденти: ['Франс.уа, 'Rivolta', 'ДС', 'РР1', 'ФОП Глєбов',
'РР2', 'РР3', 'Стоматологія Софія', 'ПП Будбуд', 'ФОП Андрій Личук'];;
Кластер 1. Респонденти: [Ноне 2', 'Гефест', 'ТОВ Планета комфорту'
'ТОВ Полімелектро', 'ТОВ Універст ЛТД', 'ФОП Яркун', 'Абриколь', 'ПП
Тернохолод', 'ТОВ Урбан лайт', 'ФОП Матійчук', 'Галицька смакота', 'СМП
Маркет', 'ТОВ Автотехсервіс', 'ТОВ Булат', 'Транспорт', 'Дитяча школа
Дивосвіт'].
«Центроїди»

кластерів

при

відображенні

відношення

між

«просунутим» СММ та СЕО (рис. 4.22). Центри визначені як середнє
значення в кластері по даному параметру.

Рис. 4.22. Ефективність використання цифрових інструментів SEO та SMM
Примітка: згруповано автором

Як бачимо представники першого кластера мають низький рівень
використання інструментів SEO та SMM. Респонденти з 4 кластеру
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використовують дані інструменти нижче середнього. Щодо представників 2
кластеру, то вони використовують інструменти маркетингу (SMM) вище
середнього, проте інструменти SEO на дуже низькому рівні. Представники
третього та п’ятого кластерів працюють з даними інструментами ефективно.
Проте, підприємства які увійшли в п’ятий кластер використовують
максимально ефективно обидва інструмента трансформації, в той же час
представники третього кластеру використовують інструменти SMM на дуже
високому рівні, а інструменти SEO на середньому.
Щодо порівняння параметрів використання реклами у Facebook та
Google Adwords отримали наступні результати (рис. 4.23).

Рис. 4.23. Ефективність використання цифрових інструментів рекламні
компанії в Фейсбуку та Google Ads
Примітка: згруповано автором

Як бачимо представники першого кластера мають низький рівень
використання обидвох інструментів, отже не працювали з рекламою власних
компаній в Інтернеті. Респонденти 4 кластеру використовують ефективно
рекламу

в

Google

Ads,

проте

рекламні

інструменти

Фейсбуку

використовували на низькому рівні. Щодо представників 3 кластеру, то вони
використовують обидва інструмента максимально ефективно. Представники
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другого кластеру працювали більше, проте з малою ефективністю з
рекламою у Фейсбуку, та при цьому не використовують рекламу у Google
Ads. Підприємства які увійшли в п’ятий кластер використовують ефективно
(вище середнього рівня) обидва інструмента трансформації (реклама у ФБ
таGoogle Ads).
Щодо використання інструментів роботи сайту та здійснення СЕО
оптимізації, отримали наступні результати (рис. 4.24): представники першого
та другого кластерів не ефективно працюють з інструментами просування
власних сайтів та робота самих сайтів є не ефективною. У представників
першого кластеру в більшості немає власного сайту. У представників
четвертого кластеру сайт працює вище середнього рівня, тобто наповнюється
систематично,

проте

не

використовуються

інструменти

пошукової

оптимізації, а саме не прописаний заголовок сайту, ключові слова, опис
діяльності та ін.

Рис. 4.24. Використання інструментів роботи сайту та пошукової
оптимізації (кластерний розподіл)
Примітка: згруповано автором

У представників третього кластеру сайт працює на високому рівні,
тобто наповнюється систематично, є ланцюжок вибір товару-корзина, проте
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не

використовуються

інструменти

пошукової

оптимізації.

І

тільки

представники п’ятого кластеру використовують максимально ефективно
обидва інструмента.
Стосовно способів комунікації з працівниками і отримання зворотного
зв’язку від клієнтів отримали наступні співвідношення (рис. 4.25).

Рис. 4.25. Використання цифрових інструментів для комунікації та
отримання зворотного зв’язку від клієнтів
Примітка: згруповано автором

У

представників

першого

кластеру

використовують

ефективні

інструменти для здійснення комунікації між працівниками та клієнтами,
проте, не здійснюють жодних дій щодо отримання зворотного зв’язку від
клієнтів.
Четвертий кластер використовує інструменти середньої складності для
здійснення комунікації між працівниками та клієнтами, та використовує
прості інструменти для отримання зворотного зв’язку від клієнтів.
Представники

третього

кластеру

не

ефективно

здійснюють комунікацію та не зацікавлені в отриманні зворотного зв’язку від
клієнтів.
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Представники другого кластеру здійснюють ефективно комунікацію та
отримують зворотній зв'язок від клієнтів, адже використовують вірні цифрові
інструменти.
Щодо

співвідношення

у

використанні

інструментів

СЕО

і

використання аналітичних інструментів (Google Analytics) роботи сайту
отримали дані, що відображені на рисунку 4.26.

Рис. 4.26. Використання цифрових інструментів для пошукової
оптимізації та аналітики сайту (Google Analytics, інші)
Примітка: згруповано автором

Представники першого та другого кластерів не працюють з даними
інструментами. Підприємства які увійшли в четвертий кластер застосовують
інструмент Google Analytics на середньому рівні, проте не використовують
отримані дані для підвищення ефективності власної діяльності. Щодо
інструментів

пошуково

оптимізації,

то

вони

їх

не

застосовують.

Представники третього кластеру здійснюють пошукову оптимізацію на
середньому рівні та використовують аналітику сайту на середньому рівні.
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Представники ж п’ятого кластеру використовують обидва напрямки
максимально ефективно.
Щодо

використання

ERP-системи

та

CRM-системи

суб’єктами

підприємництва, то отримано наступні дані (рис. 4.27).

Рис. 4.27. Використання CRM та ERP-систем суб’єктами
підприємництва (кластерний розподіл)
Примітка: згруповано автором

З даного аналізу можемо побачити, що підприємства які увійшли до
другого кластеру не застосовують CRM та ERP-системи. Представники
першого кластеру використовують ERP-системи. Четвертий кластер частково
використовує CRM-систему. Представники третього та п’ятого кластерів
ефективно використовують обидва цифрових інструмента. Підприємства, що
увійшли до п’ятого кластеру є лідерами у використанні CRM та ERPсистеми.
Розподіл респондентів за сумою використаних цифрових інструментів
в межах проведеного кластерного аналізу (рис. 4.28).
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Рис. 4.28. Розподіл респондентів за сумою використаних цифрових
інструментів в межах кластерів
Примітка: згруповано автором

Розподіл кластерів за сумою показників (використаних цифрових
інструментів) відображено на рисунку 4.29.

Рис. 4.29. Розподіл кластерів за сумою використаних цифрових інструментів
Примітка: згруповано автором
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Цікавим є також результати співвідношення між досліджуваними
індикаторами. Так, при співвідношені Цифрової грамотності людського
капіталу (H) та цифровими інструментами (I) отримали наступні результати
(рис. 4.30).

Рис. 4.30. Розподіл респондентів в межах кластерів в співвідношенні
індикаторів «Н» та «І»
Примітка: згруповано автором

Як бачимо із рисунка 4.30 деякі точки (респонденти) наклалися один на
одного це означає, що їх показники дуже схожі. Завдяки тому, що ми провели
кластерний аналіз та маємо 5 кластерів з чітким розподілом суб’єктів
підприємництва які увійшли у їх структуру можемо побачити дане
співвідношення за допомогою візуального відображення центроїдів даних
кластерів (рис. 4.31).
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Рис. 4.31. Розподіл «центроїдів» кластерів в співвідношенні індикаторів «Н»
та «І»
Примітка: згруповано автором

Співвідношення між індикаторами «цифрова інфраструктура» («Т»)
(апаратне забезпечення) та «цифрові інструменти» («І») відображено на рис.
4.32.

Рис. 4.32. Розподіл респондентів в межах кластерів в співвідношенні
індикаторів «Т» та «І»
Примітка: згруповано автором
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Точки деяких респондентів теж накладаються, саме тому відобразимо
залежність в центроїдах кластерах по тих же індикаторах (рис. 4.33).

Рис. 4.33. Розподіл «центроїдів» кластерів в співвідношенні індикаторів «Т»
та «І»
Примітка: згруповано автором

Результати

співвідношення

індикаторів

«цифрової

грамотності

людського капіталу» та «цифрової інфраструктури» відображено на рисунку
4.34. Як бачимо знову деякі точки наклалися.

Рис. 4.34. Розподіл респондентів в межах кластерів в співвідношенні
індикаторів «Т» та «H»
Примітка: згруповано автором
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На рисунку 4.35 відображено розподіл «центроїдів» кластерів в
співвідношенні індикаторів «Т» та «H».

Рис. 4.35. Розподіл «центроїдів» кластерів в співвідношенні індикаторів «Т»
та «H»
Примітка: згруповано автором

В подальшому при збільшенні кількості респондентів та отриманням
стійкої конфігурації кластерів необхідно буде перейти до задачі класифікації
– віднесення кожного наступного учасника до того чи іншого кластеру за
подібністю ознак.

Висновки до розділу 4

1. За результатами проведеного дослідження доведено, що вибірка
респондентів, котрі брали участь в опитуванні є репрезентативною та
валідною, адже за більшістю параметрів (квот, пропорцій) досліджуваних
ознак відповідає їх частці (пропорції) в генеральній сукупності. Отримані
дані використано для апробації розробленого поліструктурного методичного
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підходу до визначення Індексу цифрової трансформації бізнес-структур
Тернопільської області.

2. Доведено ефективність застосування системи уніфікування та
кодування результатів соціологічного дослідження на основі анкетиопитувальника. Це дало змогу протестувати та апробувати відповідну
поліструктурну методологію розрахунку Індексу цифрової трансформації
бізнес-структур Тернопільської області.

3. У даному розділі здійснено аналіз та оцінювання (розрахунок)
Індексу цифрової трансформації бізнес-структур Тернопільської області (у
дослідженні взяло участь 34 респонденти). Структуровано та здійснено
групування бізнес-структур (респондентів) за градацією результатів по
окремих індикаторах Індексу цифрової трансформації бізнесу та загалом
сумарного результату.

4. Доведено, що метод агломеративної ієрархічної кластеризації є
ефективним методом для вирішення задачі кластеризації даних змішаного
типу, отриманих в результаті опитування респондентів.
Порівняльний аналіз результатів, отриманих двома методами показав
наступні результати: • з

допомогою

ієрархічної

агломеративної

кластеризації отримано 5 кластерів, достатньо відмінних одне від одного та з
високим ступенем схожості між елементами кластеру (60-100% залежно від
запитання).

Виокремлено

характерні

риси

кластерів

(використання

соціальних мереж, рекламних кабінетів та послуг, аналітичних інструментів,
пошукової оптимізації сайтів тощо); •

використання

ЕМ-методу

не

дозволило отримати хороші результати кластеризації та досягнути мети
задачі, результати виконання ЕМ-методу змінювалися з кожним запуском
алгоритму.

5. Обґрунтовано оптимальну кількість кластерів. Найвищу якість
демонстрував поділ лише на два кластери, проте це не дозволяло досягнути
поставленої мети – оптимально розбити вхідну множину на підмножини,
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придатні для подальшого аналізу. З цієї причини оптимальною кількістю
було вибрано 5 кластерів.

6. Здійснено кластерний аналіз бізнес-структур малого та середнього
бізнесу Тернопільської області в розрізі їх цифрової зрілості, що, на відміну
від інших, базується на практичному дослідженні особливостей двох підходів
– ітеративного та ієрархічного – з подальшим обґрунтуванням доцільності
застосування методу агломеративної ієрархічної кластеризації для вирішення
задач обробки даних змішаного типу.

7. В роботі обґрунтовано залежності та закономірності використання
різних груп цифрових інструментів, що дало змогу встановити наявність
високого ступеня кореляції рівня використання цифрових інструментів
(група індикаторів «І» ) та рівня цифрової грамотності людського капіталу
підприємств (група індикаторів «Н»). Розроблено систему характеристик, на
основі яких працівники підприємств зможуть оцінювати складність
використання різних груп цифрових інструментів.
Результати, проведені у розділі відображені у публікаціях: [259; 269;
270; 286; 306].
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РОЗДІЛ 5
МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНДЕКСУ ЦИФРОВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ ЯК ІМПЕРАТИВ ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ

5.1. Формування «дорожніх карт» цифрової трансформації бізнесструктур, як імператив інноваційних змін
Перехід промислового виробництва до понять «цифрової» економіки,
трансформації підприємств та широкого використання технологій у бізнеспроцесах стрімко відбувається по всьому світу. Він включає в себе зміну
стратегії ведення бізнесу та організації його бізнес-процесів, появу нових
цілей та засобів їх досягнення, адаптування бізнес-моделі організації до
глобальних

тенденцій

зростання

впливу

інформаційних

технологій

(Струтинська I., Дмитроца Л., Козбур Г., Сороківська O., Мельник Л., 2019).
Проте, в Україні такі процеси проходять досить повільно. Однією із
проблем є недостатня обізнаність підприємців щодо можливостей і способів
використання цифрових технологій у власних бізнес-процесах, особливо
серед представників малого та середнього бізнесу (МСП) (Струтинська I.,
Дмитроца Л., Козбур Г., 2019). Відсутність доступних сервісів, платформ,
додатків чи порталів гальмує швидкість впровадження інновацій у вітчизняне
підприємництво. Це, в свою чергу, не дозволяє бізнесу інтегруватися зі
світовими тенденціями, що ускладнює вихід на міжнародну економічну
арену.
Вважаємо, що одним із важливих завдань для пришвидшення цифрової
трансформації

українського

бізнесу

є

створення

«дорожніх

карт»

діджиталізації бізнесу, які б надавали рекомендації щодо використання
цифрових технологій у різних сферах бізнесу. Варто пам’ятати, що для
послідовної та ефективної трансформації необхідними є наявність вектору
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розвитку, зрозумілого інструментарію для здійснення змін, а також
доступність джерела інформації, з якого можна отримати вказівки, допомогу
та можливості для подальшого навчання.
Саме тому дослідження питання нестачі необхідної інформації та
розробка дорожньої карти із рекомендаціями – це важливі кроки у
прискоренні переходу України до інформаційного суспільства та «цифрової»
економіки. З огляду на відмінності у сферах діяльності вітчизняних
підприємців, важливим є саме індивідуальний підхід під час формування
переліку рекомендацій, їх конкретизація та надання прикладних інструментів
для використання при вирішенні того чи іншого завдання.
В якості методичного інструментарію для комплексного розрахунку
ефективності використання цифрових технологій МСП у розділі 3 (п.3.1)
було

запропоновано

методологію

обчислення

Індексу

цифрової

трансформації бізнес-структур («HIT»). Такий індикатор дозволяє отримати
та узагальнити інформацію про різні аспекти цифрового розвитку; дослідити
їх вплив на ефективність бізнес-процесів та успішність підприємства;
проаналізувати тенденції зміни цифровізації МСП тощо.
В основі обчислення Індексу використовуються такі показники як:
− цифрова грамотність (компетентність) людського капіталу (Н), яка
визначається як здатність працівника виконувати складні завдання та вимоги,
залучаючи як професійні, так і особистісні навички (Струтинська І., Дяків Л.,
Маркович І., Мельник Л., 2019);
− використання цифрових інструментів, що є ключовим показником та
відображає якісні характеристики ефективності технології в бізнесі (І);
− показники цифрової інфраструктури підприємства (Т), які описують
рівень його забезпечення необхідним обладнанням (персональні комп’ютери,
ноутбуки, смартфони) та широкосмуговим Інтернетом.
У табл. 5.1 відображено значення часткових індикаторів Індексу
та зведений Індекс цифрової трансформації бізнесу для кожного
респондента дослідження.
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Таблиця 5.1
Значення Індексу для бізнес-структур в розрізі складових
№/п
респ
онде
нта

Назва респондента

Значення
індикатора
«H»

Значення
індикатора
«I»

Значення
індикатора
«Т»

1
2
3
4
5
6
7

None 2
Frans.ya
Rivolta
Ds
Gefest
Planeta comfortu
Children school
Dyvosvit
PP 1
FOP Glebov
TOV
Polimerelectro
TOV Universt LTD
FOP Yarkun
Abricol
FOP Andriy L
PP Ternocholod
TOV Urban Light
FOP Matiychuk
Galytska Smakota
PP 2
PP 3
SMP Market
Sofiya
PP BudBud
SV Light
Profi-center
MagneticOne
MA Prosti
Rishenya
Galit
TOB
Avtotechservis
TOB Bulat
TOB Shkolaryk
Transport
None 1
Smarttechbud

0,4
0,6
0,6
0,4
0,2
0,2
0,4

0,225
0,276
0,174
0,367
0,05
0,166
0,402

0,5
0,75
0,75
1
0,599
1
1

0,333
0,468
0,417
0,504
0,205
0,343
0,521

0,4
0,4
0,4

0,207
0,224
0,226

0
0,835
0,799

0,223
0,399
0,393

0,2
0,2
0,4
0,4
0,6
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,6
0,8
1
0,8

0,16
0,195
0,204
0,242
0,259
0,115
0,155
0,177
0,206
0,206
0,205
0,281
0,133
0,453
0,743
0,712
0,488

0,25
0,901
0,665
0,5
0,5
1
0,066
0,799
0,901
0,901
1
1
0,066
1
0,5
1
1

0,19
0,338
0,355
0,341
0,41
0,32
0,15
0,31
0,343
0,343
0,423
0,481
0,14
0,61
0,712
0,856
0,684

0,6
0,4

0,338
0,1

0,684
0,665

0,486
0,303

0,4
0,4
0,4
0,8
0,6

0,178
0,341
0,193
0,261
0,669

0,25
0,767
0,934
1
0,665

0,259
0,444
0,403
0,571
0,648

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Значення
Індексу в
розрізі
складових

Зведене
значення
Індексу

Примітка: структуровано автором за результатами проведених розрахунків
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Варто зазначити, що розрахунок зведених індикаторів є важливою
складовою не лише для обчислення кінцевого значення Індексу цифрової
трансформації бізнес-структур (Індекс «НІТ»), а й для формування загальних
рекомендацій для дорожніх карт цифрової трансформації МСП, адже для
успішного застосування Індексу варто враховувати складність самостійного
проведення змін у бізнес-процесах.
Через недостатню цифрову грамотність та відсутність досвіду,
підприємцям необхідний певний функціонал, дорожня карта чи вектор для
розвитку, метою якого було б надання конкретного інструментарію та
інформації щодо його застосування. Наявність таких засобів значно спрощує
трансформацію бізнесу, а також надає можливість проведення моніторингу
ефективності впровадження цифрових технологій в бізнес-процеси з огляду
на щорічну зміну Індексу та його складових індикаторів.
Для розробки переліку індивідуальних рекомендацій було використано
ряд запитань щодо використання цифрового інструментарію під час ведення
бізнес-діяльності із опитування, яке проходили підприємці. Для кожного із
запитань всі можливі відповіді було перетворено у кількісні значення,
нормалізовано та приведено в інтервал [0; 1]. На основі проведених
досліджень було розроблено перелік конкретизованих рекомендацій щодо
визначених

цифрових

інструментів

(блок

«І»).

Дані

рекомендації

структуровано у таблиці 5.2.
Варто також зазначити, що рекомендації для кожного питання
варіюються як за складністю та часом виконання, так і за необхідним рівнем
цифрової грамотності виконавців. Адже передбачається, що цифрова
грамотність

працівників

та

рівень

використання

інструментів

розвиватимуться в однаковому темпі. Тобто, зі зростанням компетенцій
людини, самостійності та ефективності її рішень, зростатимуть й вимоги до
виконуваних завдань, а інструментарій охоплюватиме більш складні способи
вирішення поставлених задач.
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Конкретизовані рекомендації (щодо використання цифрових інструментів «І»)

Номер
питання

Питання

Града
ція

1

2

3

1A

1B

Маєте
власний
веб-сайт
організації, та чи ефективно він
працює?

0

0.5

1C

1

2A

0

2B

0,33
Чи здійснено пошукову SEOоптимізацію Веб-сайту фірми

2C

0,67

2D

1

3A

0

3B

0,2

3C
3D

Оцініть ефективність ведення
інформаційних кампаній у
соціальних
мережах
(не
враховуючи рекламні)

0,4
0,6

3E

0,8

3F

1

4A

0

4B
4C

Чи використовуєте рекламу у
Фейсбук і/або Інстаграм та чи
задоволені результатами?

4D

5C

0
Чи використовуєте рекламу в
Google Ads (Google AdWords)?
Чи задоволені результатами?

5D
6A

0,67
1

5A
5B

0,33

0,33
0,67
1

Чи
використовуєте
інструменти аналітики (Google
Analytics, інші).

0

Таблиця 5.2

Рекомендація

Категорія

4

5

Для початку вам варто створити власний веб-сайт організації – це значно спрощує пошук вашої компанії у інтернеті та ознайомлення з спектром послуг. Можете
скористатися безкоштовними або досить дешевими конструкторами сайтів: WIX (https://ru.wix.com/), Tilda (https://tilda.cc/ua/), Wordpress
(https://en.wordpress.com/), SquareSpace (https://www.squarespace.com/), NetHouse (https://nethouse.ua/), Webnode (https://www.webnode.com.ua/) тощо чи створити
власний сайт з допомогою професіоналів
Варто провести внутрішній та зовнішній аудит сайту, визначити основні недоліки та шляхи їх вирішення. Перевірте зручність та коректність роботи сайту, за
потреби внесіть зміни. Регулярно оновлюйте інформацію на сайті: перелік послуг, їх наявність, новини роботи тощо.
Рекомендуємо раз на рік проводити перегляд функцій сайту, оновлювати їх перелік, позбуватися рідко використовуваних тощо.
За відсутності сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявністю – ознайомтеся із поняттям SEO-оптимізації, її переваг. Спробуйте попрацювати з
ключовими словами.
Проведіть зовнішній аудит сайту за допомогою наступних сервісів: Serpstat (https://serpstat.com/), Pr.Cy (https://pr-cy.ru/tools/) , PageSpeed Insights
(https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/), Think with Google (https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite/), Simple SEO Tools (http://simple-seotools.com/ru/analysis),
Redirects and Status Codes (http://www.redirect-checker.org/), Google Search Console (https://search.google.com/search-console/welcome),
Оптимізація для мобільних пристроїв (https://search.google.com/test/mobile-friendly). Перевірте коректність та актуальність тегів, ключових слів, метаданих тощо.
Проведіть зовнішній аудит сайту та визначте основні проблеми. За можливості пройдіть оффлайн або онлайн курс по SEO-оптимізації сайтів задля ефективнішої
роботи. Використовуйте такі інструменти:
Serpstat (https://serpstat.com/), Pr.Cy (https://pr-cy.ru/tools/) , PageSpeed Insights (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/), Think with Google
(https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite/), Simple SEO Tools (http://simple-seo-tools.com/ru/analysis), Redirects and Status Codes (http://www.redirectchecker.org/), Google Search Console (https://search.google.com/search-console/welcome), Оптимізація для мобільних пристроїв (https://search.google.com/test/mobilefriendly).
Продовжуйте підтримувати актуальність інформації на сайті, слідкуйте за трендами, періодично проводьте аудит роботи сайту
Рекомендуємо ознайомитися із функціоналом бізнес-сторінок у Facebook та створити таку для власного бізнесу. Ваш особистий аккаунт не повинен складатися
виключно з робочих справ, а бізнес-сторінки дозволяють більш широко працювати з аудиторією.
Перевірте актуальність інформації на сторінці: номери телефону, електронна адреса, місцезнаходження на карті. Заповніть основні розділи бізнес-сторінки та почніть
створювати контент.
Варто систематично працювати зі сторінкою, наповнювати її інформацією про вашу компанію чи пропонований продукт/послугу. Розповідайте про себе,
використовуйте фотографії та відео. Радимо також спостерігати за конкурентами та слідкувати за трендами у маркетингу. За потреби переглядайте онлайн-курси по
рекламі/маркетингу/менеджменту/комунікаціях
Для систематизації інформації радимо ознайомитися з поняттями контент-плану та звітності. Аналізуйте та переймайте досвід конкурентів, за потреби переглядайте
онлайн-курси по рекламі/маркетингу/менеджменту/комунікаціях.
Радимо відвідувати майстер-класи та інші події щодо копірайтингу, інтернет-маркетингу, SEO-оптимізації сайтів. За потреби пройдіть оффлайн чи онлайн-курс з
потрібної сфери або зверніться за консультацією чи аудитом до спеціаліста.
Хороша робота з сторінкою завжди заслуговує винагороди – забезпечуйте й надалі професійний розвиток маркетолога, беріть участь у конференціях, переймайте
світові практики та вдосконалюйтесь
За можливості проведення власних рекламних кампаній, радимо ознайомитися з поняттям та функціоналом рекламного кабінету Facebook/Instagram, визначити
портрет цільової аудиторії компанії: вік, стать, звички, інтереси, проблеми тощо. При перегляді соціальних мереж звертайте увагу на рекламні (Sponsored) пости,
помічайте, що у них вам подобається. За потреби та зацікавлення запустіть першу рекламну кампанію.
За можливості проведення власних рекламних кампаній, радимо ознайомитись з ключовими метриками. Перегляньте статті чи відеоролики на дану тематику,
спробуйте налаштувати власну рекламну кампанію, дотримуючись вимог: цільова аудиторія – текст – картинка чи відео. Уточнюйте цільову аудиторію.
Працюйте над уточненням цільової аудиторії та вдосконаленням текстової та візуальної складової кампанії, переглядайте рекламу вітчизняних та світових
конкурентів, слідкуйте за трендами, помічайте тенденції в власній сфері та галузі інтернет-маркетингу. За потреби зверніться за консультацією до спеціалістатаргетолога.
Чудовий результат! Продовжуйте слідкувати за трендами маркетингу та реклами, відвідуйте спеціалізовані конференції та майстер-класи, пробуйте різні види
реклами та тестуйте різні підходи на різних аудиторіях.
Рекомендуємо ознайомитися із рекламним кабінетом сервісу Google AdWords, його можливостями та необхідними даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слів,
спробуйте дібрати запити, за якими вас можуть найчастіше знаходити. Перегляньте статті та відеоролики по трендах та правилах роботи з сервісом.
Задля покращення розуміння алгоритмів роботи сервісу та пошукового бота в загальному, радимо звернутися за консультацією до спеціаліста з контекстної реклами
(PPC-спеціаліст), по можливості пройти онлайн або офлайн курси з даної тематики.
За потреби зверніться за консультацією чи аудитом до зовнішнього спеціаліста з контекстної реклами (PPC-спеціаліста), продовжуйте вдосконалювати оголошення
та пропозиції, списки ключових слів. Слідкуйте за трендами та розвитком.
Чудовий результат! Продовжуйте розвиватись: переглядайте майстер-класи, вебінари, відвідуйте спеціалізовані заходи.
Радимо ознайомитися із функціоналом одного з найпопулярніших інструментів онлайн-аналітики: Google Analytics. За наявності власного сайту, підключіть цей
інструмент та дочекайтеся перших результатів (після 1-1.5 місяців). Зверніть увагу на проблемні місця, аудиторію, найчастіше відвідувані сторінки. Перегляньте
відеоролики по базовому налаштуванню аналітики.

Рекомендації щодо
роботи з веб-сайтом
компанії

Рекомендації щодо
роботи з веб-сайтом
компанії

Рекомендації щодо
роботи із соціальними
мережами

Рекомендації щодо
роботи з інтернетрекламою та
рекламними кабінетами

Рекомендації щодо
роботи з інтернетрекламою та
рекламними кабінетами
Рекомендації щодо
збору та використання
аналітики
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Продовження табл. 5.2
1

2

3

6B

0,5

6C

1

7A
7B
7C
8A
8B
8C

9A

Чи використовуєте програму
для
планування
ресурсів
(власну ERP-систему)
Чи
використовуєте
ви
спеціалізовані
системи
управління
фінансами
і
стратегічного
управління
(бюджетування,
планування,
консолідація, рентабельність)?
Чи
використовуєте
систему

СRM-

9B

10A

10B
11A
11B
12A
12B
12C
13A
13B
13C
14A
14B
14C
15A
15B
15C
16A

16В
16С

0
0.5
1
0
0.5

4

Перегляньте статистичні дані сервісу за останні 3-6 місяців. Проаналізуйте отримані дані: структуруйте поведінку клієнтів, знайдіть проблемні місця сайту, внесіть
корективи в роботу сервісу, визначте детальну цільову аудиторію для роботи з соціальними мережами та рекламою. За можливості пройдіть онлайн-курс або
вебінари з більш складного налаштування аналітики.
Так тримати! Використовуйте дані з аналітики й надалі, включайте її до процесу прийняття рішень, звертайте увагу на періодичність змін поведінки користувачів та
відповідно реагуйте на неї.
За потреби та достатнього розміру компанії радимо спробувати у використанні систему планування ресурсів (Enterprise Resource Planning System). Це спрощує
документообіг між відділами компанії, встановлює стандарти для виробничих процесів тощо. Прикладами є 1C Підприємство (ERP), OneBox, Парус ERP,
Microsoft Dynamics ERP.
Рекомендуємо переводити фінансові та управлінські розрахунки у цифровий формат. Почніть із найпростішого: цифрові засоби обробки даних: Microsoft Excel,
Microsoft Project, Google Docs тощо.
Спробуйте використовувати професійні застосунки для управління фінансами та стратегічного управління. Наприклад, 1С або Медок.

1

0

Для забезпечення автоматизації взаємодії з клієнтами, оптимізації маркетингових та рекламних цілей та збільшення продажів рекомендуємо спробувати демо-версії
CRM-систем (Customer Relationship Management System), такі як Microsoft Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з
подальшою можливістю переходу на професійну версію.

1
Чи
використовуєте
спеціалізовані
аналітичні
додатки
для
управління
ланцюжками постачань (SCMсистеми та PDM (Product Data
Management))?
Чи
використовуєте
спеціалізовану BPM-cистему?
Які
цифрові
інструменти
використовуєте
для
комунікацій з персоналом (для
опитування,
обміну
інформацією)
Чи використовуєте цифрові
системи (онлайн програми,
маніпулятори,
стимулятори)
для навчання персоналу?
Яким
чином
здійснюєте
комунікацію
(отримуєте
зворотній зв'язок, втримуєте,
стимулюєте до нової покупки)
з клієнтом?
Вкажіть способи зберігання та
ведення обліку власних даних

Чи можна придбати (замовити)
вашу послугу чи її складову
(консультацію, бронювання місця
тощо) через інтернет

0

За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використанні системи управління даними про продукт (Product Data Management), що оптимізує відслідковування
та використання інженерно-технічної інформації (aPriori Product Cost Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master
Data Management Cloud). За потреби в оптимізації логістичних завдань та виробничих процесів можемо порадити ознайомитись із поняттям управління ланцюгами
поставок (Supply Chain Management). Такі системи допомагають в плануванні, відслідковуванні та контролі поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM,
ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM тощо.

5

Рекомендації щодо
використання
спеціалізованих
додатків
Рекомендації щодо
використання
спеціалізованих
додатків
Рекомендації щодо
використання
спеціалізованих
додатків
Рекомендації щодо
використання
спеціалізованих
додатків

1
0

За потреби в автоматизації кроків виробничих процесів, регламентації стандартів та їх моніторингу, а також оптимізації бізнес-процесів підприємства рекомендуємо
використання систем управління процесами (Business Process Management Systems): Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM

1
0
0,5
1
0
0,5
1
0
0,5
1
0
0,5
1
0

0,2
0,4
0,6
0,8
1

Досить часто для написання коротких повідомлень є швидшим та зручнішим способом повідомлення працівників про важливі новини, зміни чи завдання. Спробуйте
використовувати месенджери для комунікації з персоналом: Viber, Telegram, WhatsApp, Google HangOuts тощо.
Для розмежування особистого та робочого спілкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту власного субдомену, а також корпоративні
месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступні системи управління проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira тощо.
За потреби зверніть увагу на можливості використання систем управління проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira тощо.
Радимо підвищувати базову цифрову грамотність працівників, використовуючи онлайн-курси та вебінари на базову тематику використання цифрових технологій.
Спробуйте підвищувати рівень цифрової грамотності працівників використовуючи професійні онлайн та офлайн курси.
Для забезпечення розвитку компанії звертайте увагу не лише на професійне, а й на особистісне зростання працівників та атмосферу у колективі, попереджуйте
конфлікти, започатковуйте традиції у компанії.
Рекомендуємо здійснювати комунікацію з клієнтами за допомогою соціальних мереж (листування від імені бізнес-сторінки), електронної пошти, месенджерів тощо.
Для опитування про якість наданих послуг можна розробити QR-коди (Google Forms, Microsoft Forms).
Для покращення комунікації та отримання відгуків від клієнтів радимо ознайомитись із поняттям та функціоналом чат-ботів у Facebook/Telegram та створити
власного (MonkeyChart для Facebook). Використовуйте опитування про якість наданих послуг, мотивуйте клієнтів бонусами. Розробіть Ton of Voice (тон
спілкування) компанії з клієнтами в електронному форматі.
Працюйте над покращенням ефективності комунікації з клієнтами, розглядайте нові можливості соціальних мереж, вивчайте інструменти розсилок (у чат-ботах та
електронних листах) та вдосконалюйте їх написання.
Рекомендуємо виконувати резервне копіювання даних на запасний носій інформації, наприклад, раз в день. Також можна часткове перенесення документообігу в хмарні сервіси
(наприклад, Google Drive, DropBox тощо)
Для спрощення резервного копіювання даних радимо використовувати системи керування версіями (Git, SVN, Mercurial, CVS тощо).

Якщо ваша специфіка бізнесу дозволяє здійснювати замовлення послуги чи її складової через Інтернет, рекомендуємо додати на власний сайт таку можливість (дзвінок від
менеджера/форма реєстрації/форма зворотного зв’язку).

Працюйте над збільшенням продажів онлайн, побудуйте та аналізуйте карти подорожей клієнтів , проводьте аналітику та беріть її до уваги.,
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спеціалізованих
додатків
Рекомендації щодо
навчання працівників
та комунікацій між
працівниками та з
клієнтами
Рекомендації щодо
навчання працівників
та комунікацій між
працівниками та з
клієнтами
Рекомендації щодо
навчання працівників
та комунікацій між
працівниками та з
клієнтами
Рекомендації щодо
використання
спеціалізованих додатків

Рекомендації щодо
роботи з веб-сайтом
компанії

-
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Таке поступове впровадження змін повинно забезпечити більш якісну
трансформацію підприємства та підвищити його гнучкість до можливих змін.
Максимальна

кількість

конкретизованих

(індивідуальних)

рекомендацій для певного респондента опитування – 18, що включає в себе
16 рекомендацій щодо використання конкретних інструментів (блок «І»), 2
загальні рекомендації щодо розвитку цифрових технологій (блок «Т») та
компетенцій працівників (блок «Н») (табл. 5.3).
Таблиця 5.3
Конкретизовані рекомендації (щодо блоку цифрових технологій «Т» та
цифрової грамотності «Н»)
Номер
питання
1

Питання

Градація

Рекомендація

Категорія

2

3

4

5

0

Рекомендується
використання
базових
цифрових
інструментів: соціальних мереж, месенджерів, онлайндокументів; створення сайту підприємства, цифровізація
спілкування з клієнтами (спілкування через електронну
пошту, месенджери, форму на сайті тощо).

0.2

Важливим є підвищення цифрових компетенцій персоналу,
перехід на бізнес-використання соціальних мереж, часткова
цифровізація бізнес-процесів, початок позиціонування
компанії у соціальних мережах, автоматизація спілкування з
клієнтами (чат-боти, QR-коди)

0.4

Рекомендовано проведення аудиту та SEO-оптимізації
власного сайту, початок використання рекламних кампаній
у соціальних мережах, створення контент-планів для
систематичної роботи, використання CRM-систем та систем
управління фінансами, підвищення цифрових компетенцій
персоналу, часткове запровадження збору даних аналітики

0.6

Варто звернути увагу на професійне використання
соціальних мереж та їх рекламних кабінетів, за потреби
залучаючи
сторонніх
спеціалістів.
Можливим
є
використання даних онлайн-аналітики для прийняття рішень
та BPM-систем моделювання і автоматизації бізнеспроцесів. Запровадження цифрових систем для навчання
персоналу. Важливим для позиціонування компанії є
створення стратегії просування компанії у соціальних
мережі та її дотримання. Використання корпоративних
месенджерів (за потреби).

17A

17B

17C

17D

17E

Загальні
рекомендації
блоку «Т»
для
користувача
(по
технологіях
залежно від
суми по
показнику І)

0.8

Зверніть увагу на використання технологій статистичного
аналізу та прогнозування (Data Mining, Big Data, Predictions),
роботи з аналітичними додатками для управління
ланцюжками постачань і сервісними операціями (SCMсистеми та Product Data Management) та системами
планування ресурсів (ERP).
Також цікавими галузями для ознайомлення є робота з ЗD друком, відслідковуванням місцезнаходження продукції,
геоінформаційними системами та промисловими роботами
(за потреби галузі роботи).

Загальні
рекомендації
щодо
підвищення
Індексу
цифрової
трансформації

305

Продовження табл. 5.3
1

2

18A

18B

18C

18D

18E

Цифрова
грамотність
персоналу (за
відповіддю
на питання)

3

4

0.2

Частині спеціалістів компанії, відповідальним за офісні
проекти, рекомендуємо вдосконалювати навички роботи із
соціальними мережами: створення бізнес-сторінок, початок
їх систематичного наповнення; використання цільових
сайтів, перегляд статей, відео-уроків, онлайн-курсів для
початківців. Також необхідною є практика цифрових
навичок та навчання усіх працівників базовим вмінням
роботи з використовуваним програмним забезпеченням. За
потреби можливе запровадження окремої посади спеціаліста
цифрових технологій.

0.4

Для
відповідальних
працівників
варто
проводити/оплачувати навчання на курсах початківців у
потрібній галузі (маркетинг, SMM, SEO, дизайн, управління
персоналом, CRM-системи, реклама тощо) Потрібним також
є аналіз трендів у вашій галузі, слідкування за конкурентами
в Україні та за кордоном, перейняття ідей, досвіду, аналіз їх
помилок. Можливим також є проведення зустрічей з
працівниками цехів/виробничих відділів компанії задля
пояснення стратегії розвитку та залучення їх до генерації
ідей чи експертної допомоги у створенні матеріалів.

0.6

Необхідною є практика досвіду спеціалістів з цифрових
технологій у визначених сферах, можливі консультації з
професіоналами
визначених
сфер
(маркетологи,
таргетологи, копірайтери, дизайнери, PPC-спеціалісти,
спеціалісти CRM та інших систем). Для підвищення
кваліфікації спеціалістів можливе аутсорс-залучення
спеціалістів, перейняття досвіду працівниками компанії,
відвідування конференцій. Активне генерування креативних
ідей, тісна співпраця з працівниками цехів/виробничих
відділів компанії.

0.8

Рекомендуємо подальший розвиток спеціалістів з цифрових
технологій: відвідування ними професійних конференцій чи
заходів, проходження цільових вузько направлених
вебінарів чи онлайн-курсів, вдосконалення майстерності,
глибокий аналіз трендів та їй продукування, поширення
місії компанії серед співробітників, ініціювання тісної
співпраці відділів та генерації нових ідей, креативів,
проектів, кампаній тощо.

1

Рекомендуємо подальший розвиток спецiалiстiв з цифрових
технологiй: вiдвiдування ними професiйних конференцiй чи
заходiв, проходження цiльових вузько направлених
вебiнарiв чи онлайн-курсiв, вдосконалення майстерностi,
глибокий аналiз трендiв та їй продукування, iнiцiювання
тiсної спiвпрацi вiддiлiв та генерацiї нових iдей, креативiв,
проектiв, кампанiй тощо.
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У результаті для кожного із респондентів отримаємо перелік
індивідуальних рекомендацій. Їх можна представити як і у текстовому
варіанті, так і у вигляді таблиці, де кожній відповіді на запитання
відповідатиме номер рекомендації зі списку (табл. 5.4).
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6

7

8

9

10

11

12

13

2
3
4
5
6
7

0
1А
0
1A
0
1А
1
1С
0
1А
0
1А
0,5
1B
0
1А
0,5
1В
0,5
1В
0
1А
0,5
1В
0,5
1В
0,33
2В
0
2A
0
2А
0,67
2С
0
2А
0
2А
0,33
2B
0
2А
0
2А
0
2А
0
2А
0
2А
0
2А
0
3А
0,4
3C
0,6
3D
0,8
3Е
0
3А
0,4
3С
0,8
3E
0,8
3Е
0,6
3D
0,4
3С
0
3А
0
3А
0,6
3D
0
4А
0
4A
0
4А
1
4D
0
4А
0
4А
0
4A
0
4А
0
4А
0
4А
0
4А
0
4А
0
4А
0
5А
0
5A
0
5А
0
5А
0
5А
0
5А
0
5A
0
5А
0
5А
0
5А
0
5A
0
5A
0
5A
0
6А
0,5
6B
0
6А
0
6А
0
6А
0
6А
1
6C
0
6А
0
6А
0
6А
0
6А
0
6А
0,5
6В
1
7С
0
7A
0
7А
0
7А
0
7А
0
7А
0
7A
0
7А
0,5
7В
1
7С
0
7A
1
7С
1
7С
1
8С
0,5
8B
0,5
8В
0,5

0
8А
1
8С
0,5
8B
0,5
8В
0,5
8В
1
8С
1
8С
1
8С
0,5
8В

0
9А
0
9A
0
9А
0
9А
0
9А
0
9А
0
9A
0
9A
0
9А
0
9А
0
9А
0
9А
0
9А
0
10А
0
10A
0
10А
0
10А
0
10А
0
10А
0
10A
0
10A
0
10A
0
10A
0
10А
0
10А
0
10А
0
11А
1
0
11А
0
11А
0
11А
0
11А
0
11A
0
11A
0
11A
0
11A
0
11А
0
11А
0
11А
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12B
0,5
12B
0,5
12B
0,5
12B
0,5
12В
0,5
12А
0
12А
0
13А
0,5
12В
0,5
13В
0,5
13В
0
13А
0,5
13А
0
13A
0
13A
0
13A
0
13A
0
13А
0,5
13В
0,5
13А

15
16
17
18
19

0
14А
1
14C
0,5
14В
0,5
14В
0
14А
0
14А
1
14C
1
14С
0,5
14В
0
14А
0,5
14В
0,5
14В
0
14А
1
15С
1
1
15С
0,5
15 В
0,5
15В
1
15С
1
15С
0,5
15В
1
15С
0,5
15В
0,5
15В
0
15А
0
15А
0,2
16А
0
16A
0
16С
0
16А
0,2
16А
0,2
16А
1
16С
0,4
16В
0,2
16А
0,4
16В
0
16А
0
16А
0
16А
0,23
17В
0,28
17B
0,17
17А
0,37
17В
0,05
17C
0,17
17А
0,40
17C
0,21
17В
0,22
17В
0,23
17В
0,16
17А
0,2
17В
0,21
17В
0,4
18B
0,6
18C
0,6
18C
0,4
18B
0,2
18A
0,2
18A
0,4
18B
0,4
18C
0,4
18B
0,4
18B
0,2
18A
0,2
18A
0,4
18B

Сума «H»

Сума «Т»

Чи можна придбати (замовити) вашу
послугу чи її складову (консультацію,
бронювання місця тощо) через інтернет, і
якщо так, то який відсоток продаж
охоплюють Інтернет-продажі

Вкажіть способи зберігання та ведення
обліку власних даних (якщо
використовуєте декілька, то зазначте в
пункті "Інше" )

Відповідь респондента (перший рядок) і рекомендації (другий рядок)
8
9
10
11
12
13
14

Яким чином здійснюєте комунікацію
(отримуєте зворотній зв'язок, втримуєте,
стимулюєте до нової покупки) з
клієнтом?

Чи використовуєте цифрові системи
(онлайн програми, маніпулятори,
стимулятори) для навчання персоналу?

Які цифрові інструменти використовуєте
для комунікацій з персоналом (для
опитування, обміну інформацією

Чи використовёуєте спеціалізовану BPMcистему

Чи використовуєте спеціалізовані
аналітичні додатки для управління
ланцюжками постачань (SCM-системи та
PDM (Product Data Management))?

Чи використовуєте СRM-систему

Чи використовуєте ви спеціалізовані
системи управління фінансами і
стратегічного управління
(бюджетування, планування,
консолідація, рентабельність)?

Чи використовуєте програму для
планування ресурсів (власну ERPсистему

Чи використовуєте інструменти
аналітики (Google Analytics, інші).

4
Чи використовуєте рекламу в Google Ads
(Google AdWords)? Чи задоволені
результатами?

3
Чи використовуєте рекламу у Фейсбук
і/або Інстаграм та чи задоволені
результатами?

2
Оцініть ефективність ведення
інформаційних кампаній у соціальних
мережах (не враховуючи рекламні)

1
Чи здійснено пошукову SEOоптимізацію Веб-сайту фірми

1
Маєте власний веб-сайт організації, та чи
ефективно він працює?

Номер респондента
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Таблиця 5.4

Індивідуальні (конкретизовані) рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації («НІТ») для кожного
респондента дослідження
Значення по Індикаторах Індексу «НІТ»
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Продовження табл. 5.4
1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0
14А
0,5
1В
0
1А
0
1А
0
1А
0,5
1В
0,5
2В
0
1А
0
1А
0
1А
1
1С
1
1С
1
1C
1
1С
0,5
1В
0
1А
0,5
1В
1
1С
0,5
1В
0,5
1В
1
1С

0
2А
0
2А
0
2А
0
2А
0
2А
0
2А
0
2А
0,33
2В
0,67
2С
0
2А
0
2А
1
2D
1
2D
0,33
2В
0
2А
0
2А
0
2А
0,67
2С
0
2А
0,33
2В
0
2А

0,8
3Е
0,4
3С
0
3А
0
3А
0,8
3Е
0,6
3D
0,6
3D
0
3А
0,6
3D
0,2
3В
0,6
3D
1
3F
0,8
3E
0,2
3В
0,4
3С
0
3А
0,2
3В
0,4
3С
0,2
3В
0,4
3С
0,8
3Е

0
4А
0,33
4В
0
4А
0
4А
0
4А
0,67
4С
0,67
4С
0
4А
0,67
4С
0
4А
0,67
4С
1
4D
0,67
4C
0,33
4В
0,67
4С
0
4А
0
4А
0
4А
0
4А
0
4А
1
4D

0
5А
0
5А
0
5A
0
5A
0
5А
0
5А
0
5А
0
5А
0
5А
0
5А
0,67
5С
0,33
5В
0,33
5B
0,67
5С
1
5D
0
5А
0
5А
0
5А
0
5А
0
5А
0,67
5С

0
6А
0
6А
0
6А
0
6А
0
6А
0
6А
0
6А
0
6А
0
6А
0
6А
1
6С
1
6С
1
6C
1
6С
0
6А
0
6А
0
6А
0,5
6А
0,5
6В
0
6А
0
6А

0
7А
1
7С
0
7A
1
7С
1
7С
0
7А
0
7А
1
7С
0
7А
0
7А
0
7А
1
7С
0,5
7В
0
7А
0
7А
0
7А
0
7А
0
7А
0
7А
0
7А
1
7С

0,5
8В
1
8С
1
8С
1
8С
0
8А
0
8А
0
8А
1
8С
0
8А
0,5
8В
1
8С
1
8С
1
8С
0,5
8В
1
8С
1
8С
1
8С
1
8С
1
8С
0,5
8В
1
8С

0
9А
0
9А
0
9А
0
9А
0
9А
0
9А
0
9А
0
9А
0
9А
0
9А
1
9В
1
9В
1
9В
1
9В
0
9А
0
9А
0
9А
0
9А
0
9А
0
9А
1
9В

0
10А
0
10А
0
10А
0
10А
0
10А
0
10А
0
10А
0
10А
0
10А
0
10А
0
10А
0
10А
0
10A
0
10А
0
10А
0
10А
0
10А
0
10А
0
10А
0
10А
1
10В

0
11А
0
11А
0
11А
0
11А
0
11А
0
11А
0
11А
0
11А
0
11А
0
11А
0
11А
1
11В
0
11A
0
11А
0
11А
0
11А
0
11А
0
11А
0
11А
0
11А
1
11В

0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
1
12С
1
12С
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12В
0,5
12С

0,5
13В
0,5
13В
0,5
13В
0,5
13В
0,5
13В
0
13А
0
13А
0,5
13В
0,5
13В
0,5
13В
0
13А
0,5
13В
1
13С
1
13С
0,5
13В
0
13А
0
13А
0,5
13В
0
13А
0,5
13В
1
13С

0
14А
0
14А
0
14А
0
14А
0
14А
1
14С
1
14С
0
14А
1
14С
0,5
14В
0
14А
0
14А
0,5
14B
1
14С
0,5
14В
0
14А
0
14А
0
14А
0
14А
0
14А
0,5
14В

1
15С
1
15В
0,5
15В
0,5
15В
0
15А
0
15А
0
15А
0,5
15В
1
15С
0,5
15В
0,5
15В
1
15С
1
15С
1
15С
1
15С
0,5
15В
0,5
15В
0,5
15В
0,5
15В
1
15С
1
15С

0,6
16В
0
16А
0,2
16А
0
16А
0
16А
0
16А
0
16А
0,4
16В
0
16А
0,2
16А
0,2
16А
0,6
16В
0,8
16С
0,6
16В
0,2
16А
0,2
16А
0,2
16А
0,4
16В
0,2
16А
0,8
16С
0,4
16В

0,24
17В
0,26
17В
0,12
17А
0,16
17А
0,18
17А
0,21
17В
0,21
17В
0,21
17В
0,28
17В
0,13
17А
0,45
18С
0,74
17 D
0,71
17D
0,49
18F
0,34
17В
0,1
17А
0,18
17А
0,34
17В
0,19
17A
0,26
17B
0,67
17D

0,4
18B
0,6
18C
0,2
18A
0,2
18A
0,2
18A
0,2
18A
0,2
18A
0,4
18B
0,2
18A
0,2
18A
0,6
18C
0,8
18D
1
18E
0,8
18D
0,6
18C
0,4
18B
0,4
18B
0,4
18B
0,4
18B
0,8
18D
0,6
18C

Примітка: запропоновано та сформовано автором
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Оскільки з подальшим розвитком дослідження планується стрімке
зростання кількості респондентів, то збір інформації, її обробку та
обчислення індикаторів та кількісного значення Індексу, а також видачу
результатів у вигляді рекомендацій було автоматизовано та переведено у
вигляд програмного алгоритму.
На рис. 5.1 наведено схематичну блок-схему для створення переліку
рекомендацій

щодо

використання

цифрових

технологій

для

нового

респондента.

Рис. 5.1. Схематичний алгоритм роботи модуля комп’ютерної програми
Примітка: сформовано автором
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Автоматизацію обчислень для даного дослідження було виконано за
допомогою мови програмування Python. Комп’ютерна програма складається
з декількох модулів та передбачає проведення кластеризації вже наявних
респондентів (Струтинська I., Козбур Г., Дмитроца Л., Боднарчук І., Гладьо
O., 2019, с. 278-282), обчислення HIT-індикаторів та значення Індексу
цифрової трансформації (Струтинська I., Дмитроца Л., Козбур Г., Мельник
Л., 2020), а також алгоритм призначення індивідуальних конкретизованих та
загальних рекомендацій для нового респондента.
Входом алгоритму є масив даних з відповідями респондента та
статична структура даних у вигляді таблиці з рекомендаціями. Виходом
алгоритму є текстовий файл зі значенням Індексу та рекомендаціями для
підприємця. Опишемо послідовність кроків алгоритму:
1. Початок виконання алгоритму.
2. Завантаження вхідної інформації до алгоритму.
3. Утворення «шапки» рекомендації: назва організації респондента та
значення його HIT-індексу разом із основними індикаторами.
4.

Початок

циклу

по

усім

запитаннях

секції

використання

інформаційних технологій.
4.1. Створення першого шаблону пошуку: заголовку поточного
запитання. Наприклад, «Використання рекламного кабінету «Facebook Ads».
Шаблон пошуку (від англ. wildcard pattern, glob pattern) – метод опису
пошукового запиту з використанням метасимволів.
4.2. Створення другого шаблону пошуку: кількісного значення
відповіді респондента на поточне запитання. Наприклад, «0.33».
4.3. Застосування створених шаблонів пошуку за операцією «AND» –
пошук рекомендації на запитання з першого шаблону пошуку та зі значенням
з другого шаблону пошуку.
4.4. За наявності результату – формування частини рекомендації для
поточного запитання.
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5. Процедура виводу значення НІТ-індексу та переліку рекомендацій
для респондента.
6. Закінчення виконання алгоритму.
За допомогою використання наведеного алгоритму та комп’ютерної
програми було сформовано рекомендації для всіх респондентів. Разом із
кількісним значенням Індексу цифрової трансформації вони складають
мінімальну дорожню карту для розвитку підприємства.
Зразок результату, який отримує респондент після проходження
опитування, представлено у таблиці 5.5.
Таблиця 5.5
Зразок «Дорожньої карти» підвищення рівня Індексу «HIT»
№ з/п
1
1
2
3

4
5
6

7

Показник
Значення
2
3
Номер респондента
1
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0.333
Індикатор цифрової грамотності людського
0,6
капіталу
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0.276
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology
0,75
providing indicator)
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Для початку вам варто створити власний веб-сайт організації – це значно
спрощує пошук вашої компанії у інтернеті та ознайомлення з спектром послуг.
Можете скористатися безкоштовними або досить дешевими конструкторами
сайтів: WIX (https://ru.wix.com/), Tilda (https://tilda.cc/ua/), Wordpress
(https://en.wordpress.com/), SquareSpace (https://www.squarespace.com/), NetHouse
(https://nethouse.ua/), Webnode (https://www.webnode.com.ua/) тощо чи створити
власний сайт з допомогою професіоналів;
Проведiть зовнiшнiй аудит сайту за допомогою наступних сервiсiв: Serpstat
(https://serpstat.com/),
Pr.Cy
(https://pr-cy.ru/tools/),
PageSpeed
Insights
(https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/),
Think
with
Google
(https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite/),
Simple
SEO
Tools
(http://simple-seo-tools.com/ru/analysis),
Redirects
and
Status
Codes
(http://www.redirect-checker.org/),
Google
Search
Console
(https://search.google.com/search-console/welcome), Оптимiзацiя для мобiльних
пристроїв (https://search.google.com/test/mobile-friendly). Перевiрте коректнiсть та
актуальнiсть тегiв, ключових слiв, метаданих тощо.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
Рекомендуємо ознайомитися iз функцiоналом бiзнес-сторiнок у Facebook та
створити таку для власного бiзнесу. Ваш особистий аккаунт не повинен
складатися виключно з робочих справ, а бiзнес-сторiнки дозволяють бiльш
широко працювати з аудиторiєю.
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Продовження табл. 5.5

8.

9.

10.

11.

3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з
поняттям та функцiоналом рекламного кабiнету Facebook/Instagram, визначити
портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо.
При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости,
помiчайте, що у них вам подобається. За потреби та зацiкавлення запустiть першу
рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google
AdWords, його можливостями та необхiдними даними. Ознайомтеся з поняттями
ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше
знаходити. Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з
сервiсом;
Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв
онлайн-аналiтики: Google Analytics. За наявностi власного сайту, пiдключiть цей
iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть увагу
на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте
вiдеоролики по базовому налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї
маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення продажiв рекомендуємо
спробувати демо-версiї CRM-систем (Customer Relationship Management System),
такi як Microsoft Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент
и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи
управлiння даними про продукт (Product Data Management), що оптимiзує
вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product
Cost Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench,
Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв
можемо порадити ознайомитись iз поняттям управлiння ланцюгами поставок
(Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi,
вiдслiдковуваннi та контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM,
ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо; Для автоматизацiї крокiв
виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також
оптимiзацiї бiзнес-процесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем
управлiння процесами (Business Process Management Systems): Terrasoft Bpm
online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM.
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з
клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна
використовувати CRM-системи, електронну пошту власного субдомену, а також
корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань
наступнi системи управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner,
Taskify, Jira тощо;
• Радимо
пiдвищувати
базову
цифрову
грамотнiсть
працiвникiв,
використовуючи онлайн-курси та вебiнари на базову тематику використання
цифрових технологiй;Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за
допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнес-сторiнки), електронної
пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна
розробити QR-коди (Google Forms, Microsoft Forms).
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Продовження табл. 5.5

12.

Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Для вiдповiдальних працiвникiв варто проводити/оплачувати навчання на
курсах початкiвцiв у потрiбнiй галузi (маркетинг, SMM, SEO, дизайн, управлiння
персоналом, CRM-системи, реклама тощо) Потрiбним також є аналiз трендiв у
вашiй галузi, слiдкування за конкурентами в Українi та за кордоном, перейняття
iдей, досвiду, аналiз їх помилок. Можливим також є проведення зустрiчей з
працiвниками цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї задля пояснення стратегiї
розвитку та залучення їх до генерацiї iдей чи експертної допомоги у створеннi
матерiалiв; Важливим є пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, перехiд на
бiзнес-використання соцiальних мереж, часткова цифровiзацiя бiзнес-процесiв,
початок позицiонування компанiї у соцiальних мережах, автоматизацiя
спiлкування з клiєнтами (чат-боти, QR-коди).
Примітка: розроблено автором

За допомогою розробленого алгоритму сформовано «Дорожні карти»
цифрової трансформації бізнесу» для 34 респондентів дослідження (Додаток
Е).
Надання таких рекомендацій є важливим кроком для пришвидшення
діджиталізації вітчизняної економіки, адже дозволяє підприємцям отримати
індивідуальну дорожню карту змін. Окрім загального вектору розвитку
бізнесу потрібні конкретні засоби для автоматизації бізнес-процесів та
джерело для отримання інформації щодо їх використання та можливостей
подальшого розвитку.
Саме тому у п.5.3 даної дисертаційної роботи буде розроблено онлайнплатформу для українського підприємництва, де кожен охочий зможе
самостійно розрахувати Індекс цифрової трансформації для власної
організації, отримати дорожню карту по його підвищенню, дізнатися
інформацію щодо курсів, навчань та новин у галузі, тощо.
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5.2. Розробка практичних рекомендацій щодо підвищення рівня
Індексу цифрової трансформації (кластерний підхід)
Швидка адаптація та трансформація бізнес-структур у цифровому
розумінні є одним з ключових завдань для підняття конкурентоспроможності
вітчизняної економіки в цілому та її інтегрування у світовий економічний
простір.
Процес

цифрової

трансформації

бізнес-структури

передбачає

перетворення її бізнес-стратегії, моделей, операцій, цілей, маркетингових
підходів тощо у напрямку збільшення використання цифрових технологій.
Проте в Україні такі процеси відбувається повільно. Проблемою є
недостатній рівень необхідних підприємцям знань щодо застосування
інноваційний цифрових технологій (Струтинська І.В., 2019). Також
відсутніми є й платформи, сервіси чи додатки, які б доступно пояснювали
важливість

та

можливості

використання

цифрових

інструментів

у

перетворенні бізнесу.
Недостатня проінформованість підприємництва щодо можливостей
інтеграції технологій у власні бізнес-процеси спричиняє гальмування
розвитку компаній та виникнення труднощів у процесі виходу вітчизняного
бізнесу на міжнародну арену. Саме тому поряд із статистичними
дослідженнями використання інформаційно-комунікативних технологій у
бізнесі та формуванні позицій компаній у процесі цифрового розвитку
країни, важливим завданням є створення «дорожніх карт» цифрової
трансформації та надання рекомендацій щодо можливостей використання
цифрових інструментів та підвищення цифрової грамотності як підприємців,
так і населення загалом.
Таким чином результати розрахунку Індексу («НІТ») на основі
реальних даних щодо цифрової зрілості вітчизняних бізнес-структур
слугуватимуть рушієм для подальших практичних дій із підвищення їх
цифрового розвитку. Розробка «дорожніх карт» (рекомендацій) для
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підприємств малого та середнього бізнесу вказуватиме вектор цифрового
розвитку для окремої компанії чи групи компаній (кластеру). Регулярні
заміри Індексу Цифрової Трансформації та виконання інструкцій щодо його
підвищення нададуть можливість проведення систематичного моніторингу
ефективності впровадження цифрових технологій у бізнес-процеси.
Як один із методів оцінки рівня цифрового розвитку малих та середніх
підприємств (МСП) у розділі 3 (п.3.3, 3.4) було запропоновано створення та
використання Індексу цифрової трансформації бізнесу. У разі його
застосування як національної методики, буде реалізовано можливість оцінки
цифрової зрілості бізнес-структур та надання рекомендацій щодо її
підвищення. Така методика дозволяє враховувати достатньо індикаторів
впливу на розвиток бізнесу та інформаційного суспільства в цілому.
Регулярне обчислення Індексу для конкретної бізнес-структури може
застосовуватись як інструмент моніторингу й оцінки результативності
ведення бізнесу з використанням цифрових інструментів. Це сприятиме
виявленню проблемних ділянок на шляху розвитку МСП та одночасно
формуватиме вектор трансформації з метою інтеграції вітчизняного бізнесу у
глобальну цифрову економічну систему.
Як вже було сказано вище, рекомендації є своєрідними «дорожніми
картами» цифрового розвитку підприємств малого та середнього бізнесу,
адже дозволяють вказати власний вектор розвитку цифрової трансформації
для окремої компанії чи групи компаній. В той же час наявність
рекомендацій робить можливим проведення моніторингу ефективності
впровадження цифрових технологій в бізнес-процеси з огляду на щорічну
зміну Індексу та його складових індикаторів.
Враховуючи результати досліджень відображені в розділі 4 (п. 4.2, 4.3),
розроблено рекомендації для різних рівнів кожного із трьох основних
індикаторів Індексу цифрової трансформації бізнес-структур (табл. 5.6).
Варто зазначити, що рекомендації охоплюють як покращення
технічного забезпечення компанії, так і підвищення професійного рівня
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співробітників та розширення інтеграцій цифрових інструментів у роботу
компанії. Окрім цього рекомендації, наведені для «дуже низького»,
«низького» та частково «середнього» рівнів індикаторів, часто не потребують
додаткових фінансових затрат на покупку програмного забезпечення чи
навчання персоналу. Разом із тим, задачі, що визначені на «дуже високому»
рівні показників часто охоплюють використання спеціалізованих технічних
та інформаційних засобів, які можуть бути не актуальними для значної
частини сфер бізнес-діяльності.
Таблиця 5.6
Перелік різнорівневих рекомендацій для підвищення HIT-індексу
Індикатор Номер Градація
1

2
1A

1B

Н

1C

1D

1E

3

Рекомендації для різних рівнів

4
Ознайомлення працівників із базовими цифровими
0…0.2 інструментами: соціальні мережі на рівні
користувача, месенджери, офісні програми
Ускладнення роботи із соціальними мережами:
створення
бізнес-сторінок,
початок
їх
систематичного
наповнення.
Використання
цільових сайтів, перегляд статей, відео-уроків,
0.21…0.4
онлайн-курсів для початківців. Практика цифрових
навичок, навчання працівників. Запровадження
окремої посади спеціаліста цифрових технологій (за
потреби).
Навчання працівників компанії на курсах
початківців у потрібній галузі: маркетинг, SMM,
SEO, дизайн, Human Resource Management (HR),
Customer Relationship Management systems (CRM),
0.41…0.6
реклама тощо. Аналіз трендів у вашій галузі,
слідкування за конкурентами в Україні та за
кордоном, перейняття ідей, досвіду, аналіз їх
помилок.
Консультації з професіоналами визначених сфер
цифрових технологій: маркетологи, таргетологи,
копірайтери, дизайнери, «pay per click» specialists
0.61…0.8
(PPC), спеціалісти CRM та інших систем. Можливе
аутсорс-залучення спеціалістів, перейняття досвіду
працівниками компанії, відвідування конференцій.
Відвідування спеціалістами компанії професійних
конференцій чи заходів, проходження цільових
0.81…1 вузько направлених вебінарів чи онлайн-курсів,
вдосконалення майстерності, глибокий аналіз
трендів та їх продукування.
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Продовження табл. 5.6
1

2

2A

2B

2C

І

2D

2E

3

4

Використання базових цифрових інструментів:
соціальні мережі, месенджери, онлайн-документи;
створення сайту підприємства, цифровізація
0…0.2
спілкування з клієнтами (спілкування через
електронну пошту, месенджери, форму на сайті т).
Підвищення цифрових компетенцій персоналу,
перехід на бізнес-використання соціальних мереж,
часткова
цифровізація
бізнес-процесів,
0.21…0.4
позиціонування компанії у соціальній мережі,
автоматизація спілкування з клієнтами (чат-боти,
QR-коди)
Виконання SEO-оптимізації власного сайту,
початок використання рекламних кампаній у
соціальних мережах, створення контент-планів для
0.41…0.6 систематичної роботи, використання CRM-систем
та систем управління фінансами, підвищення
цифрових
компетенцій
персоналу,
часткове
запровадження збору даних аналітики
Професійне використання соціальних мереж та їх
рекламних кабінетів, залучення спеціалістів.
Використання
даних
онлайн-аналітики
для
прийняття рішень та Business Process Management
systems (BPM) для моделювання і автоматизації
0.61…0.8 бізнес-процесів. Запровадження цифрових систем
для навчання персоналу. Створення стратегії
просування компанії у соціальних мережі та її
дотримання.
Використання
корпоративних
месенджерів (за потреби)

0.81…1

Використання технологій статистичного аналізу та
прогнозування (Data Mining, Big Data, Predictions),
робота з аналітичними додатками для Supply Chain
Management (SCM) and Product Data Management
(PDM) та Enterprise Resource Planning systems
(ERP). Робота з ЗD - друком, відслідковуванням
місцезнаходження продукції, геоінформаційними
системами (за потреби)

317

Продовження табл. 5.6
1

2

3

3A

0...0.5

3B

0.5…1

T

4
Забезпечення мінімальної необхідної кількості
комп’ютерної та мобільної техніки на підприємстві,
укладення угод з Інтернет-провайдерами та
сервісними
центрами,
вирішення
існуючих
проблем.
Підтримання задовільного стану техніки, за потреби
її поступове оновлення чи збільшення кількості.

Примітка: розроблено автором

Для вироблення загальної методології надання рекомендацій для
суб’єктів МСП було виконано кластеризацію бізнес-структур за рівнем
використання ними у своїй діяльності цифрових технологій та інструментів
(розділ 4, п. 4.3).
Як результат було виокремлено 5 стійких кластерів з наступними
характеристиками:
Кластер I: Компанії, що не мали досвіду використання цифрових
інструментів (16 учасників). Основними характеристиками якого є:
‒ відсутність досвіду роботи з будь-якими цифровими інструментами;
‒ відсутність компаній в Інтернет-середовищі;
‒ неефективність сайту за його наявності.
Кластер

II:

Компанії

з

обмеженим

використанням

цифрових

інструментів, використовують лише соціальні мережі (10 учасників). Його
характерними ознаками є:
‒ відсутність функціонування ланцюжка покупки на сайті;
‒ невикористання складних цифрових інструментів;
‒ наявність лише соціальних мереж.
Кластер III: компанії, що використовують більш досконалі цифрові
інструменти (2 учасники). Характеристиками якого є:
‒ ефективне функціонування сайту та ланцюжка покупки;
‒ використання більшості цифрових інструментів включно з рекламою;
‒ робота маркетолога над просуванням бренду чи продукту.
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Кластер IV: компанії, які використовують власні цифрові інструменти,
послуги професіоналів (SEO, соціальні мережі, реклама) (5 учасників).
Основні характеристики якого визначаються наступним чином:
‒ наявність компаній в Інтернет-просторі;
‒ використання простих інструментів у неповному обсязі або
самостійно.
Кластер V: компанії, які використовують майже всі передові цифрові
технології, включаючи методи Data Science (1 учасник).За результатами
розрахунків було визначено зведені значення по кожному індикатору для
усіх респондентів (розділ 4, п.4.2, 4.3). У табл. 5.7 відображено значення для
учасників усіх кластерів.
Таблиця 5.7
Значення індикаторів Індексу НІТ для усіх кластерів
Кластер
1

I

II

2
0,133
0,155
0,16
0,05
0,178
0,1
0,177
0,115
0,225
0,195
0,166
0,204
0,226
0,193
0,259
0,205
0,207
0,242
0,206
0,206
0,224
0,281
0,174
0,276

3
0,066
0,066
0,25
0,599
0,25
0,665
0,799
1
0,5
0,901
1
0,665
0,799
0,934
0,5
1
0
0,5
0,901
0,901
0,835
1
0,75
0,75

4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,6
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,4
0,2
0,6
0,6
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Продовження табл. 5.7
1

2
3
4
0,367
1
0,4
0,402
1
0,4
0,669
0,665
0,6
III
0,743
0,5
0,8
0,341
0,767
0,4
0,338
0,684
0,6
IV
0,261
1
0,8
0,453
1
0,6
0,488
1
0,8
V
0,712
1
1
Примітка: сформовано автором на основі проведених розрахунків

Впорядковану

трійку

(

,

)

числових

значень

індикаторів для кожного окремого підприємства можна зобразити точкою у
тривимірній системі координат, де x-axis позначатиме рівень використання
цифрових інструментів (
бізнесу (

), y-axis – наявність цифрової інфраструктури

), z-axis – цифрову грамотність людського капіталу (

Оскільки значення усіх індикаторів належать відрізку
помістяться в куб із ребром

).

, то усі точки

.

Візуалізацію результатів поділу суб’єктів МСП на кластери показано
на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Візуалізація результатів кластеризації респондентів (дві
проекції)
Примітка: структуровано автором на основі проведених досліджень
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У просторовій прямокутній системі координат показано дві проекції
куба усіх можливих розташувань точок. Утворені кластери зображені у
вигляді еліпсоїдів різного кольору, точки всередині еліпсоїдів позначають
окремі бізнес-структури. Чим ближче розташована точка до початку
координат (точки О), тим «слабшою» є бізнес-структура у цифровому
відношенні.
Як бачимо з рис. 5.2, найбільше значення за координатами H
(людський капітал) та I (цифрові інструменти) мають відповідно кластери V
та III, через що достатньо сильно відрізняються від інших. Щодо координати
T (технологічне забезпечення), то можна помітити широкий розкид точок для
кластерів I та II (значення в інтервалі [0; 1]), проте за координатою Х вони є
досить щільно згруповані в ділянці початку осі.
Кластер ІV знаходиться близько до нуля відносно x-axis, проте за
розвитком людського капіталу є вище, ніж кластери І та ІІ, причому точки
розподілені досить щільно відносно y-axis.
Зважаючи на особливості та відмінні риси окремих «угруповань»
бізнес-структур,

отриманих

внаслідок

кластеризації,

було

виділено

специфічні рекомендації із табл. 5.7 для кожної окремої групи підприємств.
Інтервали значень показників та номери рекомендацій для кожного кластера
наведено у табл. 5.8.
У

загальному

рекомендації

для

кожного

із

кластерів

можна

сформулювати наступним чином:
1. Першому кластеру рекомендовано такі заходи:
-

практика

базових

цифрових

навиків

усіх

працівників

підприємства та розвиток професійних вмінь працівників, які напряму
працюють з цифровими технологіями через офлайн та онлайн курси;
-

використання базових цифрових інструментів: соціальних мереж,

месенджерів, онлайн-документів, платформ для дизайну;
-

забезпечення працівників необхідною кількість цифрової техніки.
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Таблиця 5.8
Надання рекомендацій за кластерами респондентів
№
Кількість
Кластерів учасникі
в
кластеру
I
16

H

I

T

Рекомендації
(номер у
переліку)

0.2…0.6

0.05 ... 0.26

0.07 ... 1

1B/1C, 2A, 3A/3B

0.174 ... 0.4

0 ... 0.9

1B/1C, 2B, 3A/3B

0.669 ...

0.5 ...

1D, 2D/2E, 3B

0.74

0.67

II

10

0.2 ... 0.6

III

2

0.6 ... 0.8

IV

5

0.4 ... 0.8

V

1

1

0.261 ...
0.49

0.684 ... 1

0.712

1

1C/1D, 2B/2C, 3B
1E, 2D/2E, 3B

Примітка: структуровано автором на основі проведених досліджень

2. Другому кластеру рекомендовано заходи:
-

практика

базових

цифрових

навиків

усіх

працівників

підприємства, та розвиток професійних вмінь працівників, які напряму
працюють з цифровими технологіями через офлайн та онлайн курси;
-

після збільшення обсягів роботи у соціальних мережах та

платформах

виокремити

посаду

SMM-менеджера/інтернет-

маркетолога/спеціаліста з цифрових технологій тощо;
-

перехід на складніше використання соціальних мереж, регулярне

створення контенту, автоматизація спілкування з клієнтами за допомогою
чат-ботів, QR-кодів тощо;
-

забезпечення необхідної кількості техніки та підтримання її в

актуальному стані.
3. Підприємствам, які ввійшли в третій кластер рекомендовано заходи:
-

проведення зовнішнього аудиту якості використання цифрових

інструментів, за потреби проконсультуватися із професіоналами у вибраній
сфері;
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-

слідування

трендам

у

галузі,

відвідування

конференцій,

перейняття досвіду конкурентів та трендсеттерів (trendsetters);
-

створення стратегії позиціонування компанії в Інтернет-просторі,

використання даних аналітики для прийняття рішень та спеціалізованих
систем для повної автоматизації бізнес-процесів;
-

за потреби використання технологій статистичної аналітики та

прогнозування, промислових роботів, датчиків тощо;
-

підтримання техніки та програмного забезпечення у актуальному

стані.
4. Учасникам четвертого кластеру рекомендовано заходи:
-

навчання відповідальних за використання цифрових технологій

працівників компаній на офлайн чи онлайн курсах необхідної тематики,
створення посади SMM-менеджера/інтернет-маркетолога тощо.
-

аналіз трендів у галузі, перейняття досвіду конкурентів чи

брендів із суміжних сфер бізнесу, консультації з професіоналами щодо
проблем та можливостей використання того чи іншого цифрового
інструменту;
-

позиціонування компанії у соціальних мережах, створення

регулярного контенту та його публікування згідно з контент-планом, початок
використання рекламних кампаній у соціальних мережах;
-

автоматизація спілкування з клієнтами за допомогою чат-ботів,

QR-кодів тощо, проведення SEO-оптимізації сайту;
-

використання

CRM-систем,

систем

управління

фінансами,

підключення аналітичних інструментів та початок збору даних;
-

підтримання техніки та програмного забезпечення у актуальному

-

5. П’ятому кластеру рекомендовано такі заходи:

-

продовження професійного розвитку спеціалістів компанії,

стані.

відвідування вузькоспеціалізованих конференцій, подій, проходження курсів
та вебінарів;
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-

глибокий аналіз трендів власної та суміжних галузей, швидке

реагування на теми пікової популярності, аналіз помилок конкурентів;
-

створення та дотримання стратегії просування і формування

лояльності до бренду чи компанії, удосконалення стратегії, активне
використання великої кількості цифрових інструментів та даних аналітики;
-

за потреби використання Data Science, статистичного аналізу,

прогнозування, геоінформаційних систем та інших складних технологічних
інструментів;
-

підтримання техніки та програмного забезпечення у актуальному

стані.
Аналіз

переліку

специфічних

рекомендацій,

розроблених

для

підвищення рівня комплексної цифрової зрілості кластерів бізнес-структур,
показав, що більшість пропозицій спрямовані на підвищення цифрової
грамотності працівників компанії та збільшення частки використовуваних
цифрових інструментів. Слід зауважити, що низький рівень цифрової
грамотності

(показник

Н)

спричиняє

низький

рівень

користування

технологіями та цифровізації бізнес-процесів (показник І). Це пов’язано з
тим, що персонал, який не має достатньо знань щодо використання
комп’ютерної

техніки

на

рівні

користувача,

не

може

ефективно

застосовувати навіть найпростіші інструменти: соціальні мережі, онлайндокументи

тощо

та

самостійно

вирішувати

креативні

бізнес-задачі.

Прикладом є перший кластер, у якому зазначений рівень цифрової
грамотності персоналу коливається від 0,2 до 0,6 (низький-середній рівень за
суб’єктивною оцінкою керівника), проте рівень використання цифрових
технологій знаходиться на найнижчому рівні. У той же час у третьому
кластері рівень цифрової грамотності було оцінено в інтервалі 0,6 … 0.8
(високий рівень), відповідно й використання цифрових інструментів
знаходиться у тому ж діапазоні.
На противагу цьому, рівень забезпечення комп’ютерною технікою мало
впливає на успішність використання сучасних технологій, адже у більшості

324

компаній наявна достатня кількість техніки для використання більшості
цифрових інструментів.
Одним із шляхів вирішення проблеми низького рівня цифрової
грамотності персоналу є навчання усіх працівників основам роботи цифрових
інструментів, виокремлення посад для спеціалістів, які відповідатимуть за
використання технологій на підприємствах, та розвиток їх професійних вмінь
та навичок.
Надання рекомендацій щодо підвищення цифрових показників бізнесу
дозволить підприємствам малого та середнього бізнесу України вибрати
правильний вектор розвитку груп компаній зі схожими показниками.
Поширення

та

прискорення

цифрової

трансформації

бізнес-структур

позитивно вплине на діджиталізацію суспільства загалом та інтеграцію
вітчизняних компаній з передовою глобальною цифровою економікою.

5.3. Цифрова платформа визначення та моніторингу Індексу
цифрової трансформації бізнес-структур
Використання цифрових технологій дозволяє отримувати значні
переваги:

для

компаній

–

це

підвищення

продуктивності

та

конкурентоспроможності, для фізичних осіб – здобуття нових знань і
навичок,

нові

можливості

працевлаштування

та

розширення

сфери

компетенції, для урядів – зростання якості державних послуг, які надаються
громадянам й організаціям.
Важливі цифрові ініціативи (стратегії та програми) сформували,
затвердили та активно реалізують у Європейському Союзі – «Цифрова
Європа 2020» (2010 р.), Німеччині – «Індустрія 4.0.» (2011 р.), Китаї –
«Інтернет плюс» (2015 р.) та інших країнах. На сьогодні більше 85 держав
визначити цифрові пріоритети свого розвитку. Існує понад 15 затверджених
програм у сфері цифрової економіки в зарубіжних країнах (в т. ч. Німеччина,
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Китай, Японія, Бразилія, США, Великобританія, Естонія, Нідерланди,
Ірландія, Швеція, Сінгапур, Філіппіни, Малайзія). Також великі промислові й
індустріальні компанії світу реалізують стратегії розвитку в концепції
«Індустрія 4.0», «Інтернет +» (наприклад, Siemens, General Electric, SAP,
Intel).
В Євросоюзі у 2010 р. була прийнята ініціатива «Цифрова Європа
2020», яка є першою із семи провідних ініціатив у межах Стратегії «Європа
2020» і спрямована на розвиток Інтернет-економіки з метою підтримки
економічного зростання та надання допомоги громадянам і підприємствам
Європи для отримання максимальної віддачі від цифрових технологій.
Очікується,

що

реалізація

цієї

ініціативи

призведе

до

зростання

європейського ВВП на 5 %, або 1500 € на особу.
Отже, зарубіжні країни та великі провідні компанії світу вже
відреагували на виклики «Четвертої індустріальної революції», затвердили
відповідні стратегії та плани дій щодо цифровізації економічної діяльності.
Тому Україні слід активізувати використання можливостей цифрових
технологій, щоб не залишатися осторонь від науково технологічного
прогресу й отримувати додаткові переваги від реалізації стратегій цифрового
розвитку національної економіки.
Відсутність доступних сервісів, платформ, додатків чи порталів
гальмує швидкість впровадження інновацій у вітчизняне підприємництво.
Це, в свою чергу, не дозволяє бізнесу інтегруватися з світовими тенденціями,
що ускладнює вихід та роботу на міжнародній економічній арені.
Саме тому, одним із важливих завдань для пришвидшення цифрової
трансформації українського бізнесу є проектування та реалізації цифрової
платформи для малого та середнього бізнесу яка б давала можливість
керівнику бізнес-структури оцінити рівень цифрового розвитку організації,
автоматично визначала Індекс цифрової трансформації бізнесу та надавала
індивідуальну

«дорожню

карту»

по

підвищенню

рівня

цифрової

трансформації. Варто пам’ятати, що для послідовної та ефективної
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трансформації необхідним є наявність вектору розвитку, зрозумілого
інструментарію для здійснення змін, а також доступність джерела
інформації, з допомогою якого можна отримати вказівки, допомогу та
можливості для подальшого навчання.
Загалом, проектування відповідної цифрової платформи можна
структурувати як ІТ проект для потреб малого та середнього бізнесу.
Структура декомпозиції робіт, які повинні бути виконані для реалізації
цілей відповідного проекту відображені на рис. 5.3.
ІТ-проект «Цифрова платформа для визначення Індексу цифрової трансформації
бізнесу (HIT)»
Завдання A.
Розробка методології визначення
Індексу цифрової трансформації
бізнесу «HIT»

Завдання B.
Розробка дорожніх карт
цифрової трансформації

Завдання C.
Розробка цифрової платформи
для визначення Індексу цифрової
трансформації бізнесу

Підзадача A.1.1
Розробка структури індикаторів,
вагових індикаторів та ін.

Підзадача B.1.1
Аналіз та ранжування
відповідей респондентів

Підзадача С.1.1
Вибір мови проектування

Підзадача A.1.2
Розробка анкети-опитувальника

Підзадача B.1.2
Розробка дорожніх карт
цифрової трансформації
Підзадача B.1.3
Автоматизація обчислень

Підзадача С.1.2
Створення бази даних
Підзадача С.1.3
Алгоритм обрахунку
Підзадача С.1.4
Дизайн платформи
Підзадача С.1.5
Тестування платформи

Рис. 5.3. Декомпозиція робіт ІТ-проекту «Цифрова платформа для
визначення Індексу цифрової трансформації бізнесу»
Примітка: розроблено автором

Основні цілі реалізації відповідного ІТ-проекту ««Цифрова платформа
для визначення Індексу цифрової трансформації бізнесу (HIT)» – служитиме
певною інформаційною базою для вітчизняних суб’єктів господарювання,
сприятиме створенню

відповідної еко-культури з визначення цифрової

зрілості, створить здорову конкуренцію між підприємствами, сприятиме
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підвищенню рівня цифрової грамотності власників бізнесу та, відповідно,
людського капіталу організацій.
На даний момент існує багато методик визначення рівня цифрового
потенціалу, найбільш відомі з них:
− Глобальний

індекс

конкурентоспроможності

(WEF

Global

Competitiveness Index);
− Індекс мережевої готовності (WEF Networked Readiness Index);
− Індекс технологічної готовності (WEF Technological Readiness Index);
− Індекс розвитку електронного уряду ООН

(The UN Global E-

Government Development Index);
− Індекс розвитку ІКТ відповідно до звіту Міжнародного союзу
електрозв’язку;
− Індекс розвитку Інтернету (The Web Index) за даними Міжнародної
організації World Wide Web Foundation;
− Рівень проникнення Інтернету за даними Міжнародного союзу
телекомунікацій та Світового банку.
Але більшість із них не адаптовані під українські реалії та не можуть
точно показати реальне проникнення цифрових технологій у малий та
середній бізнес. Тому для того, щоб отримати актуальну інформацію, було
розроблено спеціальну методику обрахунку індексу цифрової трансформації
бізнесу на основі інформації про використання найбільш поширених
інструментів

(Завдання

А

(Підзадача

А.1.1)

(п.3.1

дисертаційного

дослідження). Розрахунок Індексу повинен проводитися за допомогою
комп’ютерного опрацювання інформації. Після отримання результату мають
бути надані індивідуальні рекомендації. Саме тому платформа повинна
відповідати основним користувацьким вимогам, до яких відносимо:
1. Можливість скористатися сервісом без необхідності встановлення
спеціального програмного забезпечення на свій пристрій.
2. Тривалість сесії, включаючи створення облікового запису (аккаунту)
та проходження опитування, не повинно займати більше 15 хвилин.
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3. Користувач

повинен

мати

доступ

до

своїх

персональних

рекомендацій у будь який час.
Із точки зору бізнесу система повинна забезпечувати:
- надійність збереження персональних даних користувачів;
- актуальність персоніфікованих рекомендації для кожної сфери
діяльності;
- постійний доступ до історії результатів попереднього проведених
опитувань;
- порівняльну статистику по окремих регіонах;
-

можливість

для

кожного

користувача

регулярно

проходити

опитування, але не частіше, ніж один раз на 30 днів;
- можливість вносити нові запитання та рекомендації в систему і
робити це за допомогою кабінету адміністратора.
Дана інформаційна платформа матиме наступні можливості у
використанні:
а) для підприємців:
− дозволяє, не створюючи акаунту, отримати доступ до загальної, не
персоніфікованої статистики по різних регіонах щодо поширеності тих чи
інших інструментів;
− дає змогу стати користувачем системи та отримати персональні
рекомендації на основі розрахованого Індексу цифрової трансформації;
б) для представників влади:
− дозволяє зібрати детальні й коректні дані про розвиток малого та
середнього бізнесу, статистичні дані про рівень цифрового розвитку різних
галузей економіки як окремого регіону, так і всієї країни;
в) для освітніх організацій:
− дає змогу дізнатися про проблематику бізнесу і таким чином
структурувати відповідні курси та забезпечити високий рівень надання
освітніх послуг;
г) для спонсорів, інвесторів та партнерів:
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− надає можливість розміщення високо ефективної таргетингової
реклами у блоці персональних рекомендацій, із можливістю вказувати
бажану сферу діяльності чи регіон.
Для того, щоб платформа функціонувала ефективно, необхідно вибрати
оптимальний метод (алгоритм) вирішення задачі, тобто розрахунку Індексу
цифрової трансформації бізнес-організацій. Для обрахунку Індексу цифрової
трансформації бізнесу було розроблено анкету-опитувальник (Підзадача
А.1.2), яка відображена у розділі 3.3 даного дисертаційного дослідження.
Для того щоб платформа коректно функціонувала,

автоматизовано

здійснювала обчислення Індексу та відображала рекомендації для суб’єктів
підприємництва, необхідно дотримуватися певних технічних параметрів.
Перш за все, усі запитання анкети-опитувальника було розбито на 4 логічні
блоки.
Перший блок, «Інформативний» – не впливає на результат, дані
збираються для статистики та глибинного аналізу, для покращення
функціонування алгоритму платформи в майбутньому.
Другий блок, «Цифрова інфраструктура «Т» (обладнання, технології) −
питання стосуються технічного забезпечення працівників підприємства та
якості Інтернету.
Третій блок, «Цифрові інструменти «І» − 19 запитань про найбільш
поширені цифрові інструменти для ведення бізнесу, від простих до
спеціально розроблених програмних рішень.
Четвертий блок, «Цифрова грамотність «Н» − рівень володіння
цифровими технологіями людського капіталу організації.
Кожне питання другого, третього та четвертого блоків мають певну
вагу в залежності від вибраного варіанту відповіді. Крім того, блоки
відрізняються коефіцієнтами впливу на фінальний результат. На основі
відповідей, отриманих від користувача, за допомогою описаної методики
(Підзадача В.1.3., див. розділ 3, п. 3.3) обчислюється Індекс Цифрової
Трансформації в межах від 0 до 1.
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Під час розробки дорожніх карт для цифрової трансформації малого та
середнього бізнесу, значну увагу було приділено розробці індивідуальних
дорожніх карт цифрової трансформації та загальних для компаній чи груп
компаній (Підзадача В.1.1-В1.3, див. розділ 5, п. 5.1, 5.2).
Для проектування даної цифрової платформи

було вирішено

застосувати сучасні технології мови JavaScript. React – відкрита JavaScript
бібліотека для створення інтерфейсів користувача, яка покликана вирішувати
проблеми часткового оновлення вмісту веб-сторінки, з якими стикаються в
розробці односторінкових застосунків (Завдання С, підзадача С.1.1).
React дозволяє створювати великі веб-застосунки, які використовують
дані, котрі змінюються з часом, без перезавантаження сторінки. Його мета
полягає в тому, щоб бути швидким, простим, маcштабованим. Крім того було
застосовано декілька допоміжних технологій та бібліотек:
− Firebase − для доступу до бази даних;
− Chartist − для відображення графіків;
− Formik − для створення форм;
− React-router − для навігації по веб сайту;
− Yup − для валідації.
Для реалізації основного функціоналу було створено базу даних з
чотирма таблицями (Підзадача С.1.2) (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Візуалізація створеної бази даних
Примітка: структуровано автором
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Таблиці ‘database’ та ‘indecator’ є службовими, та доступними в режимі
читання, при необхідності змін в зазначених таблицях, редагування
відбувається через кабінет адміністратора, або напряму інструментами бази
даних. Таблиця ‘users’ зберігає інформацію про зареєстрованих користувачів
системи. Таблиця ‘answers’ містить результати всіх, будь-коли пройдених
опитувань, та детальну історію відповідей.
При створенні облікового запису (аккаунту) користувача (бізнесорганізації) в системі всі дані

відображатимуться та зберігатимуться в

таблиці ‘users’ у вигляді складного об'єкту (рис. 5.5), який містить наступні
поля:

Рис. 5.5. Візуалізація зберігання баз даних в таблиці ‘users’
Примітка: структуровано автором

1. ‘all_index’ – колекція всіх індексів присвоєних користувачу;
2. ‘all_times’ – колекція з інформацією про час проходження всіх
опитувань;
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3. ‘cwed’ – колекція КВЕДів суб’єкта підприємництва;
4. ‘kilkist’ – кількість працівників;
5. ‘last_index’ – останній присвоєний індекс;
6. ‘last_poll’ – останнє пройдене опитування;
7. ‘login’ – логін користувача, а отже його електронна скринька;
8. ‘name’ – ім'я користувача;
9. ‘number’ – номер користувача;
10. ‘oblast’ – регіон де функціонує суб’єкт підприємництва;
11. ‘org_form’ – організаційна форма реєстрації суб’єкта підприємства;
12. ‘password’ - пароль користувача.
Після проходження опитування суб’єктом підприємництва в таблиці
‘answers’ створюється новий запис (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Візуалізація зберігання баз даних в таблиці ‘answers’
Примітка: структуровано автором

Об'єкт складається з 4 полів:
1. ‘answers’ – колекція відповідей;
2. ‘data’ – дата проходження опитування;
3. ‘index’ – обрахований Індекс на момент проходження опитування;
4. ‘user’ – логін користувача.
Загалом, цифрова платформа повинна бути зрозуміла для користувача
та бути простою у використанні, тобто мати відповідний інтерфейс.
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Під інтерфейсом взаємодії розуміють сукупність домовленостей про
форми, способи, процеси, правила взаємодії користувача з ПЗ. Інтерфейс
розробленої платформи повинен бути:
− Сумісним з потребами і можливостями користувача.
− Забезпечувати простоту переходу від виконання однієї функції до
іншої.
− Забезпечувати користувача на високому рівні вказівками стосовно
його можливих дій, а також генерувати належний зворотний зв’язок на його
запити.
− Забезпечувати користувача різними, взаємо доповнюючими формами
представлення результатів в залежності від типу запиту або від характеру
отриманого рішення
− Враховувати особливості користувачів різних рівнів.
− Допустимі запити користувача повинні бути чіткими і однозначними
для користувачів всіх рівнів.
− Реакція системи на всі типи запитів також повинна бути
однозначною і зрозумілою і, по можливості, простою.
− Інтерфейс не повинен бути перевантажений деталями щодо
представлення розв’язку поставленої задачі.
− Він не повинен містити зайвих декоративних деталей, які
відволікають від головної задачі.
− Інтерфейс повинен бути консистентним, тобто, ґрунтуватись на
використанні відомих, загальноприйнятих методів і засобів представлення
інформації.
Щодо дизайну інтерфейсу даної цифрової платформи (Підзадача С.1.4),
то було обрано дизайн в стилі мінімалізму та кольорову гаму в єдиному стилі
з існуючими в Україні державними веб-ресурсами та схожими платформами
в ЄС (рис. 5.7).
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Рис. 5.7. Фрагмент головної сторінки цифрової платформи для
визначення та моніторингу Індексу цифрової трансформації бізнес-структур
Примітка: сформовано автором

Перелік

елементів

контролю

та

окремих

модулів

системи

є

стандартним для сучасних веб сервісів. На головній сторінці присутні
елементи навігації, які дозволяють швидко отримати доступ до будь якого
функціоналу сторінки.
− Логотип;
− Бокове меню навігації;
− Випадаючі списки з доступними категоріями інформації для
відображення;
− Графіки з візуалізацією;
− Інтерактивна карта для вибору регіону;
− Перемикачі диверсифікованих видів графіків;
− Елементи верхньої навігації.
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Для того щоб визначити, чи ефективно функціонує розроблений
прототип цифрової платформи, необхідно провести його тестування
(Підзадача С.1.5).
Тестування – це процес технічного дослідження, призначений для
виявлення інформації про якість продукту відносно контексту, в якому він
має використовуватись (Лайза Кріспін, Джанет Грегорі, 2010).
Техніка тестування також включає процес пошуку помилок або інших
дефектів. Для того щоб визначити найбільш важливі перевірки для системи
слід провести декомпозицію та розбити систему на логічно пов'язані
компоненти, а саме:
− Презентація головної сторінки;
− Реєстрація;
− Логін;
− Кабінет;
− Опитування (коректність обрахунку);
− Рекомендації.
Для кожного компоненту слід підготувати мінімальний набір перевірок
який при цьому буде достатнім для верифікації роботи системи (табл. 5.9 −
5.13).
Таблиця 5.9
Тестова перевірка та пріоритетні позиції головної сторінки цифрової
платформи
№

Елемент

Перевірка

Пріоритет

1

2

3

4

1

Бокова
навігації

панель

2

Кнопка «Увійти»

3

Посилання «Пройти При натисканні відкривається сторінка
Високий
опитування»
опитування

Присутність на сторінці

Високий

При натисканні відкривається модальне
Високий
вікно «Вхід»
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Продовження табл. 5.9
1

2

3

4

4

Посилання «Про нас»

При натисканні відкривається сторінка
Низький
інформації

5

Посилання «Головна»

При натисканні
сторінка

6

Піктограма
користувача

При натисканні відкривається список
Середній
посилань 1. Увійти 2. Кабінет/Вихід

7

Інтерактивна карта

При перемиканні
видана інформація

8

Випадаюче
НІТ_Блоки

9

Випадаюче
меню При
натисканні
будуються
НІТ_Вміст_Блоку
відповідно до вибраного вмісту

10

Графік

11

Перемикачі
графіку

видів

11

Перемикачі
графіку

видів

відкривається

регіонів

головна

змінюється

Низький

Високий

меню При натисканні змінюється вміст Елементу
Високий
9
графік

Високий

При перемиканні Елементів 8 - 9 графік
Високий
перебудовується
При перемиканні змінюється вид графіку

Низький

При перемиканні змінюється вид графіку

Низький

Примітка: структуровано автором

Тестування

функції

«Реєстрація»

передбачає

перевірку

шести

складових елементів (рис. 5.8) та визначення їх пріоритетності для
користувача:
1)

Логін для входу;

2)

Номер або e-mail;

3)

Поле вибір області респондента;

4)

Пароль;

5)

Повторення паролю;

6)

Створити обліковий запис (аккаунт).
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Рис. 5.8. Візуалізація кабінету реєстрації користувача
Примітка: структуровано автором

Набір позицій перевірок кабінету реєстрації користувача який при
цьому буде достатнім для верифікації роботи системи відображено в табл.
5.10.
Таблиця 5.10
Тестова перевірка та пріоритетні позиції кабінету реєстрації
користувача
№ за/п

Елемент

Перевірка

Пріорит
ет

1

2

3

4

1

Логін

Placeholder - 'Логін для входу'; Не менше 6 символів
Високий
Тільки латиниця, цифри і спеціальні символи; Пробіли в
кінці та на початку обрізаються; Унікальне значення.

Логін

Повідомлення при помилці 1 - «Логін повинен містити Середній
не менше 6 знаків, тільки латинські букви і цифри»;
Повідомлення при помилці 2 - «Цей логін вже
використовується».
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Продовження табл. 5.10
1

2

3

4

2

Номер/
email

Placeholder – «Номер або e-mail»; Не менше 6
символів; Тільки латиниця, цифри і спецсимволи;
Пробіли в кінці та на початку обрізаються; Унікальне
значення.

Високий

Номер/
email

Повідомлення при помилці 1 - «Номер/e-mail повинен
містити не менше 6 знаків, тільки латинські букви і
цифри»;
Повідомлення при помилці 2 - «Цей номер/e-mail вже
використовується».

Середній

3

Область

При натисканні відкривається випадаючий список
областей України.

Високий

4

Пароль

Placeholder - 'Пароль' Не менше 6 символів;
Тільки латиниця, цифри і спеціальні символи; Пробіли
в кінці та на початку обрізаються.

Високий

Пароль

Повідомлення при помилці - «Пароль повинен містити
не менше 6 знаків, тільки латинські букви і цифри».

Середній

5

6

Повторіть
пароль

Placeholder –
елементом 4

«Повторіть

пароль»;

Співпадає

Повторіть
пароль

Повідомлення при помилці - «Паролі не співпадають»

з

Високий

Середній

Кнопка
При натисканні валідувати всі поля
«Створити
аккаунт»

Середній

Кнопка
«Створити
аккаунт»

Високий

При відсутності помилок створюється обліковий запис
(аккаунт)

Примітка: структуровано автором

Тестування функції «Логін» передбачає перевірку п’яти складових
елементів (рис. 5.9), визначення їх пріоритетності для користувача та
виконання функціоналу.
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Рис. 5.9. Візуалізація тестування елементів функції «Логін»
Примітка: структуровано автором

Таблиця 5.11
Тестова перевірка та пріоритетні позиції реєстрації Логіну користувача
№ за/п

Елемент

Перевірка

Пріоритет

1

2

3

4

1

Іконка
«закрити»

2

3

4

5

При натисканні закриває модальне вікно.

Низький

Логін

Placeholder – «Логін»; Не порожній.

Високий

Логін

Повідомлення при помилці 1 - «Логін не
існує».

Середній

Пароль

Placeholder – «Номер або e-mail». Не менше 6
символів; Тільки латиниця, цифри і
спецсимволи; Пробіли в кінці та на початку
обрізаються; Унікальне значення.

Високий

Пароль

Повідомлення при помилці 1 - «Пароль
невірний».

Середній

Кнопка
«Увійти»

При натисканні валідує поля.

Середній

Кнопка
«Увійти»

При відсутності помилок здійснюється вхід.

Високий

Кнопка
При
натисканні
«Зареєструвати реєстрації.
ся»
Примітка: структуровано автором

відкривається

форма

Високий
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Тестування «Кабінету користувача» передбачає перевірку п’яти
складових та визначення їх пріоритетності для користувача та виконання
функціоналу (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Візуалізація тестування елементів «Кабінету користувача»
Примітка: структуровано автором

Передбачено тестування п’яти елементів:
1. Значення Індексу;
2. Візуальне відображення значення Індексу у вигляді зірочок;
3. Заголовок ваші персональні рекомендації;
4. Блок з дорожніми картами цифрової трансформації (рекомендаціїї);
5. Графік проходження опитування.

341

Таблиця 5.12
Тестова перевірка та пріоритетні позиції кабінету користувача
№
за/п

Елемент

Перевірка

Пріоритет

1

2

3

4

1

Індекс

Елемент присутній на сторінці

Високий

2

Індекс у вигляді зірок

Елемент присутній на сторінці. Кількість
зірок в відсотковому співвідношенні
нарахована відносно індексу.

Низький

3

Заголовок ваші рекомендації

Елемент присутній на сторінці.

Низький

4

Блок з рекомендаціями

Елемент присутній на сторінці.

Високий

5

Графік
опитування

проходження Графік побудований по осях індекс/дата.

Середній

Примітка: структуровано автором

Наступним важливим кроком розробки і тестування функціоналу
платформи є розстановка пріоритетів, тестова перевірка процесу опитування
та коректності обчислень (Підзадача С.1.3) (табл. 5.13).
Таблиця 5.13
Пріоритетні позиції та тестова перевірка процесу опитування та
коректності алгоритму обрахунку
№
за/п

Елемент

Перевірка

1

Кнопка
розпочати
опитування

При натисканні відкривається перше питання.

Високий

2

Запитання 1-31

На сторінці присутня стрічка (лінія) прогресу, тобто
відсоток того скільки залишилося до кінця проходження
опитування. Кожне питання відкрите окремо. Всі варіанти
відповідей відображаються вірно.

Високий

3

Завершення
опитування

Індекс пораховано та відображено на сторінці.

Високий

4

Таймер
днів
наступного
опитування

до

Елемент присутній на сторінці.

Низький

5

Посилання
кабінет

на

При натисканні відкривається кабінет користувача.

Високий

Примітка: структуровано автором

Пріоритет

342

Для того, щоб перевірити, чи коректно працює алгоритм обчислення
Індексу цифрової трансформації, необхідно провести критичні тестові
перевірки двох сценаріїв проходження опитування (табл. 5.14) (Підзадача
С.1.3, див. розділ 5, п.5.1. Перший сценарій − це проходження опитування та
обирання відповідей у блоках 2, 3, 4 з найменшими показниками. При цьому
сумарний результат повинен становити 0,06. Другий сценарій − це
проходження опитування та обирання максимальних показників, при цьому
сумарний результат Індексу повинен становити 1.
Таблиця 5.14
Критичні тестові перевірки двох сценаріїв проходження опитування
№ сценарію

Очікуваний

Кроки виконання

результат

Створити новий обліковий запис (аккаунт)
та авторизуватися. Пройти опитування.
Позитивний

У блоках 2, 3, 4 обирати варіанти

сценарій №1

відповідей

з

найменшими

ваговими

Отриманий індекс
0,06

коефіцієнтами. Завершити опитування.
Видалити

створений

обліковий

запис

(аккаунт) з бази.
Створити новий обліковий запис (аккаунт)
та авторизуватися. Пройти опитування.
Позитивний

У блоках 2, 3, 4 обирати варіанти

сценарій №2

відповідей

з

коефіцієнтами.
Видалити

найбільшими
Завершити

створений

ваговими

Отриманий індекс 1

опитування.

обліковий

запис

(аккаунт) з бази.
Примітка: структуровано автором

Опишемо

основні

етапи

використання

розробленої

платформи.

Запропонований веб-сервіс є максимально простим у використанні. Для
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початку роботи не потрібне встановлення додаткового програмного
забезпечення, достатньо перейти за посиланням: https://digital-transformationua.firebaseapp.com/
Для початку роботи користувачу потрібно створити обліковий запис в
системі.
1. Натиснути в боковому навігаційному меню ‘Увійти’ (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Візуалізація навігаційного меню ‘Увійти’
Примітка: запропоновано автором

2. У модальному вікні натиснути кнопку ‘Зареєструватися’ (рис. 5.12).
Коли користувач перебуває вперше на даній платформі він повинен
зареєструватися для того, щоб розрахувати Індекс цифрової трансформації
для власного бізнесу.
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Рис. 5.12. Візуалізація кабінету ‘Реєстрації’
Примітка: запропоновано автором

3. Заповнити всі поля та натиснути кнопку ‘Створити аккаунт’ (рис.
5.13).
Після того, як обліковий запис (аккаунт) створено, виконати вхід.
У подальшому при наступних відвідуваннях платформи користувач
повинен ввести власний логін та пароль для входу.

Рис. 5.13. Візуалізація кабінету ‘Реєстрації’ та ‘Створення аккаунту’
Примітка: запропоновано автором

345

4.

Ввести логін, пароль та натиснути кнопку ‘Увійти’ (рис. 5.14).

Рис. 5.14. Візуалізація вікна ‘Вхід’ на платформу
Примітка: запропоновано автором

Лише після того, як користувач зайшов в систему під своїм логіном та
паролем, йому стає доступним проходження опитування.
5.

У навігаційному меню натиснути ‘Пройти опитування’ (рис.

5.15).

Рис. 5.15. Візуалізація переходу на навігаційне меню до пункту
«Пройти опитування»
Примітка: запропоновано автором
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6.

Натиснути кнопку «Почати опитування» (рис. 5.16).

7.

Відповісти на усі запитання чотирьох блоків (Додаток Ж):

- Інформативний блок (не враховується при обчисленні Індексу, проте
дані використовуватимуться для проведення глибинного аналізу даної
сфери);
- Блок «Цифрова грамотність людського капіталу організації» (Н);
- Блок «Цифрові інструменти» (І);
- Блок цифрова інфраструктура (Т).

Рис. 5.16. Візуалізація вікна ‘Почати опитування’
Примітка: запропоновано автором

8. Після проходження опитування користувач отримує індивідуальне
значення Індексу цифрової трансформації та посилання на електронний
кабінет з індивідуальними рекомендаціями (рис. 5.17).

Рис. 5.17. Візуалізація результату обчислення Індексу та отримання
рекомендацій
Примітка: запропоновано автором
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Для того, щоб переглянути рекомендації щодо підвищення індексу
цифрової трансформації бізнесу, необхідно перейти по посиланню ‘кабінет’
на сторінці опитування або через верхню навігаційну панель (рис. 5.18).

Рис. 5.18. Візуалізація переходу користувача у власний кабінет
Примітка: запропоновано автором

На

рис.

5.19

відображено

візуалізацію

кабінету

респондента

дослідження та вигляд блоків дорожньої карти цифрової трансформації.
На даний момент платформа функціонує як мінімально життєздатний
продукт (англ. Minimum viable product (MVP). MVP – продукт з мінімальним
функціоналом,

який

можна

дати

користувачам

для

використання.

Використовується для тестування ідей у розробці програм з мінімальними
затратами ресурсів у програмуванні та маркетингу.
Під час відповідного періоду роботи бета-версії платформи відсутня
верифікація користувачів, та можливе потрапляння не валідної інформації в
систему. Це може відбуватися через недоліки в роботі системи, недостатню
поінформованість користувачів, невраховані сценарії використання.
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Рис. 5.19. Візуалізація кабінету респондента дослідження з блоками
дорожньої карти цифрової трансформації
Примітка: запропоновано автором

На рис. 5.20 відображено приклад візуалізації дорожньої карти
цифрової трансформації для одного із респондентів дослідження.

Рис. 5.20. Фрагмент візуалізації «дорожньої карти» цифрової трансформації
із кабінету респондента
Примітка: запропоновано автором
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Для того, щоб уникнути негативного впливу некоректних даних на
статистику, потрібно проводити регулярні перевірки бази даних. Людина,
відповідальна за супровід системи в період бета-тесту, повинна у ручному
режимі переглядати записи в базі. Метою є пошук аномалій та їх видалення.
Для прикладу, це можуть бути декілька облікових записів (аккаунтів),
створених за короткий проміжок часу, із нетиповими номерами та логінами,
аккаунти (облікові записи), створені з однієї IP адреси, користувачі з
надвисоким чи наднизьким індексами.
У подальшому, коли дані будуть масштабовані, тобто будуть
застосовані користувачами зі всієї України, функціонал необхідно буде
підсилити та

вносити необхідні зміни (оновлення) для підтримки

актуальності ПЗ.
Перевірка коректності внесених змін повинна підтвердити, що система
працює так, як заплановано. Незалежно від кількості змін, у коді мають бути
виконані всі перевірки з тестового набору ‘Smoke’. Тобто всі перевірки, які
мають пріоритет ‘Високий’. У разі внесення великої кількості змін, які
зачіпають більше 2 незалежних компонентів системи, виконується тестовий
набір ‘Regression’ − всі передбачені перевірки.
Однією з основних вимог до системи є надійність збереження даних,
що може бути забезпечено формуванням системи резервного копіювання.
Під резервною копією слід розуміти Dump бази, або архів зі всією
інформацією. Резервна копія зберігається у вигляді зашифрованого архіву на
окремому сервері. Назва резервної копії складається з двох частин – дата
створення

і

версія

платформи,

сумісної

із

використанням

копії.

Рекомендується створення резервних копій на регулярній основі кожного
тижня. Зберігатися копії повинні не менше 4 тижнів.
Отже, результатом дослідження є спроектований ІТ-проект «Цифрова
платформа для визначення Індексу цифрової трансформації бізнесу («HIT»)»
яка даватиме можливість бізнес-структурам оцінити рівень цифрової
трансформації та отримати «дорожню карту» діджиталізації бізнесу. Усім
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респондентам дослідження було сформовано індивідуальну дорожню карту
щодо підвищення значення Індексу цифрової трансформації бізнесу.
Функціонування відповідної платформи сприятиме

пришвидшенню

діджиталізації вітчизняної економіки, адже дозволяє підприємцям отримати
індивідуальну дорожню карту змін та полегшить інтеграцію українських
підприємств у світову економіку.
Висновки до розділу 5
1. В розділі доведено, що перехід до «цифрової» економіки,
трансформації підприємств та широкого використання технологій у бізнеспроцесах стрімко відбувається по всьому світу. Керівники підприємств
повинні бути готовими до швидких трансформаційних змін, а саме зуміти
вчасно змінити власну стратегію ведення бізнесу та організацію діючих
бізнес-процесів, адже це сприятиме появі нових бізнес-моделей, цілей та
засобів їх досягнення.
2. Виявлено, що існує недостатня кількість доступних сервісів,
платформ, додатків чи порталів для малого та середнього бізнесу які
виступали б певною інформаційною базою для вітчизняних суб’єктів
господарювання з надання оцінки цифрової зрілості господарюючого
суб’єкта та надавав би рекомендації з підвищення рівня цифрового розвитку
підприємства.
3. У даному розділі дисертації обґрунтовано, що проектування
цифрової платформи для визначення та моніторингу Індексу цифрової
трансформації бізнес-структур, потрібно розглядати як реалізацію ІТ проекту
для потреб вітчизняного малого та середнього бізнесу. Саме тому у роботі
структуровано декомпозицію робіт, які повинні бути виконані для реалізації
цілей відповідного проекту.
4. Розроблено цифрову платформу визначення та моніторингу Індексу
цифрової трансформації бізнес-структур, яка дає можливість бізнес-
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управлінцям автоматично визначити Індекс цифрової трансформації, надати
оцінку

цифровій

зрілості

господарюючого

суб’єкта

та

розробити

індивідуальну «дорожню карту» з метою підвищення рівня цифрового
розвитку підприємства.
5. Сформовано систему конкретизованих рекомендацій для підвищення
рівня Індексу цифрової трансформації бізнесу, що враховує особливості
діяльності кожного респондента загалом та враховує поточні зміни
функціонування його бізнес-процесів, у результаті чого керівники матимуть
змогу прийняти відповідне управлінське рішення щодо вжиття заходів із
реалізації процесів цифрової трансформації підприємства.
6. Обґрунтовано, що існує прямий кореляційний зв'язок між цифровою
грамотністю працівника та рівнем використання цифрових інструментів.
Рівні обидвох процесів є взаємозалежні і розвиватимуться в однаковому
темпі. Тобто, зі зростанням компетенцій людини, самостійності та
ефективності її рішень, зростатимуть й вимоги до виконуваних завдань, а
інструментарій охоплюватиме більш складні способи вирішення поставлених
задач. Саме тому, при розробці системи конкретизованих рекомендацій
враховано те, що рекомендації для кожного питання варіюються як за
складністю та часом виконання, так і за необхідним рівнем цифрової
грамотності виконавців. Це дасть змогу керівництву компанії отримати
рекомендації, що враховують актуальну готовність бізнес-структури до
імплементації певної групи цифрових інструментів. Таке поступове
впровадження змін повинно забезпечити більш якісну трансформацію
підприємства та підвищити його гнучкість до можливих змін.
7. Недостатня проінформованість підприємництва щодо можливостей
інтеграції технологій у власні бізнес-процеси спричиняє гальмування
розвитку компаній та виникнення труднощів у процесі виходу вітчизняного
бізнесу на міжнародну арену. Саме тому поряд із статистичними
дослідженнями використання інформаційно-комунікативних технологій у
бізнесі та формуванні позицій компаній у процесі цифрового розвитку
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країни, важливим завданням є створення «дорожніх карт» цифрової
трансформації та надання рекомендацій щодо можливостей використання
цифрових інструментів та підвищення цифрової грамотності як підприємців,
так і населення загалом.
8. Таким чином результати розрахунку Індексу («НІТ») на основі
реальних даних щодо цифрової зрілості вітчизняних бізнес-структур
слугуватимуть рушієм для подальших практичних дій із підвищення їх
цифрового розвитку. Розробка «дорожніх карт» (рекомендацій) для
підприємств малого та середнього бізнесу вказуватиме вектор цифрового
розвитку для окремої компанії чи групи компаній (кластеру). Регулярні
заміри Індексу цифрової трансформації та виконання інструкцій щодо його
підвищення нададуть можливість проведення систематичного моніторингу
ефективності впровадження цифрових технологій у бізнес-процеси.
9. Зважаючи на особливості та відмінні риси окремих «угруповань»
бізнес-структур, отриманих внаслідок кластеризації, було розроблено
систему специфічних рекомендацій для кожної окремої групи підприємств.
Надання рекомендацій щодо підвищення цифрових показників бізнесу
дозволить підприємствам малого та середнього бізнесу України вибрати
правильний вектор розвитку груп компаній зі схожими показниками.
Поширення

та

прискорення

цифрової

трансформації

бізнес-структур

позитивно вплине на діджиталізацію суспільства загалом та інтеграцію
вітчизняних компаній з передовою глобальною цифровою економікою.
Практичне

застосування

теоретичних,методологічних
відповідними

довідками

розроблених
і

про

практичних
впровадження

концептуальних,

засад

підтверджується

результатів

наукового

дослідження на вітчизнянихпромислових підприємствах (Додаток К).
Результати, проведені у розділі відображені у публікаціях: [130; 131;
250; 259; 270; 319; 321].
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та
запропоновано
розроблення

нове

вирішення

теоретичних

і

важливої

наукової

проблеми

концептуально-методологічних

щодо

положень

цифрової трансформації вітчизняних бізнес-структур. На підставі виконаного
дослідження

сформульовано

висновки

теоретико-методологічного

та

науково-практичного характеру:
1. Встановлено, що інтерес міжнародної спільноти, наукового світу та
громадськості загалом прикуто до проблематики реалізації концепції
розвитку цифрової економіки та суспільства й далі набуває усе більшого
розмаху. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства охоплює
ряд основних цілей, проте найважливішою ідеєю Концепції та Цифрової
адженди України є: швидкі та глибинні наслідки від переходу на «цифру»
будуть можливими лише тоді, коли цифрова трансформація стане основою
життєдіяльності українського суспільства, бізнесу та державних установ,
стане звичним та повсякденним явищем, стане нашим ДНК, нашою
ключовою аджендою на шляху до процвітання, стане основою добробуту
України.
2. На основі глибинного аналізу тлумачення дефініції «цифрова
трансформація бізнесу» виявлено, що вітчизняний малий та середній бізнес
не усвідомлює важливості та можливостей використання цифрового
інструментарію для розвитку власного бізнесу. При цьому, у роботі цифрову
трансформацію бізнесу запропоновано розглядати з позиції чотирьох сторін
– науковців, бізнесу, держави та громадськості – та розуміти як процес
впровадження цифрових технологій в практику ведення бізнесу в умовах
розвитку ери цифрової економіки для підвищення його ефективності і
прозорості, що відповідає інтересам бізнесу, суспільства і держави в цілому.
Таким чином, у результаті здійснення таких перетворень підвищуватиметься
продуктивність кожного працівника і рівень задоволеності клієнтів, а
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підприємство здобуде репутацію прогресивної і сучасної організації.
3. У роботі розширено класифікаційні ознаки інновацій з позиції
цифрових трансформацій за такими ключовими ознаками: об’єкт, сталість та
масштабність, пусковий механізм. Це дасть змогу керівникам виявляти
можливості інноваційного розвитку бізнес-моделей підприємств, адже
проникнення цифрових технологій трансформує усі наявні бізнес-процеси
організації і тим самим сприяє появі інновацій.
4. На основі виокремлених груп диверсифікованих стейкхолдерів
виявлено, що кожна з них має свої очікування від процесів оцифрування
економіки, які розділено на відповідні складові: інноваційний розвиток,
консолідація,

інтеграція,

ефективність.

Це

дасть

змогу

усвідомити

необхідність та переваги переходу на «цифру», оскільки доведено, що
цифрова трансформація держави буде сприяти цифровій трансформації
бізнесу і його залученню у розвиток цифрової економіки. З іншого боку,
цифрова економіка та інформатизація суспільства сприятиме ефективному
розвитку бізнесу (його цифровій трансформації) і, в кінцевому результаті,
цифровій трансформації держави.
5.

Обґрунтовано,

управлінської

ланки

що

цифрове

підприємства,

перетворення
що

починається

зумовило

з

необхідність

систематизувати бізнес-процеси підприємства у контексті організації
процесу

цифрової

трансформації

за

такими

ознаками:

за

впливом

формування доданої вартості продукту або послуги (основні, допоміжні); за
видами управління (адміністративні, операційні, допоміжні); за роллю в
окремому напрямку розвитку організації (розуміння ринку та споживачів,
стратегії та візії організації, системи управління, розвиток та навчання
персоналу). Це дасть змогу керівництву сформувати чітку стратегію,
спрямовану на досягнення цифрового розвитку та, при цьому, вибудувати
цифрову культуру в організації таким чином, щоб усі дії були спрямовані на
задоволення потреб клієнта (клієнтоцентричність).
6. Структуровано передумови, виклики та драйвери цифрової
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трансформації вітчизняних бізнес-структур з розподілом їх на зовнішні та
внутрішні, які можуть виступати базисом для визначення векторів
інноваційного розвитку підприємств на основі «цифри», відображуючи, при
цьому, можливі ефекти від імплементації відповідних драйверів розвитку
процесу цифрової трансформації підприємств.
7. Виявлено, що визначення, а відповідно й оцінювання індексів
розвитку цифрової економіки країни проводиться за різними системами
глобальних

статистичних

індексів.

На

основі

проведеного

аналізу

особливостей методичних підходів до визначення індексу цифрової
трансформації, встановлено, що наша країна не входить до ряду рейтингів,
проте, декларує план імплементації у відповідні рейтингові системи у
швидкому часі та прогнозує лідируючі позиції.
8. Доведено, що імплементація цифрових технологій впливає на
показники діяльності підприємства загалом та на трансформацію окремих
бізнес-моделей. Це зумовило необхідність удосконалити процес побудови
інноваційної бізнес-моделі підприємства на основі конфігурації усіх бізнеспроцесів, що уможливить узгодження даної моделі з організаційною
системою підприємства та прийняти рішення щодо застосування певних
цифрових технологій з метою забезпечення подальшого цифрового розвитку.
9. Сформовано методологічні положення цифрової трансформації
бізнес-структур, які передбачають системне структурування бізнес-процесів,
бізнес-моделей, чинників, показників процесів цифрової трансформації
підприємств. Застосування на практиці запропонованих положень дасть
змогу керівникам бізнес-структур інтегрувати раніше непоєднувані бізнеспроцеси та прослідкувати аспекти інноваційності із врахуванням вимог
сучасних директив з метою інтеграції вітчизняних бізнес-структур у Єдиний
цифровий ринок ЄС.
10. Доведено, що цифрову трансформацію можна планувати як
стратегічну діяльність з чітким баченням та новими можливостями для
бізнесу. На основі цієї гіпотези у роботі сформовано алгоритм «дорожньої
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карти» цифрової трансформації для МСБ. Даний підхід дає можливість
прослідкувати момент циклічності та протікання визначених базових кроків
із певною частотністю (можливо раз на рік), яка взаємозалежна із появою
нових цифрових інструментів, що зумовлює необхідність врахування у
власній діяльності нових умов середовища функціонування підприємства.
11. Встановлено, що аналізування, а відповідно й оцінювання індексу
цифрової трансформації бізнес-структур в Україні не проводиться, оскільки
на даний час відсутні зрозумілі методичні положення даного процесу.
Виходячи з цих міркувань, у роботі запропоновано поліструктурний
методичний підхід до визначення Індексу цифрової трансформації бізнесструктур, якому притаманні ознаки складної системи «HIT», а саме
виокремлення чотирьох рівнів груп індикаторів, які, у свою чергу, містять
певну систему субіндикаторів з відповідними ваговими коефіцієнтами.
Запропонований метод дає можливість визначити потенціал цифрової
зрілості та готовності до імплементації цифрових технологій у практику
бізнесу з метою забезпечення його розвитку.
12. Результати кластеризації малого та середнього бізнесу в розрізі їх
цифрової зрілості на основі застосування двох підходів – ітеративного та
ієрархічного вказують на те, що для вирішення задач обробки даних
змішаного типу доцільно використовувати метод агломеративної ієрархічної
кластеризації (з допомогою написання програмного коду та використання
бібліотек мови Python), згідно якого отримано стійкі та зрозумілі результати
– 5 кластерів бізнес-структур, достатньо відмінні один від одного з високим
ступенем схожості між елементами кластеру (60-100% залежно від
запитання) та виокремленням характерних для них рис.
13. Доведено ефективність застосування системи уніфікування та
кодування результатів соціологічного дослідження на основі анкетиопитувальника. Це дає можливість в подальшому автоматизовано генерувати
та обробляти відповіді респондентів щодо вагомості груп індикаторів з
метою визначення рівня цифрової зрілості підприємства.
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14. За результатами проведеного дослідження доведено, що вибірка
респондентів, котрі брали участь в опитуванні є репрезентативною та
валідною, адже за більшістю параметрів (квот, пропорцій) досліджуваних
ознак відповідає їх частці (пропорції) в генеральній сукупності. Отримані
дані використано для апробації розробленого поліструктурного методичного
підходу до визначення Індексу цифрової трансформації бізнес-структур
Тернопільської області.
15.

Сформовано

систему

конкретизованих

рекомендацій

для

підвищення рівня Індексу цифрової трансформації бізнесу, що враховує
особливості діяльності кожного респондента загалом та враховує поточні
зміни функціонування його бізнес-процесів, у результаті чого керівники
матимуть змогу прийняти відповідне управлінське рішення щодо вжиття
заходів із реалізації процесів цифрової трансформації підприємства.
16. Запропоновано цифрову платформу визначення та моніторингу
Індексу цифрової трансформації бізнес-структур, яка дає можливість бізнесуправлінцям автоматично визначити Індекс цифрової трансформації, надати
оцінку

цифровій

зрілості

господарюючого

суб’єкта

та

розробити

індивідуальну «дорожню карту» з метою підвищення рівня цифрового
розвитку підприємства.
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ДОДАТКИ

ДОДАТОК А
Таблиця А.1
Визначення терміну «цифрова економіка» представниками менеджменту, власниками компаній
№
з/п

Визначення та автор
(власник, керівник
підприємства)

1

2

1

Сергій
Шерстобитов,
генеральный
директор ГК Angara.
Цифрова економіка
– система
економічних
відносин,
заснованих на
використанні
цифрових
інформаційнокомунікаційних
технологій

Відмінність від
«традиційної» економіки

3
У цифрової економіки
багато переваг. Вона
знижує вартість платежів і
відкриває нові джерела
доходу. В онлайні
вартість послуг нижче,
ніж в традиційній
економіці (насамперед за
рахунок зниження витрат
на просування), а самі
послуги, як державні, так і
комерційні - доступніші.
Крім того, товари та
послуги в цифровому світі
можуть швидко вийти на
глобальний ринок, стати
доступними людям в
будь-якій точці світу.
Пропонований продукт
може бути практично
миттєво доопрацьований
під нові очікування або
потреби споживача.
Цифрова економіка надає
набагато більш
різноманітний
інформаційний, освітній,
науковий, розважальний
контент - швидше,
якісніше і зручніше.

Як потрібно розвивати цифрову
економіку та досвід яких країн
потрібно брати до уваги

Які галузі
піддаються
цифровій
трансформації?

4

5

Для зростання цифрової
економіки необхідно розвивати
національний ІТ-сектор,
стимулювати створення
інноваційних технологій,
співпрацювати для їх розвитку
на міжнародному рівні.
Необхідно стимулювати
інвестиції і підприємницьку
активність в цій галузі. Всі
частини суспільства - і держава,
і приватний сектор, і
громадянське суспільство, і ІТспільнота повинні брати участь
в цифровий економічної
діяльності.
Однією з найбільш просунутих
країн з точки зору цифрової
економіки є Сінгапур та США.
Перш за все, за рахунок значної
залученості уряду в питання
цифровізації економіки.
Інформаційні технології
активно впроваджуються в усіх
галузях, всі державні послуги
переведені в електронний
формат, сінгапурська система
освіти активно використовує
онлайн-навчання і т.д.

Легше і
помітніше
піддаються ЦТ
торгівля,
фінансовий
сектор,
держуправлінн
я. Все менше і
менше галузей
залишаються
непорушними
цифровими
змінами.
Практично всі
галузі залучені
в цей процес.

Чи відрізняються
цифрові компанії від
традиційних?

Як перелаштуватися
компанії на нові
технології?

6
Цифрова компанія
прагне перенести
більшість бізнеспроцесів в онлайн. Це
управління, контроль і
аналіз всіх основних
бізнес-процесів компанії
онлайн - узгодження
договорів,
бухгалтерський облік,
логістичні процеси,
реєстрація угод,
закупівлі, навчання
персоналу, моніторинг
взаємин з партнерами і
клієнтами, технічна
підтримка і багато
іншого. Крім
інформаційних систем
необхідно
впроваджувати
відповідну культуру в
компанії. Все це в
комплексі робить
компанію «цифровою»,
забезпечуючи її
ефективність,
продуктивність і
потенціал зростання
бізнесу.

7
Головне - зрозуміти, що
перехід на нові технології
невідворотний. І від того,
як швидко ми зрозуміємо
необхідність інтеграції
сучасних технологій в
свою повсякденну роботу
і бізнес-процеси, залежить
швидкість і успіх цієї
самої перебудови.
Компаніям необхідно
усвідомити це як
реальність, змінити
формат, почати
працювати так само, як
нові цифрові сервіси,
навчити персонал роботі з
новими технологіями,
впровадження яких
необхідно для розвитку
бізнесу, ввести
заохочення для
співробітників, що
освоїли нові технології.

Які
компетенції
потрібно
розвивати
для переходу
на цифрову
економіку?
8

Здатність до
постійного
навчання,
готовність
постійно
освоювати
нові знання.
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Продовження табл. А.1
1

2

3

2

Олександр Баталов,
керівник
департаменту
корпоративних
продажів компанії.
«Системний софт».
Цифрова економіка
– це новий етап
становлення
економіки.

Олег Золотих,
керуючий директор
Luxoft Eastern
Europe.
Цифрова економіка це глобальна мережа
економічних і
соціальних заходів,
що реалізуються
через такі
платформи, як
інтернет, а також
мобільні і сенсорні
мережі.

3

4

Свого часу промислова
революція перетворила
аграрну економіку в
індустріальну, так зараз
технологічна
революція призводить
до її цифровізації.

Допомога держави у розвитку
цифрової економіки повинна
складатися з двох частин.
Перша - законодавча база,
адаптована до нових реалій, в
тому числі коректні способи
обліку коштів виробництва та
юридичний захист компаній,
які впроваджують системи IIoT
(індустріального інтернету
речей) - зокрема, від
кіберзагроз. Друга частина створення сприятливих умов
для компаній, які йдуть по
шляху цифровізації
виробництва.

По суті, це модель
економіки, заснованої
на можливостях, які
надає доступ в
Інтернет. А це
можливості підвищити
продуктивність праці,
конкурентоспроможніс
ть компаній, знизити
витрати виробництва

Для успішного
функціонування цифрової
економіки необхідні три
елементи - інфраструктура
(доступ в Інтернет, ПЗ,
телекомунікації), електронний
бізнес (ведення господарської
діяльності через комп'ютерні
мережі), електронна комерція
(дистрибуція товарів через
інтернет).

5
Найпростіше піддаються
трансформації
високотехнологічні галузі
- все, що пов'язано з
виробництвом і
розповсюдженням
програмного
забезпечення. Крім того,
швидко модернізуються
банківський сектор, сфера
обслуговування. Серед
промислових підприємств
видно помітний прогрес в
хімічній промисловості,
FMCG-виробництві,
машинобудуванні.
Повільніше в сільському
господарстві.

Всі галузі однаково
можуть скористатися
наявними можливостями
цифрових перетворень.
Але найбільша інертність
- у виробничих
підприємств.

6

7

Ключові показники
хорошого рівня
цифровізації - прийняття
рішень на основі
об'єктивних даних бізесаналізу і використання
технологічних інструментів
підвищення продуктивності
праці.

Технології - всього
лише спосіб
добиватися
результату. Їх
впровадження завжди
є відповіддю на зміну бізнес-середовища.
Необхідно мати
продуману стратегію
розвитку та цілі
розвитку.

Не потрібно розділяти
компанії на «аналогові» і
«цифрові» - в наш час вже
стерті кордони і всі
комерційні компанії можна
назвати цифровими. Адже
кожна людина
використовує доступ в
Інтернет, мобільний зв'язок.
Інше питання в тому, на
скільки сильно ці компанії є
«цифровими» і чи
використовують вони всі
доступні можливості, щоб
бізнес заробляв більше, а
витрат ставало менше.

Компаніям не
потрібно
«перебудовуватися».
Цифровий світ не
питає чи готовий ти до
змін - світ змінюється
глобально. Продукти
цифрової економіки
стають каталізаторами
позитивних змін у всіх
без винятку сферах.
Компаніям необхідно
впроваджувати
технології і стежити за
трендами, щоб
залишатися
актуальними.

8

Постій
но
навчат
ися та
вдоско
налюв
атись.
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Продовження табл. А.1
1

4.

2
Максим Болишев,
заступник директора
департаменту
банківського ПЗ RSBank компанії RStyle Softlab.
Цифрова економіка це модель взаємодії
всіх учасників
економічних
процесів, заснована
на використанні
сучасних
електронних каналів
зв'язку і способів
обліку і зберігання
інформації, з
використанням
електронного
документообігу.

3
Цифрова економіка - це
еволюційний розвиток
традиційної, заснована на
використанні сучасних
електронних засобів і
передбачає відмову від
аналогових взаємодій і
аналогових носіїв
інформації. Цифрова
економіка передбачає
обмін даними між
учасниками процесів в
режимі онлайн. Її
переваги в порівнянні з
традиційною: вона
спрощує і прискорює
взаємодію сторін, роблячи
управління економічними
процесами простішим і
прозорим; масштабується
до міжнародних
масштабів; легко
інтегрується в існуючі
процеси, що протікають в
державі.

4

5

Цифрова економіка недієздатна
без цифровізації одночасно
суспільства, бізнесу і уряду,
тому її розвиток полягає в
прискоренні процесів
проникнення цифрових
відносин на всіх рівнях
взаємодії її учасників - від
державних до приватних.
Невід'ємною частиною
цифрової економіки, на мій
погляд, є електронні канали
обміну інформацією (в нашому
випадку це інтернет) і їх
доступність, наявність
законодавчої бази і готовність
держави брати участь в
електронній взаємодії.

Цифровій
трансформації
легше
піддаються
пов'язані з
інформаційним
и технологіями
галузі, в яких
взаємодія
учасників не
можлива без
використання
електронних
каналів зв'язку.
Як приклади
можна
привести
телекомунікаці
ї, банківську
сферу,
розробку
програмного
забезпечення.

6

Серед характерних
ознак цифрової
компанії я можу
назвати наступні:
• високий рівень
автоматизації;
• електронний
внутрішній
документообіг;
• системи
бухгалтерського та
управлінського
обліку;
• електронні
сховища даних;
• використання
CRM;
• наявність
корпоративних
соціальних мереж.

7
Необхідно провести аналіз
своїх бізнес-процесів на
рівень їх діджіталізаціі.
Необхідно зрозуміти, які
процеси потребують
перекладу на електронний
формат, визначитися з
витратами на ці зміни і
сформулювати переваги, які
дасть цифровізація. Коли
рішення про перехід буде
прийнято, то можна
приступати до оновлень.
Проведення всіх робіт бажано
розділити на етапи, так як
робити все і відразу - вкрай
складно, довго і може
виявитися не ефективним.
Поетапне оновлення
дозволить в стислі терміни
отримати ефект від
нововведень, що в певній мірі
вплине на команду, що
працює над проектом, і
дозволить керівництву весь
процес зробити керованим.

8
Будь-яких
специфічних
знань не
потрібно.
Звичайно,
необхідно
мати широкі
уявлення про
можливості
цифровізації
- сучасних
технологічни
х цифрових
засобах,
розуміти
доцільність
використання
цих
можливостей
і мати
бажання
активно
застосовуват
и їх у своїй
діяльності.
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Продовження табл. А.1
1

2

5

Юрій Бражников, генеральний
директор компанії 5nine Software
по Росії і СНД.
Цифрова економіка –
максимальна автоматизація
бізнес-процесів усередині
підприємства і у взаєминах з
контрагентами і держ. органами
за рахунок використання
сучасних інформаційних
технологій.

6

Володимир Малигін, директор з
маркетингової стратегії Huawei в
Росії.
Економіку можна назвати
цифровою, коли всі бізнеспроцеси організовані в режимі
онлайн, а ефективність
забезпечується інформаційнокомунікаційними процесами.

3

У неї нижче витрати
і час реакції на
ринкові зміни, вища
гнучкість і
адаптивність

Доцільно розглядати
цифровізацію як
послідовне
поліпшення всіх
бізнес-процесів
економіки і
пов'язаних з нею
соціальних сфер з
точки зору
швидкості
взаємообміну,
доступності та
захищеності
інформації, а також
збільшення
зростання ролі
автоматизації та
інтелектуалізації
цих процесів.

4
Потрібно розвивати
цифровізацію
взаємодії з
державними органами,
інвестувати в
комплексні програми
цифрової
трансформації
найважливіших
галузей економіки та
державних
підприємств. Це
інтегрує усіх
контрагентів і
користувачів.

5

Торгівля,
сервіси, медіа

-

Всі галузі без
винятку.
Практика
показує, що
зараз жодна
галузь
господарської
діяльності від
сільського
господарства
до металургії,
від медицини
до ЖКГ, не
обходиться без
«комп'ютериза
ції» як перших
кроків
«цифровізації».

6

Сучасними
бізнеспроцесами,
рівнем розвитку
ІТ і
кваліфікацією
персоналу.

Ефективність
бізнес-процесів
на всіх рівнях.

7

8

Переглядати
бізнес-процеси в
бік спрощення,
прозорості,
інтерактивності,
впроваджувати ІТ,
навчати персонал.

Уміти інтегрувати свої
професійні компетенції
з умінням використання
сучасних ІТ систем на
рівні просунутого
користувача.

Розвивати
культуру
комунікацій та
інформатизації
виробництва
товарів і послуг.
При цьому
будувати бізнес в
цифровому стилі з
нуля, як правило,
легше, ніж
перебудовувати
існуючий, де
слабким місцем
часто залишається
неузгодженість
бізнес-процесів і
відсталість
персоналу.

Звичайно ж,
знадобляться фахівці з
зв'язку, ІТ-та онлайн
автоматизації. Залежно
від області можуть бути
затребувані експерти по
роботі з великими
даними. Можливо, не
зайвими виявляться
програмісти. Але
головне, що необхідно активні користувачі,
проповідники
інформаційної культури
праці та побуту, що
хочуть бути
ефективними, що не
мислять себе поза
«цифровим» світом.
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Продовження табл. А.1
1

7

2

Анатолій Гнеушев,
Директор
проектного офісу
даних (RC Group,
RCG).
Цифрова економіка заснована на
інформаційних
технологіях,
сукупності бізнесмоделей,
менеджменту і
способів
виробництва.

3

Цифрова економіка
спирається на те, що
інформація і технології
доступні завжди і скрізь
за рахунок мобільності і
хмар, це призводить до
нових форматів взаємодії,
рішення легко
масштабуються.
Аналітика стає
інтелектуальною,
точковою. Трансформації
піддадуться взаємодії
попиту і пропозиції. Все
стане більш швидким і
персоніфікованим.

4

Зміни повинні
відбуватися як на
рівні держави, так і
на рівні окремих
галузей і
підприємств.
Повинні рости
інвестиції (і
державні, і приватні)
в такі перспективні
напрямки, як
«інтернет речей»,
великі дані.

5

6

7

Трансформація
економіки
спирається на
цифрові, квантові
технології,
робототехніку,
нейротехнології і
так далі, застосовні в
усіх галузях. Ці
технології дають
масштабні,
міжгалузеві ефекти.
Сьогодні проекти
проходять стадію
переходу на M2Mтехнології.
Більшість поки в
рамках одного
підприємства,
холдингу.
Індустріальний
інтернет речей - це
наступна стадія.

В існуючій моделі
економіки все будується
на ідеї підвищення
ефективності виробництва
і бізнес-процесів за
рахунок автоматизації, без
зміни самих процесів. ІТ
обслуговує вимоги
бізнесу, забезпечуючи
автоматизацію, того що,
по своїй суті, може
існувати і без ІТ.
У цифровій компанії
зміни бізнес-процесів
відбуваються в реальному
часі за допомогою
інформаційної системи
підприємства. Ядром
організації, її цифровим
активом є контент,
можливість працювати з
ним і використовувати у
всіх бізнес-процесах.

Починати потрібно з самого
верху. У керівництва повинно
з'явитися розуміння логіки і
обмежень тих чи інших
технологій. Рішення повинні
базуватися на можливостях і
ресурсах IT. Далі
вбудовуються процеси. В
ідеалі не тільки давно
знайомі, але і повинні
з'являтися нові, виходячи з
можливостей нових
технологій.

8
Трансформац
ія методів
управління
компанією це великий
виклик і для
керівників і
для
співробітникі
в. Повна
перебудова
менеджменту
, бізнеспроцесів
потребують
перегляду
ставлення до
роботи з
наявними у
компаній
даними. Дані
стануть
джерелом
зростання.
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Продовження табл. А.1
1

8

2

Дмитро Горєлов,
комерційний
директор компанії
«Актив».
Цифрова економіка
– це система
економічних,
соціальних і
культурних
відносин,
заснованих на
використанні
цифрових
інформаційнокомунікаційних
технологій
(Всесвітній банк)

3

Цифрова економіка - це
економіка нового
технологічного покоління
з використанням
величезної кількості
даних, що генеруються в
найрізноманітніших
інформаційних системах.
Суть цифрової економіки
в обробці цього масиву
даних і отриманні
корисної інформації з них.

4

5

Щоб розвивати цифрову
економіку, потрібно на
державному рівні визначити
план дій, в фокусі якого
повинні знаходитися
перетворення, що
стосуються громадян,
бізнесу та держави.
У багатьох країнах вже
розроблені програми з
розвитку цифрової
економіки (США,
Німеччина, Японія, країни
Євросоюзу).
Ефективно працюють «на
цифровій основі» податкові
органи скандинавських
країн - Швеції, Фінляндії,
Данії, Норвегії. Тут по
частині оподаткування
(«розумні» алгоритми)
відомо все: доходи
громадян, їх щоденні
витрати, вкладення, склад
майна, тощо.

В ході
цифровий
трансформац
ії треба
визначитися
з
пріоритетами
і зрозуміти,
які галузі
стануть
основними.

6
У 2016 році Міністерство
торгівлі США
опублікувало документ, в
якому запропонувало
визначення для «компаній
цифрової економіки».
Компанії цифрової
економіки
використовують такі
технології, як мобільні
додатки, щоб звести
учасників p2p-транзакцій;
покладаються на
рейтингову систему
оцінок користувачів для
контролю якості послуг;
покладаються на
використання
постачальниками послуг
їх власних інструментів і
активів. Міністерство
торгівлі США
ідентифікувало більш 100
організацій, які можуть
відповідати цим
визначенням. У список
потрапили всім відомі
Airbnb, Uber та інші.

7

Цифрова економіка породжує
нові бізнес-моделі. Тому
компаніям потрібно розуміти,
як використовувати ці бізнесмоделі і як отримувати
користь з цифрових
технологій. Нові технології
зажадають радикальних змін
в компаніях. І ці зміни, в
першу чергу, торкнуться
конкретних людей. Тому вже
сьогодні треба готувати
співробітників до прийдешніх
змін.

8

При переході
на цифрову
економіку
фахівцям
треба
розвивати
digitalкомпетенції.
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Продовження табл. А.1
1

9

10

2

Євген Горохов, виконавчий
директор Stack Group.
Цифрова економіка - це
господарська діяльність
держави, функціонування якої
забезпечується
автоматизованими процесами
управління, тобто
автоматизація повинна бути
забезпечена на всіх рівнях: від
виробництва до споживання.

Сергій Кур'янов, директор зі
стратегічного маркетингу
компанії «ДоксВіжн».
Цифрова економіка в
найбільш широкому сенсі
означає просто використання
інформаційних технологій у
виробництві, управлінні,
комунікаціях і розвагах. З цієї
точки зору, автоматизація цифрова економіка. Цифрова
трансформація - це не просто
автоматизація, а створення
нових бізнес-моделей, нових
ринків і нових споживачів, з
опорою на можливості
цифрової економіки.

3

5
Є галузі більш
Треба звернутися, перш за все, до
Перш за все,
схильні до
досвіду комерційних компаній з
цифрова
цифрової
абсолютно різних галузей,
економіка
трансформації і
подивитися, які інструменти і для
більш
менш: до першої
яких цілей вони використовують,
ефективна,
групи відноситься
в тому числі віддалені робочі
ніж
сфера послуг, де
столи, віртуальні оператори,
традиційна, з
немає
віртуальну ІТ-інфраструктуру,
точки зору
матеріального
IoT, Big Data, нейронні мережі,
продуктивно
продукту, тобто це
штучний інтелект, робототехніку
сті праці і
банківська і
тощо Звичайно, ще жодна країна
можливих
фінансова сектора,
в світі не досягла повної
витрат на
страхування і eцифровізації економіки,
одиницю
commerce, рекламні
але попереду всіх - Японія,
виробництва.
послуги, медіаСінгапур, США.
бізнес і т.д.
Вона не
краще, це
просто нова
економіка,
яка дуже
швидко
стане
традиційною
, нова
технологічна
революція,
така ж, як
уже
пройшли пар,
електрика,
конвеєр.

4

Її не треба розвивати, вона
сама розвивається. Не треба
заважати. Якщо знімати різні
бар'єри, розвиток піде швидше.
З приводу досвіду різних країн
- звичайно, позитивним
прикладом може бути досвід
розвинених країн, але ще
повчальніше досвід Китаю,
який користується переломним
моментом для того, щоб
наздогнати і перегнати лідерів
одним «цифровим стрибком».
Можливо, у Китаю вийде стати
новим лідером. Це той
випадок, коли китайський
менталітет і китайська модель
держави можуть спрацювати
унікально.

Чим менше в
галузі сирих
матеріалів і чим
більше інформації
- тим легша
цифрова
трансформація.

6
У цифровій
компанії всі
бізнеспроцеси, які
можливі,
автоматизова
ні, при цьому
платформа
для
автоматизації
навіть бізнескритичних
процесів
розміщені в
віртоалізован
ому
середовищі.

Цифрова
компанія
відрізняється
від інших
використання
м нових
бізнесмоделей.

7

8

Для більш ефективного переходу
на нові технології, в тому числі
при перенесенні інформаційних
систем в хмару, слід звернутися
до професійного сервіспровайдеру, який зможе
здійснити трансформацію без
зупинки бізнес-процесів.

При високоякісній
технічній підтримці
від сервіспровайдера ніяких
особливих
компетенцій від
співробітників
компанії не
потрібно.

Для початку треба пройти
попередній етап автоматизацію. Якщо у вас
немає ні електронної пошти, ні
сайту, ні сторінки в соцмережах
- треба потурбуватися про цю
базу, а потім думати про
надбудову. Вибираючи
напрямок власної цифровізації,
слід перш за все вивчити досвід
підприємств своєї галузі на
розвинених ринках. Нічого
поганого в цьому немає.
Абсолютно нових бізнесів на
кшталт Uber будуть одиниці, а
перейдуть в цифрову економіку
всі, причому однаковими
способами. Але тут головне не
пропустити момент, найкраще
перейти в перших 20%, і зовсім
обов'язково не залишитися в
останніх 20%. Хто там
залишиться - залишиться в
минулому.

Для початку треба
бути фахівцем. Далі
необхідні
компетенції
користувача всіх
сучасних технологій,
вільне володіння
інформаційним
простором. Треба
«жити» в соціальних
мережах, вивчати
предмет «вглибину»
на форумах, мати на
своєму смартфоні не
менш 3 месенджерів.
Обов'язково треба
виховувати в собі
самостійність,
ініціативність,
винахідливість і
організованість
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1

2

11

Костянтин Кутуков,
директор з
маркетингу групи
«Астерос».
Цифрова економіка
характеризується
активним
використанням
інформаційнокомунікаційних
технологій з метою
здійснення різних
видів взаємодій, в
тому числі
юридичноважливих, між усіма
учасниками
економічних
процесів.

3

Цифрова економіка - це
наступна стадія
еволюційного розвитку
економічної та
виробничої моделі
суспільства.

4
В основі розвитку цифрової
економіки лежить,
безумовно, комплекс
заходів, який повинен бути
зроблений як державою, так
і бізнесом, а також самими
громадянами. Перш за все,
потрібно мінімізувати зайві
бюрократичні та
адміністративні бар'єри,
перебудувати
законодавство під нові
моделі взаємодії,
стимулювати компанії і
населення до переходу в
цифрову площину, а також
усунути цифрову нерівність
в регіонах. Як приклади
країн з високою часткою
цифровізації економіки
можна навести Сінгапур,
Гонконг, Великобританію,
США, Естонію.

5
В першу чергу, це
галузі, де технології
вже давно стали
основою бізнесу.
Йдеться про
телекомі, фінансовій
сфері, онлайн і
оффлайн ритейлі,
секторі послуг.
Трансформація для
них - це постійне
вдосконалення, яке
полягає в пошуку
додаткових ніш і
можливостей
комерціалізації за
рахунок
використання нових
підходів і технологій
в розробці та
наданні послуг.

6
Цифрова
компанія
знає, як
застосовуват
и нові
технології
для
підвищення
ефективності
бізнесу, як
витягувати
цінність зі
своїх
цифрових
активів у
вигляді
даних, і як їх
захищати від
зовнішніх і
внутрішніх
загроз.

7

Головне для
компанії - це
прагнення до
постійного розвитку,
готовність
змінюватися,
ставити цілі і йти до
них. Інший
важливий момент
полягає в розумінні
того, що дійсно
може допомогти
бізнесу в поточний
момент.
Трансформація
повинна бути
розумною.

8

Крім розуміння
економічного і соціального
ефекту від технологій для
бізнесу та суспільства,
необхідно розвивати
навички адаптивності і
навченості. Наприклад,
кожен керівник, який
відповідає за
функціональний напрямок в
компанії, повинен мати
уявлення про те, які сервіси
і технології можуть
допомогти йому у
вирішенні щоденних
завдань, чи можуть вони
бути інтегровані в загальні
інформаційні та бізнеспроцеси компанії.
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1

2

3

12

Дмитро Леванков,
директор з розвитку
бізнесу dodidone.
1) Цифрова економіка - це
економіка, основою якої
служать цифрові
інформаційнокомунікаційні технології;
2) цифрова економіка - це
створення, споживання та
управління цінністю,
пов'язаної з цифровими
продуктами, послугами та
активами в організаціях
(аналітики Gartner);
3) цифрова економіка - це
використання
можливостей онлайн і
інноваційних цифрових
технологій усіма
учасниками економічної
системи - від окремих
людей до великих
компаній і держав
(аналітики Boston
Consulting Group);
4) «Ринки на основі
цифрових технологій, які
полегшують торгівлю
товарами і послугами за
допомогою електронної
комерції» (ОЕСР).

Цифрова економіка новий етап економічного
розвитку суспільства. З
розвитком технологій
відбувається зміна і
економічних парадигм.
Перехід до цифрової
економіки передбачає
комплексні зміни, як на
рівні держави, так і на
рівні компаній. Тому
цифрова трансформація
бізнесу неминуча.
У дослідженні Global
Center for Digital Business
Transformation
відзначається, що «в
найближчі 5 років
цифрова революція
витіснить з ринку 40%
компаній, які зараз
займають лідируюче
положення в галузі, якщо
вони не піддадуться
цифровий
трансформації». Адже
інтернет, мобільні
технології і
обчислювальні
можливості розвиваються
дуже швидкими темпами.

4
Можна звернутися до досвіду
Великобританії, яка прагне стати
світовим лідером в області
цифрової економіки. У 2010 році
там був прийнятий закон «Про
цифрову економіку». Пізніше
була розроблена і прийнята
«Стратегія цифрової економіки»,
спрямована на допомогу державі
і бізнесу в проведенні цифровий
трансформації. На рівні держави
будується цифрова
інфраструктура світового класу,
а також створюються умови для
розвитку цифрового бізнесу.
Крім фінансової підтримки,
виявляються консультаційні
послуги, які допомагають
компаніям впроваджувати
інновації і вести бізнес новими
методами - за допомогою
цифрових технологій.
Стратегія передбачає створення
п'яти міжнародних
технологічних центрів на
ринках, що розвиваються, щоб
підтримувати британські
компанії по всьому світу. За
даними консалтингової компанії
Accenture, розвиток цифрової
економіки принесе британській
економіці додаткові 654
мільярдів фунтів стерлінгів до
2035 року.

5
Аналітики Gartner
вважають, що до
2025 року цифрова
трансформація
торкнеться всіх
індустрії.
Традиційно легше
піддаються цифрової
трансформації
компанії, які
працюють в B2Cсегменті. Клієнти
хочуть взаємодіяти з
бізнесом будь-яким
зручним способом:
спілкуватися в чатах,
оплачувати покупки
за допомогою Apple
Pay або Samsung Pay.
Тому роздрібні
компанії швидше
реагують на зміни,
прагнучи бути
корисними клієнту.
Традиційні
офлайнові компанії
йдуть в онлайн, а
онлайн-магазини
відкривають шоуруми. Зараз будь-яка
компанія може
розвинути цифрове
напрямок бізнесу.

6

Цифрові
компанії
використову
ють сучасні
інформаційні
технології в
якості
конкурентної
переваги і
орієнтуються
на
довгостроков
е зростання.
Традиційна
компанія
проходить
шлях
цифрової
трансформац
ії бізнесу і
пропонує
ринку вже
новий
«цифровий
продукт».

7
Для цифрової
компанії
характерно
використання
онлайн
комунікацій,
хмарних
технологій і
електронної
комерції.
Успішні та
перспективні
компанії
орієнтуються на
ці тренди і
будують бізнес
у відповідності з
ними. Сьогодні
куди важливіше
здатність
компанії
переглянути
свою бізнесмодель,
готовність
швидко
приймати
рішення і
вчитися новому.
Це інший підхід
до мислення і
розробці
стратегії.

8

Цифрові технології
скорочують час
комунікацій і
прискорюють всі
бізнес-процеси, тому
особлива увага
приділяється
розвитку людського
капіталу. Для
фахівця необхідно
володіти
компетенціями в
області нових
технологій, володіти
експертизою в своїй
сфері, швидко
навчатися і
впроваджувати нові
рішення. Не менш
важливим стане і
навик віддаленої
роботи. Все більше
число компаній
успішно працює з
віддаленими
командами, і ця
тенденція тільки
посилиться.
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Продовження табл. А.1
1

13

2

Костянтин Цівін,
Віце-президент з
маркетингу та
розвитку бізнесу
АстроСофт.
Цифрова
економіка - це
економіка,
заснована на
нових бізнесмоделях, які
об'єднують
фізичний і
цифровий світи.

3

Вона не краще. Вона єдина можлива
економіка в діапазоні
найближчих 10 років.
Бо світ стрімко
змінюється, мігруючи
саме в «цифровому
напрямку».

4

Щоб розвивати, потрібно
навчитися
перетворювати
інформацію в цифру,
витягувати з неї знання і
будувати на цих знаннях
бізнес. Сьогодні
найбільший медійний
ресурс сам не створює
контент; найбільший
«таксист» не володіє ні
однією машиною;
найбільша мережа
оренди не володіє
власними площами;
найбільший гравець на
ринку торгівлі не має
складів.

5

В першу
чергу, ті, в
яких
цифровій
трансформа
ції
піддаються
найбільша
кількість
керівників
підприємст
в.

6

У цифровому світі
основна валюта:
дані про клієнта. У
цифрових
компаній цієї
валюти істотно
більше, ніж у
інших.

7

8

Створіть співтовариство,
відповідне вашим цілям;
виберіть проривну ідею,
яка забезпечить
поліпшення існуючої
ситуації як мінімум в 10
раз; розробіть свою бізнес
модель, а саме, зрозумійте,
як ви збираєтеся заробляти
гроші; створіть мінімально
життєздатний продукт;
перевірте канали
маркетингу і продажів.
Для цифрової економіки
всі ці умови необхідні.

Навчитися
уважно і
зацікавлено
ставитися до
людей, бо всі,
що ми робимо,
робиться для
людей.
Потрібними
компетенціями
також будуть
вміння
працювати з
великими
обсягами
інформації,
вибираючи
дійсно важливе
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Продовження табл. А.1
1

2

3

4

14

Ірина Яхина, директор
за технологіями Hitachi
Data Systems в North
EMEA.
Цифрова економіка - це
економіка
постіндустріального
суспільства, що
характеризується
великою кількістю як
нових технологічних
засобів, що активно
використовуються
підприємствами для
виробництва продуктів
і послуг, так і появою
цифрових каналів
комунікації і
переосмисленням
підходу до
використання
інформації. Саме
інформація - основний
ресурс і головне мірило
цифрової економіки.

Цифрова
економіка не
краще і не гірше
за «традиційну» вона лише
природний
наслідок
технічного
прогресу. В
умовах цифрової
економіки успіху
може домогтися
навіть дуже
маленьке
підприємство, що
не володіє на
старті потужними
фінансовими
ресурсами, але
вміє грамотно
працювати з
інноваціями і
потребами
клієнтів

Уже сьогодні в світі є
дуже просунуті,
«розумні», міста і навіть
держави. Так,
високотехнологічна
інфраструктура, що
включає обробку
Великих даних і безліч
інновацій для створення
комфортного
соціального клімату,
реалізована в
Копенгагені, Барселоні,
Гельсінкі та Ванкувері. А
деякі держави наприклад, Німеччина,
Сінгапур або Японія вкладають масштабні
кошти в розвиток всього
технологічного
потенціалу країни.

5

Дуже
перспектив
ними в
плані
цифрової
трансформа
ції є галузі
телекому,
фінансів,
рітейлу і
транспорту.

Примітка: структуровано автором на основі «Цифрова адженда України»

6

Ключова відмінність
цифрової компанії від
традиційної - вона
намагається
використовувати всі
можливості для аналізу
даних про бізнес, ринку
або клієнтів і з розумом
застосовувати
отриману інформацію.

7

Найголовніша
складність, пов'язана з
реалізацією проектів
цифровий
трансформації, необхідність витратити
чимало часу на
підготовку даних. Сам
аналіз даних займе не
більше 20% часу, тоді
як інші 80% займе
робота з джерелами
інформації, їх відбір,
пошук актуальних
даних, їх
структурування та
формування «Озера
даних», що працює в
реальному часі.

8

Керівникам
компанії
необхідно
більше
прислухатися
до ІТдиректорів, а
їм, в свою
чергу, вчитися
говорити на
мові бізнесу,
щоб вміти
правильно
донести, яких
результатів
може досягти
компанія за
допомогою
технологій.
Безумовно,
фахівці
повинні
володіти
навичками для
аналізу та
інтерпретації
даних.
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ДОДАТОК Б
Таблиця Б.1
Трактування терміну «цифровізація», «цифрова трансформація», інтерпретовані власниками бізнесу
№
за/п
1
1

2

Компанія,
представник
2
Rusonyx,
Константин
Анисимов
(СЕО)
DIS Group
Александр
Тарасов
(керуючий
партнер)

Визначення

Характеристика

3
Цифровізацію можна вважати природнім процесом, який
супроводжує перехід до інформаційного суспільства. Це
передбачає трансформацію методів і способів передачі
інформації: заміну аналогових інструментів цифровими.
Цифрова трансформація (цифровізація, діджиталізація) зміна форми бізнесу в умовах цифрової реальності на
основі даних. Цифрова трансформація - перш за все,
означає нові бізнес-процеси, організаційні структури,
положення, регламенти, нову відповідальність за дані,
нові рольові моделі. Ключовий процес цифрової
трансформації - Data Governance - стратегічне управління
даними.

4
Якщо говорити про конкретні галузі економіки, то в першу чергу цифровизація торкнулася
фінансового сектору, торгівлі, виробництва, а також значну частину засобів масової інформації. У
перспективі перехід на «цифру» варто очікувати практично у всіх секторах економіки, включаючи
сільське господарство, медицину, логістику.
Цифрова трансформація не обмежується застосуванням технологій, таких як Big Data, інтернет
речей, доповнена реальність, блокчейн і так далі. По відношенню до цифрової трансформації всі
компанії можна розділити на два сектори: сектор умовно віртуальних і сектор умовно реальних
компаній. Для кожного з сегментів цифрова трансформація матиме свої особливості. До умовно
віртуальному сектору відносяться оператори зв'язку, ЗМІ, всі види компаній нової цифрової
економіки (онлайн-магазини, агрегатори, маркетплейси), організації фінансового сектора. Основну
цінність для компаній цього сегмента представляють клієнтські дані. Головна мета - підвищити
ефективність використання клієнтських даних. Межі між індустріями цього сектора стираються
дуже активно: бізнес будується навколо даних про клієнта. Знаючи переваги і звички клієнта, одна
і та ж компанія може продавати йому і банківські послуги, і авіаквитки, і путівки.
До умовно реальному сектору відносяться компанії, бізнес яких будується більшою мірою на
активах фізичного світу. Для них актуальний збір даних для створення цифрових двійників активів.
Такі цифрові двійники повинні об'єднуватися в цифрових двійників підприємства. Цифрових
двійників можна аналізувати і перевіряти на них гіпотези для пошуку прихованих резервів
підприємства. Гіпотези можуть бути по оптимізації бізнес-процесів, режиму роботи устаткування,
технологічних ланцюжків, ремонтних кампаній, інвестицій в інновації. Результати аналізу і
перевірок можна використовувати для підвищення продуктивності, оптимізації, поліпшення
стійкості виробництва ... У цьому секторі є особливо актуальними технології Big Data, предиктивна
аналітика, інтернет речей і доповнена реальність. Умовно віртуальні компанії далі просунулися в
цифровий трансформації, ніж умовно реальні. Але беручи до уваги існуючі тенденції, можу
впевнено говорити, що в найближчі два роки ситуація кардинально зміниться.
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Продовження табл. Б.1
1
3

2
«Партнеры и Боровков»
Павло Боровков

4

CloudPayments,
Констянтин Ян
(засновник, технічний
директор)

5

MSK-IX, Олександр Ільїн
(технічний директор)

3
Необхідно розділити три ключових терміна: 1.
Автоматизація – це перевід існуючих в бізнесі процесів
«Як є» на базу комп'ютерних обчислень, електронного
зберігання і обміну даними. 2. Цифровізація – це зміна
бізнес-процесів компанії «Як треба» таким чином, щоб
вони більше відповідали новим інструментам і
технологіям цифрової економіки. 3. Цифрова
трансформація бізнесу – це зміна всієї бізнес-моделі:
стратегії, процесів, організаційної структури, фінансів,
продажів, логістики і т.д. для найбільш ефективного
використання можливостей цифрової економіки.
Цифровізація - процес перенесення документів (текст,
фото, відео, голосові повідомлення, карти, музика) в
електронний формат і подальший обмін цими даними
через електронні канали зв'язку.
Цифровізація - рішення бізнес-задач за допомогою
цифрових технологій. Там, де раніше були живі люди і
робочі місця, тепер працює або простий скрипт, або
робот.

Цифровізація – перехід з аналогових сфер в цифрову –
спостерігається у всіх областях бізнесу. Якщо раніше
офлайн-сервіси вважали, що інтернет не для них, то
тепер зустріти юродичну особу без представництва в
інтернеті неможливо.

4
Найбільш передові галузі в частині переходу в «цифру» в Росії - це банківська
сфера, нафто- і газовидобувні компанії, ритейл, мас-медіа та розваги. Найбільш
затребувані технології - штучний інтелект (машинне навчання, нейромережі),
розподілені реєстри даних (блокчейн), інтернет речей, роботизація, віртуальна і
доповнена реальність.

Серед передових галузей цифровізації - банківські послуги, e-commerce, ЗМІ,
освіта, таксі та соціальні мережі і месенджери. Найактивніше цифровізовуються
фінансові компанії.
З незвичайних прикладів я можу згадати компанію «Додо піца», яка одна з перших
на ринку впровадила у виробництво і доставку піци свої інформаційні системи, які
контролюють процес від початку до кінця.
Ще цікаво стежити за цифровізацією сільського господарства, зараз, як і
механізація в 1950-і роки, вона дозволить збільшити ефективність використання
землі та інших ресурсів, при зменшенні людської праці. Сюди можна віднести і
роботизовану техніку, і Big Data ефективності сортів культур, і довгострокові
метеопрогнози, і моделювання ефективності використання місцевості та багато
іншого.
Будь-який стартап, виходячи на ринок, насамперед реєструє домен, створює сайт і
електронні адреси, а вже потім замислюється про затишок в офісі або взагалі про
офіс. Те ж саме спостерігається і в державних сервісах: всі великі держкорпорації
переводять продукти і послуги в цифровий формат. У галузях економіки задіяні всі
категорії бізнесу - від дрібних послуг до глобальних проектів. В цифровий формат
переходить фінансовий сектор, будівельні матеріали, торгівля, рукоділля, майстеркласи та навчання. Також не забуваємо про інтернет речей. В недалекому
майбутньому ми з вами будемо розмовляти з прасками, не встаючи з дивана
регулювати температуру нагрівання води, замовляти доставку їжі безпосередньо
холодильником. Система «розумних будинків» вже розвинена в багатьох країнах і
Росія не буде винятком.
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Продовження табл. Б.1
1
6

2
404 Group,
Наталя Фефілова
(директор по
розвитку)

3
Цифровізація - це використання цифрових технологій
для підвищення ефективності бізнесу, що припускає
зміну бізнес-процесів і навіть повну зміну бізнес-моделі
компанії.

7

Smart City Lab,
Дмитро Карандін
(керівник
проектів)

Цифровізація, діджиталізація і цифрова трансформація –
це все дуже тісно пов'язані речі, але якщо посилатися до
якогось референсу, то у компанії Gartner є два бачення на
визначення цифровізації:
1. Використання цифрових технологій для зміни бізнесмоделей і створення нових джерел доходів, а також
створення цінності.
2. Процес переходу до цифрового бізнесу.

8

Системний софт,
Максим
Тикуркін,
(генеральний
директор)

Цифрова трансформація впливає на суспільство як на
макрорівні, так і на рівні кожної людини. Для бізнесу і
економіки це, в першу чергу, спосіб істотного
підвищення продуктивності праці, як в масштабах
окремої компанії, так і для цілих галузей. Це
відбувається завдяки докорінній перебудові компанії:
системи лідерства та культури, управління клієнтським
досвідом, ланцюжки створення вартості і інструментів
виробництва. Всі технології, які сьогодні розвиваються хмари, засоби обробки великих даних, машинне
навчання, роботизація бізнес-процесів - так чи інакше
працюють на досягнення цієї мети.

4
Нова цифрова епоха говорить про те, що подібні зміни в перспективі торкнуться всіх галузей і
всіх компаній. Якщо навіть найбільш консервативні установи - великі банки - стають більшою
мірою IT-бізнесом, то що говорити про тих, хто завжди був на вістрі прогресу?
Першими до цифровізації приходять ті, хто найбільш гостро відчуває конкуренцію і працює з
великими даними: рітейл, електронна торгівля, держкорпорації . Однак поки, за даними
Світового банку, велика частина російських компаній (близько 65%) не використовують
переваги цифровізації.
Цифровізація не обмежується додаванням нового функціоналу до існуючих каналів,
продуктів або сервісів. Вона охоплює і користувацький досвід, який пішов в «цифру», і
бізнес-процеси. Торкаючись як співробітників компанії, клієнтів, так і продуктів, бізнесмоделей, партнерів, технологій та інфраструктури. Найбільш швидко адаптуються B2Cбізнеси і продукти: фінанси і рітейл, подорожі і туризм, медіа та розваги.
Індустрії, в яких цифровізація відбувається повільніше - сільське господарство, енергетика,
охорона здоров'я, промисловість і держсектор. Це пояснюється декількома факторами,
включаючи швидкість прийняття рішень, витратами на діджиталізацію, можливості на
експерименти і час, необхідний на адаптацію до змін і корекції стратегії.
Одна з ключових проблем, на якій слід сфокусуватися, - кадри. Топ-менеджмент компанії
повинен розуміти необхідність і цілі трансформації. При цьому трансформація - це процес, в
який повинні бути активно залучені і «верхи», і «низи» компанії. У великих компаніях
цифрова трансформація являє собою довгострокові проекти, які повинні очолюватися
управлінцями з лідерськими компетенціями, нестандартним поглядом, творчим мисленням,
при цьому, розуміючих в технологіях. Дуже важко знайти хорошого CIO або CDO, який може
очолити процес цифрової трансформації.
Але є й інший рівень: для людини цифровізація означає зменшення обсягу рутинної роботи з
усіма плюсами і мінусами. Особисто для мене, як для керівника, вона означає можливість
краще розуміти і контролювати бізнес, робити його результати більш передбачуваними, а
роботу - більш прозорою на всіх рівнях управління.
Про плюси сказано і так багато, але і негативні сторони, звичайно, є. Мені здається, що
основний «мінус» полягає в тому, що багато людей бояться втратити робочі місця і
намагаються протидіяти цифровій зміні бізнесу. Цифровізація пред'являє дуже жорсткі
вимоги до експертизи та компетенцій співробітників: людям доводиться навчатися протягом
усього життя. Само по собі це не погано, але для багатьох складно.

Примітка: згруповановано автором
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ДОДАТОК В
Таблиця В.1
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у 20____ році (ф. № 1-ІКТ (річна)
№
пункту

2015 рік

1

2

Показники (Індикатори)
2017 рік

Зміна
2015/
2017
5

2018 рік

3
4
Використання комп'ютерів та комп'ютерних мереж
1.1. Чи використовувало Ваше підприємство
1.1. Чи використовувало Ваше підприємство 1.1. Чи використовувало Ваше підприємство
комп’ютер/и упродовж року?
комп'ютер/и впродовж року?
комп'ютер/и впродовж року?
Якщо на запитання пункту 1.1 Ви надали
Якщо на запитання пункту 1.1 Ви надали
відповідь
відповідь "Так",
"Так", надайте відповіді на нижче
надайте відповіді на нижче перелічені
перелічені питання
питання
1.2. Яка середня кількість працівників регулярно 1.2. Зазначте середню кількість працівників, 1.2. Зазначте
середню
кількість
використовувала комп’ютер упродовж року?
які використовували комп'ютер у роботі
працівників, які використовували комп'ютер
у роботі
1.3. Чи використовувало Ваше підприємство локальну 1.3. Чи використовувало Ваше підприємство 1.3. Чи використовувало Ваше підприємство
комп’ютерну мережу (LAN) впродовж року?
локальну комп'ютерну мережу (LAN) локальну комп'ютерну мережу (LAN)
впродовж року?
впродовж року?
1.4. Чи використовувало Ваше підприємство
1.4. Чи мало Ваше підприємство мережу
1.4. Чи мало Ваше підприємство мережу
бездротовий доступ для своєї локальної комп’ютерної
Інтранет упродовж року?
Інтранет упродовж року?
мережі упродовж року?
1.5. Чи мало Ваше підприємство власний внутрішній
1.5. Чи мало Ваше підприємство мережу
1.5.
веб-сайт, який функціонував у корпоративній
Екстранет упродовж року?
и мало Ваше підприємство мережу
комп’ютерній мережі (Інтранет) упродовж року?
Екстранет упродовж року?
1.6. Чи мало Ваше підприємство розширену корпоративну комп’ютерну мережу (веб-сайт або
сервіс на веб-сайті, доступ до якого надано
обмеженому колу партнерів підприємства) упродовж
року?

Зміна
2017/
2018
6

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

+

-
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Продовження табл. В.1
1
2.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2
2. Доступ та використання мережі Інтернет
2.1. Чи мало Ваше підприємство доступ до мережі
Інтернет упродовж року?
2.2. Яка середня кількість працівників використовувала
приєднаний до мережі Інтернет комп’ютер регулярно
упродовж року?

2.3. Чи використовувало Ваше підприємство такі види
зовнішнього зв’язку з мережею Інтернет упродовж
року?
- комутований доступ через телефонну лінію (DialUp або ISDN)
- широкосмуговий доступ (хDSL канали, виділені
канали, телевізійний кабель, лінії електропередачі,
супутниковий, стаціонарний бездротовий зв’язок тощо)
- мобільний широкосмуговий доступ (стільниковий,
GSM, GPRS, 2G, EDGE, 3G, CDMA тощо)
2.4. Чи використовувало Ваше підприємство мережу
Інтернет для отримання таких послуг упродовж року?
- банківські та фінансові послуги
- послуги освіти (навчальні курси)

3
4
2. Фахівці та навички у сфері Фахівці та навички у сфері інформаційноінформаційно-комунікаційних технологій комунікаційних технологій (ІКТ)
(ІКТ)
2.1. Чи мало Ваше підприємство фахівців у сфері ІКТ?
2.2. Чи проводило Ваше підприємство
упродовж року будь-які навчання з метою
розвитку у своїх співробітників навичок у
сфері ІКТ?
а) навчальні курси для фахівців у сфері ІКТ
а) (зазначте "Ні", якщо Ваше підприємство
не мало фахівців у сфері ІКТ)
б) навчання для інших співробітників
2.3. Чи здійснювався набір фахівців у сфері
ІКТ на Вашому підприємстві упродовж
року?

Чи проводило Ваше підприємство упродовж
року будь-які навчання з метою розвитку у
своїх співробітників навичок у сфері ІКТ?

2.4. Чи були на Вашому підприємстві
вакансії спеціалістів ІКТ, які було складно
заповнити упродовж року?

2.4. Чи були на Вашому підприємстві
вакансії спеціалістів ІКТ, які було складно
заповнити упродовж року?

навчальні курси для фахівців у сфері ІКТ
а) (зазначте "Ні", якщо Ваше підприємство
не мало фахівців у сфері ІКТ)
б) навчання для інших співробітників
2.3. Чи здійснювався набір фахівців у сфері
ІКТ на Вашому підприємстві упродовж
року?

5

6

+

-

+

-

+

-

+

-
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Продовження табл. В.1
1
2.5.

2.6.
2.7

2

3
2. Використання комп'ютерів та комп'ютерних мереж
2.5. Чи використовувало Ваше підприємство мережу Інтернет для співпраці з
органами державної влади упродовж року для таких цілей?
- отримання інформації про товари та послуги
- отримання форм в електронному вигляді (наприклад, податкових)
- подання форм в електронному вигляді (наприклад, з питань статистичної звітності)
-отримання адміністративних послуг (наприклад, декларування, реєстрація, запит на
отримання дозволу) лише в електронній формі без потреби в додатковій роботі з паперами
(виключаючи платежі, за потребою)
-подання пропозиції у рамках будь- якої електронної тендерної системи (електронна
закупівля) (у самій системі, а не електронною поштою)
2.6. Чи мало Ваше підприємство власний веб-сайт, який функціонував у мережі Інтернет
упродовж року?
2.7.Чи забезпечував веб-сайт Вашого підприємства такі можливості упродовж року?
- каталоги продукції або прейскуранти
- пропозиції щодо можливості виготовляти продукцію згідно з вимогами клієнта або
можливість для клієнтів самостійно розробляти дизайн продукції
- розміщення замовлень або бронювання в режимі он-лайн, (наприклад, функція «Додати
в кошик»)
- платежі он-лайн
- персоніфіковане інформаційне наповнення в рамках веб-сайту для постійних/ повторних
клієнтів
- оголошення про відкриті вакансії або подання заяви на заміщення вакантних посад у
режимі он-лайн
- пропозиції щодо можливості виготовляти продукцію згідно з вимогами клієнта або
можливість для клієнтів самостійно розробляти дизайн продукції
- розміщення замовлень або бронювання в режимі он-лайн, (наприклад, функція «Додати
в кошик»)
- платежі он-лайн
- персоніфіковане інформаційне наповнення в рамках веб-сайту для постійних/ повторних
клієнтів
- оголошення про відкриті вакансії або подання заяви на заміщення вакантних посад у
режимі он-лайн

4

-

5

6

+

-

+

-

+

-

409

Продовження табл. В.1
1
3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

2

3
4
3. Використання комп'ютерів та комп'ютерних мереж
3. Мобільне підключення до мережі Інтернет для
3. Доступ та використання мережі 3. Доступ та використання мережі
використання у бізнесі
Інтернет
Інтернет
3.1. Чи використовували працівники портативні пристрої,
3.1. Чи мало Ваше підприємство 3.1. Чи мало Ваше підприємство доступ до
підключені до мережі Інтернет за допомогою мобільних
доступ до мережі Інтернет упродовж мережі Інтернет упродовж року?
телефонних мереж для використання в бізнесі?
року?
Позначте «ні», якщо дозволено підключення пристроїв
до мережі Інтернет тільки через бездротові мережі
(тобто локальні бездротові мережі або громадські хотспоти, такі як Wi-Fi, а не через мобільні телефонні мережі)
3.2. Яка середня кількість працівників використовувала
3.2. Зазначте
середню
кількість 3.2. Зазначте
середню
кількість
портативні пристрої, підключені до мережі Інтернет за
працівників, які у своїй роботі працівників,
які
у
своїй
роботі
допомогою мобільних телефонних мереж, для використання
використовували
комп'ютер
із використовували комп'ютер із доступом
в бізнесі?
доступом до мережі Інтернет
до мережі Інтернет
Якщо ви не можете вказати це значення, укажіть
оціночне відсоткове значення від загального числа зайнятих,
хто мав портативний пристрій, підключеними до мережі
Інтернет за допомогою мобільних телефонних мереж
3.3.
Чи
використовувало
Ваше 3.3.
Чи
використовувало
Ваше
підприємство вузько смуговий доступ підприємство вузько смуговий доступ до
до мережі Інтернет упродовж року?
мережі Інтернет упродовж року?
3.4. Чи
використовувало
Ваше 3.4. Чи
використовувало
Ваше
підприємство
фіксований підприємство
фіксований
широкосмуговий доступ до мережі широкосмуговий доступ до мережі
Інтернет упродовж року?
Інтернет упродовж року?
3.5. Яка максимальна швидкість 3.5.
Яка
максимальна
швидкість
фіксованого
широкосмугового фіксованого широкосмугового з'єднання з
з'єднання з мережею Інтернет (у мережею Інтернет (у Мбіт/с)? (виберіть
Мбіт/с)? (виберіть тільки один з тільки один з варіантів відповідей)
варіантів відповідей)
□ менше 2
□ менше 2 □2 і менше 10
□2 і менше 10
□10 і менше 30
□10 і менше 30
□30 і менше 100
□30 і менше 100
□100 і більше
□100 і більше
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Продовження табл. В.1
1
3.6

3.7

3.8

3.9

2

3
3.6. Чи використовувало Ваше підприємство для своєї
роботи широкосмугове мобільне з'єднання з мережею
Інтернет за допомогою портативних пристроїв?
3.7. Зазначте середню кількість працівників, які для своєї
роботи
використовували
портативні
пристрої,
передбачені підприємством, що дозволяють підключення
до мережі Інтернет через мережу мобільного зв'язку
У разі неможливості вказати кількість працівників,
указується частка кількості працівників, які у своїй
роботі використовували портативні пристрої, у
середній кількості працівників, які у своїй роботі
використовували комп'ютер із доступом до мережі
Інтернет
3.8. Чи використовувало Ваше підприємство мережу
Інтернет упродовж року з такою метою?
а) надсилання чи отримання повідомлень електронною
поштою
б) здійснення телефонних дзвінків за допомогою
Інтернет/VoIP-зв'язку або відео-конференцій
в) отримання інформації про товари та послуги
г) користування миттєвим обміном повідомленнями та
електронною дошкою оголошень
д) отримання інформації від органів державної влади
е) здійснення різноманітних операцій з органами
державної влади (за винятком отримання інформації)
є) здійснення банківських операцій
ж) доступ до інших фінансових послуг
3.9. Чи мало Ваше підприємство власний веб-сайт,
який функціонував у мережі Інтернет упродовж
року?

4
3.6. Чи використовувало Ваше підприємство для своєї
роботи широкосмугове мобільне з'єднання з мережею
Інтернет за допомогою портативних пристроїв?
3.7. Зазначте середню кількість працівників, які для своєї
роботи використовували портативні пристрої, передбачені
підприємством, що дозволяють підключення до мережі
Інтернет через мережу мобільного зв'язку
У разі неможливості вказати кількість працівників,
указується частка кількості працівників, які у своїй роботі
використовували портативні пристрої, у середній
кількості працівників, які у своїй роботі використовували
комп'ютер із доступом до мережі Інтернет
3.8. Чи використовувало Ваше підприємство мережу
Інтернет упродовж року з такою метою?
а) надсилання чи отримання повідомлень електронною
поштою
б) здійснення телефонних дзвінків за допомогою
Інтернет/VoIP-зв'язку або відео-конференцій
в) отримання інформації про товари та послуги
г) користування миттєвим обміном повідомленнями та
електронною дошкою оголошень
д) отримання інформації від органів державної влади
е) здійснення різноманітних операцій з органами
державної влади (за винятком отримання інформації)
є) здійснення банківських операцій
ж) доступ до інших фінансових послуг
3.9. Чи мало Ваше підприємство власний веб-сайт, який
функціонував у мережі Інтернет упродовж року?
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Продовження табл. В.1
1
3.10

3.11

3.12

2

3
3.10. Чи забезпечував веб-сайт Вашого підприємства
такі можливості упродовж року?
а) обслуговування клієнтів
б) постачання продукції та послуг у режимі он-лайн
в) можливість відвідувачів формувати замовлення
товарів та послуг у режимі он-лайн
г) спостереження за статусом розміщених замовлень
д) персоніфіковане інформаційне наповнення веб-сайту
для постійних або повторних клієнтів
е) посилання на веб-сайт підприємства в соціальних
медіа
є) оголошення про відкриті вакансії або подання заяви
на заміщення вакантних посад у режимі он-лайн
ж) навчання персоналу
3.11. Чи використовувало Ваше підприємство такі
соціальні медіа?
а) соціальні мережі
б) блоги чи мікроблоги підприємства
в) веб-сайти з мультимедійним вмістом
г) засоби обміну знаннями
д) не використовувались жодні з вищевказаних мереж
або використовувались тільки для розміщення платних
оголошень
3.12. Чи використовувало Ваше підприємство соціальні
медіа з метою?
а) представлення підприємства або рекламування його
роботи (товарів, послуг)
б) отримування відгуків клієнтів або надання відповідей
на їх запитання
в) залучення клієнтів у розвиток або інновацію товарів
та послуг
г)
співпраці з діловими партнерами або іншими
організаціями
д) наймання працівників
е) обміну поглядами, думками або знаннями усередині
підприємства

4
3.10. Чи забезпечував веб-сайт Вашого підприємства такі
можливості упродовж року?
а) обслуговування клієнтів
б) постачання продукції та послуг у режимі он-лайн
в) можливість відвідувачів формувати замовлення товарів та
послуг у режимі он-лайн
г) спостереження за статусом розміщених замовлень
д) персоніфіковане інформаційне наповнення веб-сайту для
постійних або повторних клієнтів
е) посилання на веб-сайт підприємства в соціальних медіа
є) оголошення про відкриті вакансії або подання заяви на
заміщення вакантних посад у режимі он-лайн
ж) навчання персоналу

5

6

+

-

3.11. Чи використовувало Ваше підприємство такі соціальні
медіа?
а) соціальні мережі
б) блоги чи мікроблоги підприємства
в) веб-сайти з мультимедійним вмістом
г) засоби обміну знаннями
д) не використовувались жодні з вищевказаних мереж або
використовувались тільки для розміщення платних оголошень

+

-

3.12. Чи використовувало Ваше підприємство соціальні медіа з
метою?
а) представлення підприємства або рекламування його роботи
(товарів, послуг)
б) отримування відгуків клієнтів або надання відповідей на їх
запитання
в) залучення клієнтів у розвиток або інновацію товарів та послуг
г) співпраці з діловими партнерами або іншими організаціями
д) наймання працівників
е)
обміну поглядами, думками або знаннями усередині
підприємства

+

-
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Продовження табл. В.1
1

2

3.13

4.

4. Електронний обмін даними

4.1

4.1. Чи здійснювало Ваше підприємство
електронний обмін даними упродовж року?
4.2. Чи використовувався електронний обмін
даними для таких цілей?
- відправлення замовлень постачальникам
- отримання електронних рахунків-фактур
- отримання замовлень від клієнтів
- відправлення електронних рахунків-фактур
- відправлення або отримання інформації про
продукцію (наприклад, каталоги продукції,
прейскурантів тощо)
- відправлення або отримання транспортної
документації
(наприклад,
товарнотранспортних накладних)
- відправлення платіжних доручень
фінансовим установам
- відправлення або отримання даних
для/від органів державної влади (наприклад,
податкових декларацій, форм статистичної
звітності тощо)
4.3. Чи здійснювало Ваше підприємство
регулярний електронний обмін інформацією з
постачальниками
та
клієнтами
щодо
управління каналами поставок упродовж
року?

4.2

4.3

3

4

5

6

3.13. Чи
забезпечувались
працівники
Вашого
підприємства віддаленим доступом до електронної
пошти, документів або програм підприємства?
4. Використання послуг хмарних обчислень

3.13. Чи
забезпечувались
працівники
Вашого
підприємства віддаленим доступом до електронної
пошти, документів або програм підприємства?
4. Використання послуг хмарних обчислень

+

-

+

-

4.1. Чи купувало Ваше підприємство послуги хмарних
обчислень упродовж року?
4.2. Чи купувало Ваше підприємство упродовж року такі
послуги хмарних обчислень?
а) електронна пошта
б) офісне програмне забезпечення
в) хостинг бази даних підприємства
г) сервіс для зберігання файлів
д) фінансові або бухгалтерські прикладні програми
е)
програми для управління взаємовідносинами з
клієнтами
є)
комп'ютерна потужність для функціювання
програмного забезпечення підприємства

4.1. Чи купувало Ваше підприємство послуги хмарних
обчислень упродовж року?
4.2. Чи купувало Ваше підприємство упродовж року
такі послуги хмарних обчислень?
а) електронна пошта
б) офісне програмне забезпечення
в) хостинг бази даних підприємства
г) сервіс для зберігання файлів
д) фінансові або бухгалтерські прикладні програми
е) програми для управління взаємовідносинами з
клієнтами
є)
комп'ютерна потужність для функціювання
програмного забезпечення підприємства

+

-

+

-

4.3. Чи купувало Ваше підприємство послуги хмарних
обчислень, що отримувались упродовж року?
а) із загальних серверів постачальників послуг
б) із серверів постачальників послуг, зарезервованих
виключно для Вашого підприємства

4.3. Чи купувало Ваше підприємство послуги хмарних
обчислень, що отримувались упродовж року?
а) із загальних серверів постачальників послуг
б) із серверів постачальників послуг, зарезервованих
виключно для Вашого підприємства

+

-

413

Продовження табл. В.1
1
4.4

4.5

4.6

5
5.1

2
4.4. Чи здійснювало Ваше підприємство регулярний
електронний обмін інформацією з постачальниками упродовж
року за такими напрямами?
- рівень матеріального-технічного забезпечення, виробничі
плани або прогноз попиту
- розвиток доставки (наприклад, доставка сировини або
кінцевої продукції)
4.5. Чи здійснювало Ваше підприємство регулярний
електронний обмін інформацією з клієнтами упродовж року за
такими напрямами?
- рівень матеріального-технічного забезпечення, виробничі
плани або прогноз попиту
- розвиток доставки (наприклад, доставка сировини або
кінцевої продукції)
4.6. Які з наведених нижче методів для регулярного обміну
інформацією використовувалися упродовж року?
- веб-сайт (Вашого підприємства, партнерів)
- електронний обмін даними
5. Використання соціальних медіа
5.1. Чи використовувало Ваше підприємство такі соціальні
медіа?
- соціальні мережі (наприклад, ВКонтакте, Facebook, LinkedIn,
Xing, Viadeo, Yammer тощо)
- блоги чи мікроблоги підприємства (наприклад, Twitter,
Present.ly тощо)
- мультимедійний вміст веб-сайтів (наприклад, YouTube,
Flickr, Picassa, SlideShare тощо)
- засоби обміну знаннями (наприклад, Wikipedia, PBWiki,
Google Docs)
- не використовувались жодні з вищевказаних мереж або
використовувались тільки для розміщення платних оголошень

3

5. Аналіз "великих даних"
5.1. Чи проводило Ваше підприємство
упродовж року аналіз "великих даних",
отриманих із таких джерел?
а) даних Вашого підприємства, отриманих
зі смарт-пристроїв або датчиків
б)
геолокаційних даних, отриманих із
портативних пристроїв
в) даних, сформованих із соціальних медіа
г) інших джерел
Якщо запитання пункту 5.1 має хоча б одну
позитивну відповідь, то надається
відповідь
на запитання пункту 5.2, в іншому разі
здійснюється перехід до запитання пункту
6.1

4

5. Аналіз "великих даних"
5.1. Чи проводило Ваше підприємство
упродовж року аналіз "великих даних",
отриманих із таких джерел?
а) даних Вашого підприємства, отриманих зі
смарт-пристроїв або датчиків
б)
геолокаційних даних, отриманих із
портативних пристроїв
в) даних, сформованих із соціальних медіа
г) інших джерел
Якщо запитання пункту 5.1 має хоча б одну
позитивну відповідь, то надається відповідь
на запитання пункту 5.2, в іншому разі
здійснюється перехід до запитання пункту 6.1

5

6

+

-

+

-

+

-

+
+

-
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Продовження табл. В.1
1
5.2.

5.3.
6.
6.1.

2

3

4

5.2. Чи використовувало Ваше підприємство соціальні медіа з
метою?
- представлення підприємства або рекламування його роботи
(товарів, послуг)
- отримування відгуків клієнтів або надання відповідей на їх
запитання
- залучення клієнтів у розвиток або інновацію товарів та послуг
- співпраці з діловими партнерами (наприклад, постачальниками
тощо) або іншими організаціями (наприклад, державними
органами, громадськими організаціями тощо)
- наймання працівників
- обміну поглядами, думками або знаннями усередині
підприємства
5.3. Чи мало Ваше підприємство офіційну політику щодо
використання соціальних медіа (правила, процедури тощо)?
6. Електронна торгівля через комп’ютерні мережі
(Замовлення, отримані через комп’ютерні мережі (продаж)
6.1. Чи отримувало Ваше підприємство електронне замовлення
через комп’ютерні мережі на продаж товарів або послуг (за
виключенням персонально написаної електронної пошти)
упродовж року?

5.2. Хто проводив аналіз "великих даних" для
Вашого підприємства упродовж року?
а) працівники Вашого підприємства
б) зовнішні постачальники послуг

5.2. Хто проводив аналіз "великих
даних" для Вашого підприємства
упродовж року?
а) працівники Вашого підприємства
б) зовнішні постачальники послуг

5

6

+

-

+

-

6. Виставлення рахунків-фактур

6. Використання 3D-друку

+

+

6.1. Чи надавало Ваше підприємство рахункифактури в електронному/паперовому вигляді
упродовж року?
а) іншим підприємствам
б) державним органам
в) приватним споживачам
Якщо у підпунктах а) або б) пункту 6.1 зазначається
відповідь на запитання "Так", то надається відповідь
на запитання пункту 6.2, в іншому разі здійснюється
перехід до запитання пункту 6.3

6.1.
Чи
здійснювало
Ваше
підприємство упродовж року 3Dдрук? а) з використанням власних 3Dпринтерів (включаючи орендовані)
б) з використанням послуг інших
підприємств
Якщо запитання пункту 6.1 має хоча б
одну
позитивну
відповідь,
то
надається відповідь
на запитання пункту 6.2, в іншому разі
здійснюється перехід до запитання
пункту 7.1

+

+
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Продовження табл. В.1
1
6.2.

6.3.

6.4.

6.5

6.6.

2

3

4

6.2. Зазначте обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) (у
грошовому виразі, без ПДВ) за рік, отриманий через електронні
замовлення.
Якщо не можна вказати показник реалізованої продукції (товарів,
послуг), укажіть оціночне відсоткове значення обсягу реалізованої
продукції (товарів, послуг), отриманого через електронні замовлення,
у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) за рік.

6.2. Зазначте, яку частку рахунківфактур Ваше підприємство надавало
іншим підприємствам або державним
органам:

6.2.
Чи
використовувало
Ваше
підприємство 3D-принтери упродовж
року для друку?
а) прототипів або моделей для продажу
б) прототипів або моделей для власного
використання
в) товарів для продажу за винятком
прототипів або моделей
г) товарів, які будуть використовуватись у
виробничому процесі Вашого підприємства,
за винятком прототипів або моделей

6.3. Укажіть, який відсоток становлять обсяги реалізованої продукції
(товарів, послуг) через замовлення, отримані у кожний з наведених
нижче способів, по відношенню до загального обсягу реалізованої
продукції (товарів, послуг) за рік Вашого підприємства.
- через веб-сайт
- шляхом електронного обміну даними через мережу Інтернет
- через системи електронного обміну даними розширених
корпоративних комп’ютерних мереж
Замовлення, отримані через комп’ютерні мережі (купівля)
6.4. Чи надсилало Ваше підприємство електронне замовлення на
придбання товарів або послуг через комп’ютерні мережі упродовж
року (за виключенням персонально написаної електронної пошти)?
6.5. Зазначте відсоток закупівлі, здійсненої через надсилання
електронних замовлень, у відношенні до загального обсягу закупівлі
(товарів, послуг) (у грошовому виразі, без ПДВ) за рік Вашого
підприємства.
6.6. Зазначте обсяг закупівлі, що відбулась унаслідок розміщення
електронних замовлень (у грошовому виразі, без ПДВ) упродовж року.

6.3. Зазначте, яку частку рахунківфактур Ваше підприємство отримало
упродовж року: а) у структурованому
вигляді, придатному для електронної
обробки
б) у
паперовому
вигляді
або
в
неструктурованому
вигляді,
які
непридатні для електронної обробки
Усього отримано рахунків-фактур

а) у
структурованому
вигляді,
придатному для електронної обробки
б) у
неструктурованому
вигляді,
непридатному для електронної обробки
в) у паперовому вигляді
Усього надано рахунків-фактур іншим
підприємствам або державним органам

5

6

+

+

+

+

+

-

+

-
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Продовження табл. В.1
1
7
7.1

2

3

7. Усвідомлення переваг від використання інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ)
7.1. Упродовж року якою мірою проекти ІКТ, реалізовані у
попередньому році, забезпечили покращення роботи у таких областях?
- управління рівнем матеріально-технічного забезпечення
- система обліку
- виробництво товарів або послуг
- організація ринків збуту

7. Електронна торгівля через
комп'ютерні мережі
7.1. Чи отримувало Ваше підприємство
замовлення через комп'ютерні мережі
на продаж товарів або послуг упродовж
року
(за
винятком
замовлень,
отриманих електронною поштою)?

7.2

7.2. Зазначте обсяг реалізованої через
комп'ютерні мережі продукції (товарів,
послуг) без ПДВ за рік
У разі неможливості вказати цей обсяг,
укажіть частку обсягу реалізованої через
комп'ютерні мережі продукції (товарів,
послуг), у загальному обсязі реалізованої
продукції (товарів, послуг) за рік

7.3

7.3. Зазначте, яку частку становить
обсяг реалізованої продукції (товарів,
послуг), по кожному з наведених нижче
способів, по відношенню до загального
обсягу реалізованої продукції (товарів,
послуг) за рік Вашого підприємства:
а) через веб-сайт;
б) шляхом електронного обміну даними
за допомогою EDI-повідомлень

4

5

6

7. Виставлення рахунків-фактур

+

+

7.1. Чи надавало Ваше підприємство
рахунки-фактури
в
електронному
вигляді/на паперових носіях упродовж
року?
а) у структурованому вигляді, придатному
для електронної обробки
б)
у
неструктурованому
вигляді,
непридатному для електронної обробки
в) на паперових носіях
7.2. Чи отримувало Ваше підприємство
рахунки-фактури
в
електронному
вигляді/на паперових носіях упродовж
року?
а) у структурованому вигляді, придатному
для електронної обробки
б)
у
неструктурованому
вигляді,
непридатному для електронної обробки
в) на паперових носіях

+

+

+

+

+

+
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1

3

2

8

8. Додаткова інформація про підприємство

8.1

8.1. Середня кількість
позаштатних)

8.2

8.2. Загальний обсяг закупівлі товарів та послуг (у грошовому виразі,
без ПДВ) за рік

8.3

8.3. Кількість персональних комп'ютерів на підприємстві (у тому числі
орендованих)

працівників

(уключаючи

штатних

та

4
8. Електронна торгівля через мережу
Інтернет
8.1. Чи отримувало Ваше підприємство
замовлення через мережу Інтернет на
продаж товарів або послуг упродовж
року (за винятком замовлень, отриманих
електронною поштою)?
8.2. Зазначте обсяг реалізованої продукції
(товарів, послуг) без ПДВ, отриманий від
торгівлі через веб-сайти або прикладні
програми (додатки), за рік
У разі неможливості вказати цей обсяг,
укажіть частку обсягу реалізованої
продукції (товарів, послуг) без ПДВ,
отриманого від торгівлі через веб-сайти
або прикладні програми (додатки) у
загальному
обсязі
реалізованої
підприємством продукції (товарів, послуг)
без ПДВ за рік
8.3. Зазначте, яку частку становить обсяг
реалізованої продукції (товарів, послуг)
без ПДВ, отриманий від торгівлі через
веб-сайти або прикладні програми
(додатки), з використанням:
а) веб-сайту Вашого підприємства
б) веб-сайту електронного торгівельного
майданчика для здійснення торгівлі з
декількома підприємствами
в) електронного
обміну
даними
за
допомогою EDI-повідомлень

5

6

+

+

+

+

+

+

Примітка: власна розробка автора
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ДОДАТОК Г
Таблиця Г.1
Анкета-опитувальник для визначення Індексу цифрової трансформації
бізнесу
№
за/п

Запитання (індикатори)

Значення індикатора

Позначка

1

2

3

4

1.

Зазначте область реєстрації Вашого
бізнесу (область, район)
Виберіть галузь (вид) діяльності вашого
підприємства (згідно КВЕД)*

2

Якою є організаційна форма вашого
підприємства? *

3.

А. сільське, лісове та рибне господарство
В+С+D+E. Промисловість
F. Будівництво
G. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
H. Транспорт, складське господарство, поштова
та кур’єрська діяльність
I. Тимчасове розміщування й організація
харчування
J. Інформація та телекомунікації
K. Фінансова та страхова діяльність
L. Операції з нерухомим майном
M. Професійна, наукова та технічна діяльність
N. Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
P. Освіта
Q. Охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги (вкажіть який саме вид діяльності)
R. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
S. Надання інших видів послуг (вкажіть які саме
в пункті «Інше»)
Т. Діяльність домашніх господарств
U Діяльність екстериторіальних організацій і
органів
Підприємець – фізична особа
Приватне підприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю
Державне підприємство
Казенне підприємство
Комунальне підприємство
Дочірнє підприємство
Іноземне підприємство
Підприємство об’єднання громадян (релігійної
організації, профспілки)
Підприємство споживчої кооперації
Орендне підприємство*
Індивідуальне підприємство*
Сімейне підприємство*
Спільне підприємство*
Господарські товариства
Акціонерне товариство
Відкрите акціонерне товариство*)
Закрите акціонерне товариство*)
Державна акціонерна компанія (товариство)
Колективне підприємство*
Товариство з додатковою відповідальністю
Повне товариство
Командитне товариство
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Продовження табл. Г.1
1

2

3
Адвокатське об’єднання
Адвокатське бюро
Кооперативи
Виробничий кооператив
Обслуговуючий кооператив
Житлово-будівельний кооператив**)
Гаражний кооператив**)
Споживчий кооператив
Сільськогосподарський виробничий кооператив
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
Кооперативний банк
Організації (установи, заклади)
Орган державної влади
Судова система
Орган місцевого самоврядування
Державна організація (установа, заклад)
Комунальна організація (установа, заклад)
Приватна організація (установа, заклад)
Організація (установа, заклад)
об’єднання громадян (релігійної організації,
профспілки, споживчої кооперації тощо)
Організація орендарів*
Організація покупців*
Об’єднання підприємств (юридичних осіб)
Асоціація
Корпорація
Консорціум
Концерн
Холдингова компанія
Інші об’єднання юридичних осіб
Відокремлені підрозділи без статусу юридичної
особи
Філія (інший відокремлений підрозділ)
Представництво
Непідприємницькі підприємства
Органи адвокатського самоврядування
Органи суддівського самоврядування
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Громадські об’єднання, профспілки, благодійні
організації та інші подібні організації Політична
партія
Громадська організація
Громадська спілка
Релігійна організація
Профспілка
Об’єднання профспілок
Творча спілка (інша професійна організація)
Благодійна організація
Організація роботодавців
Об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку
Орган самоорганізації населення
Інші організаційно-правові форми
Фермерське господарство
Товарна біржа
Фондова біржа
Кредитна спілка
Споживче товариство
Спілка споживчих товариств
Недержавний пенсійний фонд
Садівниче товариство**)

4
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1

4.

2
Чи здійснює ваше підприємство
імпорт або експорт? *

5.

Чи маєте розроблену власну бізнесмодель (бізнес-моделі) діяльності
вашої організації (бізнесу)? *

6.

Чи зверталися ви протягом останніх
3 років до послуг зовнішніх
спеціалістів
з
інформаційнокомунікаційних
технологій
(програмування,
налаштування
техніки та інше)? *

7.

Чи має підприємство станом на
сьогодні штатних ІТ-спеціалістів
або договори на обслуговування
комп'ютерної
техніки
спеціалізованими фірмами? *
Оцініть
рівень
забезпечення
робочих
місць
працівників
комп'ютерною
технікою
(комп'ютерами, ноутбуками) *

8.

Оцініть
рівень
забезпечення
працівників мобільними інтернетпристроями для ефективної роботи
(смартфони з спеціалізованими
додатками) *
9.

10.

11.

12.

Чи задоволені ви якістю та
швидкістю
Інтернету
(широкосмуговий
Інтернет
30
Мбіт/с
або
вище),
який
використовуєте у власній бізнес
діяльності? *
Чи
маєте
власний
веб-сайт
організації, та чи ефективно він
працює? *
Чи здійснено пошукову SEOоптимізацію
Веб-сайту
фірми
(здійснені роботи під ефективну
видачу в пошуковиках Google та
ін.)? *

3

4

Так, здійснює і експорт, і імпорт
Так, лише імпорт
Так, лише експорт
Ні, не здійснює ні експорту, ні імпорту
Так
Ні
Так

Ні
Договори на обслуговування комп'ютерної техніки
зі спеціалізованими фірмами
Штатні ІТ-спеціалісти
Ні
0 (0 % забезпечення (працюють без
техніки)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(100%
забезпечення
(усі
комп'ютерною технікою)
0 (0 % забезпечення (працюють без
техніки)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(100%
забезпечення
(усі
комп'ютерною технікою)
Так
Частково

комп'ютерної

забезпеченні
комп'ютерної

забезпеченні

Ні

Маємо, працює ефективно (працює ланцюжок
"перегляд-вибір-кошик-оплата")
Маємо, проте працює неефективно
Ні, не маємо
Так
Так, частково за допомогою спеціалістів
Так, власними силами
Ні
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1

2
Оцініть ефективність ведення інформаційних
кампаній у соціальних мережах (не
враховуючи рекламні) *

13.

14.

Чи ведете інформативну діяльність щодо
бізнесу в інших соціальних мережах
(Телеграм (Телеграм канал), YouTube,
LinkedIn, Твітер тощо)*
Чи використовуєте рекламу у Фейсбук і/або
Інстаграм та чи задоволені результатами? *

15.

Чи використовуєте рекламу в Google Ads
(Google
AdWords)?
Чи
задоволені
результатами? *
16.

Чи використовуєте інструменти аналітики
(Google Analytics, інші) *
17.

Чи використовуєте програму для планування
ресурсів (власну ERP-систему *
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Чи використовуєте ви спеціалізовані системи
управління фінансами і стратегічного
управління (бюджетування, планування,
консолідація, рентабельність)? *
Чи використовуєте СRM-систему управління
(для зберігання та аналізу інформації про
споживачів, постачальників, партнерів та
взаємовідносини з ними)? *
Які цифрові інструменти використовуєте для
комунікацій з персоналом (для опитування,
обміну інформацією) *
Чи використовуєте цифрові системи (онлайн
програми, маніпулятори, стимулятори) для
навчання персоналу? *
Яким чином здійснюєте комунікацію
(отримуєте зворотній зв'язок, втримуєте,
стимулюєте до нової покупки) з клієнтом? *
Чи використовуєте спеціалізовані аналітичні
додатки
для
управління
ланцюжками
постачань і сервісними операціями в
закупівлях, логістиці, інвентаризації (SCMсистеми та PDM (Product Data Management))?*
Чи використовуєте спеціалізовану BPMcистему для моделювання та автоматизації
бізнес-процесів? *

3
Так, ведемо бізнес-сторінку у Фейсбук та
Інстаграм. Працює маркетолог
Так, ведемо бізнес-сторінку. Працюємо
самостійно вдало
Є сторінки працюємо без плану
Є сторінки наповнюються вкрай рідко
Є сторінка але не ведемо
Немає сторінки
Так
Ні
Так, задоволені результатами
Так, проте не задоволені результатами
Так, частково (дуже рідко), не задоволені
результатами
Ні, не використовуємо рекламу Фейсбук
(Інстаграм)
Так, здійснюємо через менеджера Google (на
платній основі) та задоволені результатами
Так, здійснюємо самостійно та задоволені
результатами
Так, здійснюємо самостійно та не задоволені
результатами
Ні, не працюємо з Google Ads (Google
AdWords)
Так, використовуємо Google Analytics та
дану інформацію використовуємо для
підвищення ефективності бізнесу
Так,
Google
Analytics,
проте
не
використовуємо
дану
аналітику
для
підвищення ефективності бізнесу
Ні, не використовуємо Google Analytics
(інший інструмент аналітики)
Так, власну ERP-систему
Ні,
не
використовуємо.
Зберігаємо
інформацію в Excel/Інші
Ні, не використовуємо жодної системи
планування ресурсів
Так, використовуємо 1С або "Медок" / Інші
Ні, використовуємо таблиці Excel
Ні, ведемо все вручну
Так, використовуємо
Ні, використовуємо таблиці Excel/інші
Email/CRM/власний чат
1-viber/skype/телеграм
Усно (особисто в офісі, телефоном)
Так, електронна платформа для навчання
Ні, навчаємо без використанням цифрових
інструментів
Ні, не проводимо навчання
QR / social_media / Чат-бот
Відгуки на сайті / email
Персонально / телефон / в офісі
Так
Ні
Так, використовуємо BPM-cистему
Ні, не використовуємо BPM-cистему

4
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1

26

27

28

29

2
Чи використовуєте передові спеціалізовані
інструменти для розумної аналітики бізнесу,
статистичного аналізу, прогнозування, тощо
(технології Data Mining, Big Data, Business
Inteligence, інтеграція та консолідація,
тощо)? *
Вкажіть способи зберігання та ведення
обліку власних даних *
Чи можна придбати (замовити) вашу послугу
чи її складову (консультацію, бронювання
місця тощо) через інтернет, і якщо так, то
який відсоток продаж охоплюють Інтернет
продажі *

Чи використовуєте вузькоспеціалізовані
геоінформаційні системи, моделювання
території,
3Д-друк,
відслідковування
місцезнаходження продукції тощо? *
Оцініть рівень цифрової грамотності
людського капіталу (персоналу) вашої
організації*

30.

*Обов’язкове поле

Примітка: власна розробка автора

3
Так, технології Data Mining (власні розробки)
Так, використовуємо різноманітні сервіси
(запити, звіти, аналітичні інструменти:
OLAP, Dashboards, виробнича звітність та
ін.)
Ні, не використовуємо жодного аналітичного
інструменту
Хмарні технології та резервні копії
В таблицях Excel (Google doc (Google диск)
Звичайні файли на комп'ютері
Так, більше 90% реалізуємо через Інтернет
Так, більше 50%
Так, від 10% до 50%
До 10%
Менше 1%
Не продається в Інтернеті
Так,
використовуємо
декілька
високоспеціалізованих технологій
Так, частково використовуємо
Ні, не використовуємо жодної
Низький рівень цифрової грамотності.
Виконують прості задачі з допомогою або
самостійно. Використання: Viber, Skype,
Email, Word, Excel, Соціальні мережі (на
рівні користувача).
Фундаментальний
рівень
цифрової
грамотності.
Володіють
базовими
цифровими навичками. Виконують чітко
визначені, рутинні та не рутинні задачі,
самостійно та відповідно до власних потреб.
Проміжний (перехідний) рівень цифрової
грамотності.
Працівники
вміло
використовують
цифрові
інструменти
різного рівня складності в розрізі певних
груп бізнес-процесів організації, за потреби
можуть навчати інших.
Прогресивний рівень цифрової грамотності.
Компетентні
фахівці,
які
володіють
високими
цифровими
навичками
та
фаховими компетенціями для використання
цифрових інструментів складного рівня.
Експертний рівень. Компетентні фахівці, які
володіють високими цифровими навичками
та фаховими компетенціями. Вирішують
складні проблеми з багатьма взаємодіючими
факторами.
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ДОДАТОК Д
Таблиця Д.1
Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та
мікропідприємства за 2010-2018 роки в Україні1
У т.ч. фіз. осіб

суб’єкти
великого
підприємництва

суб’єкти
середнього
підприємництва

суб’єкти малого
підприємництва

з них суб’єкти
мікро
підприємництва

суб’єкти
середнього
підприємництва

суб’єкти малого
підприємництва

з них суб’єкти мікро
підприємництва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

13
16
26
27
28
29
20
18
23
347
407
410
382
289
233
208
215
237

3445
3281
3158
2926
2876
2535
2505
2391
2307
6168
6054
5880
5651
4860
4749
4715
4824
4966

76863
58191
65313
68105
72756
76720
72095
74184
73998
145455
115794
107738
115211
126342
130167
122146
118837
120656

72421
52654
59671
62419
66258
71649
66905
68819
68492
133443
103356
95526
103322
116414
120859
112582
108685
109676

5
7
15
11
281
2
4
8
9
61
56
78
82
69
58
63
79
100

29650
19804
20826
21199
29367
32538
29618
26470
25815
104082
74720
70594
72032
89235
92527
88451
81771
81334

29449
19573
20568
20924
27828
32412
29448
26307
25585
102668
73108
69153
70740
88151
91844
87558
80715
79787

В+С+D+E Промисловість

Роки

А. Сільське, лісове та рибне
господарство

Суб’єкти підприємництва

Код за
КВЕД–
2010

424

2

3

4

5

6

7

8

9

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

52
57
52
54
31
27
26
24
24
224
263
265
243
190
159
137
144
163
67
82
86
79
63
44
43
44
47

317
331
336
304
235
243
230
224
223
4968
4865
4742
4574
3963
3785
3764
3892
4017
345
331
329
331
281
319
338
326
338

1503
1280
1299
1614
1230
1332
1071
1170
1205
137821
108855
100866
107084
118955
122273
114626
110737
111769
898
932
973
1365
1218
1348
1344
1626
2201

1199
968
987
1282
965
1037
795
895
945
127465
98111
90285
96862
110420
114387
106527
102099
102359
544
590
647
993
868
964
926
1188
1699

1
–
–
–
2
–
1
1
1
60
56
78
82
67
58
62
78
98
–
–
–
–
–
–
–
–
–

242
108
75
54
86
117
117
100
93
101735
73214
69028
70420
87163
90159
86030
79498
78989
54
32
54
52
72
89
95
88
102

241
104
71
52
84
115
117
99
91
100344
71633
67614
69155
86111
89494
85158
78465
77472
54
32
53
51
69
84
91
84
92

D. Постачання
електроенергії, газу, пари
та кондиційованого
повітря

С. Переробна
промисловість

1
В. Добувна промисловість
і розроблення кар'єрів

Продовження табл. Д.1
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2

3

4

5

6

7

8

9

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

5
7
6
5
3
2
3

527
473
442
381
402
383
382

4727
4600
5148
4939
5214
5105
5304

3687
3607
4185
4161
4471
4334
4503

3
10
10
12
13
4
5
2
4
6
154
161
173
164
126
106
116
129
135

388
1500
1457
1390
1215
931
792
769
792
869
4325
4324
4112
3832
3190
2850
2761
2972
3196

5481
73711
57730
49428
51755
51254
54331
49437
49465
51656
1192849
917006
838790
886662
985378
986108
907536
834696
814886

4673
67354
51328
43029
45881
46719
50351
45367
45077
46792
1171734
895851
819534
868657
970587
974347
894778
820933
799238

–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
4
1
1
1
3
3
1
4
223
163
162
157
186
136
117
135
173

2051
1366
1437
1506
1914
2162
2209
2085
2150
37005
21649
16752
16797
22403
25960
25872
22792
22937
1086951
809690
739115
780087
894536
895285
828104
748124
724454

2029
1339
1415
1482
1887
2151
2192
2067
2132
36821
21492
16593
16645
22251
25864
25734
22619
22722
1080630
803336
734042
775491
890559
893700
825422
744698
719381

G
Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і
мотоциклів

F Будівництво

1
E. Водопостачання;
каналізація, поводження з
відходами

Продовження табл. Д.1
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Продовження табл. Д.1

J Інформація та
телекомунікації

I Тимчасове
розміщування
й організація харчування

H
Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур’єрська діяльність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

33
34
37
37
28
32
21
19
24
3
2
2
1
1
1
1
2
2
9
10
13
12
6
6
6
6
7

1268
1329
1370
1354
1220
1166
1151
1144
1176
437
446
466
444
304
266
264
276
293
410
431
413
411
379
342
335
328
335

144633
98588
85845
90975
110559
117839
108162
94652
89391
49593
42402
43617
51632
57248
58169
57431
57300
61466
55558
53798
66142
85954
113970
115788
129363
146575
174280

140649
93976
81260
86512
106675
114540
104892
91196
85536
46456
38903
40448
48727
55381
56665
55629
55106
58378
53441
51544
63808
83709
112019
113997
127631
144765
172354

28
50
69
63
96
57
50
51
54
16
9
15
14
13
20
21
15
32
1
2
2
5
5
4
4
4
2

132303
85109
71711
75493
96802
103832
95568
80512
74452
40240
32961
34575
41967
49655
50716
51131
50278
54194
42787
39865
53118
71487
101031
102515
117768
133492
160105

131264
83625
70389
74195
95580
103068
94870
79732
73384
39016
31449
33272
40811
49039
50393
50513
49300
52364
42713
39796
53043
71405
100906
102467
117698
133368
159934
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M Професійна, наукова
та технічна діяльність

L Операції з нерухомим
майном

K Фінансова та страхова
діяльність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

7
7
11
8
1
1
1
–
2
1
1
3
3
1
2
2
2
2
5
7
7
6
6
3
2
2
5

442
454
501
367
326
293
255
245
266
735
728
705
600
485
490
426
385
431
948
909
882
813
736
628
551
559
555

13912
10729
9830
10694
11561
11966
11508
9960
9392
49651
47424
81018
91410
97308
93585
90493
90166
92950
119752
92577
86542
96233
114381
130404
124580
120985
125540

13146
9978
9098
9958
10885
11357
10938
9384
8819
45813
43496
77270
87903
94349
90739
87686
87398
90157
115812
88762
82946
92901
111527
127956
122167
118566
122964

1
1
1
1
–
–
–
–
–
1
1
6
4
4
3
1
2
3
10
4
7
4
44
5
4
–
1

8658
5596
5369
6072
7478
7927
7978
6224
5602
22783
19369
49599
56933
66589
61355
60007
56493
57048
88506
60526
56451
63102
85051
101250
100276
94101
97390

8646
5583
5363
6070
7471
7923
7970
6217
5597
22723
19295
49450
56793
66474
61312
59939
56393
56906
88321
60331
56332
62978
84853
101188
100205
93991
97231
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Q Охорона здоров’я та
надання
соціальної допомоги

P Освіта

N Діяльність у сфері
адміністративного
та допоміжного
обслуговування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1
3
1
3
3
2
2
1
2
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1055
1070
1113
1096
909
898
881
847
877
108
95
78
68
58
54
52
52
57
294
290
283
266
204
266
284
290
1002

71486
55286
37655
39092
43232
46461
45105
45705
48327
10730
7690
7239
8399
10059
10819
11025
11604
13184
17950
16163
16196
17782
20910
21417
21299
21795
23959

68147
52038
34373
35685
40342
43722
42315
42728
45158
10235
7189
6785
7955
9703
10490
10689
11261
12799
16867
15017
15014
16568
19873
20347
20159
20542
22396

4
3
4
6
12
12
8
19
33
–
–
1
–
–
–
–
1
2
–
–
–
–
–
–
–
–
1

56527
39582
22679
22707
28955
31703
32179
30598
31883
8385
5351
5154
6100
8036
8784
9222
9557
10921
13560
11570
11843
13134
17021
17376
17647
17784
19528

56350
39393
22484
22489
28751
31567
31980
30317
31529
8360
5305
5122
6063
8014
8771
9200
9532
10866
13520
11532
11820
13114
17000
17368
17626
17729
19419

–
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S Надання інших видів
послуг

R Мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2
1
3
3
4
3
2
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–

108
101
135
109
95
128
114
110
105
100
90
65
58
45
53
50
39
41

11740
9555
9100
11508
13424
14756
13757
12934
13691
128116
96969
74425
76789
86664
89855
86097
100548
109295

11439
9222
8692
11142
13136
14479
13424
12556
13204
126731
95505
73322
75841
86019
89332
85574
100066
108774

1
1
–
1
–
5
2
1
2
8
5
1
2
1
2
4
1
3

9771
7442
7211
9278
11577
12793
12166
11118
11660
123550
92385
69833
72004
82712
86010
82893
97172
105974

9720
7400
7138
9196
11509
12763
12096
11011
11484
123042
91786
69546
71789
82579
85949
82782
97051
105776

Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
1
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ДОДАТОК Е
Таблиця Е.1
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№
з/
п

Показник

Значення

1

Номер респондента

2 (Frans.ya)

2
3
4
5
6

7

8.

9.

10
.

11
.

12
.

Інтегральний показник (HIT INDEX)
0.468
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,6
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0.174
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,75
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Для початку вам варто створити власний веб-сайт організації – це значно спрощує пошук вашої компанії у інтернеті та
ознайомлення з спектром послуг. Можете скористатися безкоштовними або досить дешевими конструкторами сайтів: WIX
(https://ru.wix.com/), Tilda (https://tilda.cc/ua/), Wordpress (https://en.wordpress.com/), SquareSpace (https://www.squarespace.com/),
NetHouse (https://nethouse.ua/), Webnode (https://www.webnode.com.ua/) тощо чи створити власний сайт з допомогою професіоналів;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї, її переваг.
Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Варто систематично працювати зi сторiнкою, наповнювати її iнформацiєю про вашу компанiю чи пропонований
продукт/послугу. Розповiдайте про себе, використовуйте фотографiї та вiдео. Радимо також спостерiгати за конкурентами та
слiдкувати за трендами у маркетингу. За потреби переглядайте онлайн-курси по рекламi/маркетингу/менеджменту/комунiкацiях
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом рекламного
кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо. При
переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам подобається. За потреби та
зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними даними.
Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити. Перегляньте
статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом.
• Перегляньте статистичнi данi сервiсу за останнi 3-6 мiсяцiв. Проаналiзуйте отриманi данi: структуруйте поведiнку клiєнтiв,
знайдiть проблемнi мiсця сайту, внесiть корективи в роботу сервiсу, визначте детальну цiльову аудиторiю для роботи з
соцiальними мережами та рекламою. За можливостi пройдiть онлайн-курс або вебiнари з бiльш складного налаштування
аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих процесiв
тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP.
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення продажiв
рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft Dynamics CRM,
Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на професiйну версiю.
• Спробуйте використовувати професiйнi застосунки для управлiння фiнансами та стратегiчного управлiння. Наприклад, 1С або
Медок.
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost Management,
SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud).За потреби в
оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям управлiння ланцюгами
поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та контролi поставок. Прикладами
є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM тощо.
• Якщо ваша специфiка бiзнесу дозволяє здiйснювати замовлення послуги чи її складової через iнтернет, рекомендуємо додати на
власний сайт таку можливiсть (дзвiнок вiд менеджера/форма реєстрацiї/форма зворотного зв’язку).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту власного
субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи управлiння
проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira тощо.
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн курси.
• Працюйте над покращенням ефективностi комунiкацiї, розглядайте новi можливостi соцiальних мереж, вивчайте iнструменти
розсилок (у чат-ботах та електронних листах) та вдосконалюйте їх написання.
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Практика досвiду спецiалiстiв з цифрових технологiй у визначених сферах, можливi консультацiї з професiоналами визначених
сфер (маркетологи, таргетологи, копiрайтери, дизайнери, PPC-спецiалiсти, спецiалiсти CRM та iнших систем). Для пiдвищення
квалiфiкацiї спецiалiстiв можливе аутсорс-залучення спецiалiстiв, перейняття досвiду працiвниками компанiї, вiдвiдування
конференцiй. Активне генерування креативних iдей, тiсна спiвпраця з працiвниками цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї.
• Важливим є пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, перехiд на бiзнес-використання соцiальних мереж, часткова
цифровiзацiя бiзнес-процесiв, початок позицiонування компанiї у соцiальних мережах, автоматизацiя спiлкування з клiєнтами
(чат-боти, QR-коди).
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Таблиця Е.2
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
3 (Rivolta)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0.417
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,4
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,367
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,75
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Для початку вам варто створити власний веб-сайт організації – це значно спрощує пошук вашої компанії у інтернеті та
ознайомлення з спектром послуг. Можете скористатися безкоштовними або досить дешевими конструкторами сайтів:
WIX
(https://ru.wix.com/),
Tilda
(https://tilda.cc/ua/),
Wordpress
(https://en.wordpress.com/),
SquareSpace
(https://www.squarespace.com/), NetHouse (https://nethouse.ua/), Webnode (https://www.webnode.com.ua/) тощо чи створити
власний сайт з допомогою професіоналі;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї, її
переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Для систематизацiї iнформацiї радимо ознайомитися з поняттями контент-плану та звiтностi. Аналiзуйте та переймайте
досвiд конкурентiв, за потреби переглядайте онлайн-курси по рекламi/маркетингу/менеджменту/комунiкацiях.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом рекламного
кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо.
При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам подобається. За
потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
•
Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics.
За наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть
увагу на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому
налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих
процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як
Microsoft Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю
переходу на професiйну версiю;
• Спробуйте використовувати професiйнi застосунки для управлiння фiнансами та стратегiчного управлiння. Наприклад,
1С або Медок.
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Якщо ваша специфiка бiзнесу дозволяє здiйснювати замовлення послуги чи її складової через iнтернет, рекомендуємо
додати на власний сайт таку можливiсть (дзвiнок вiд менеджера/форма реєстрацiї/форма зворотного зв’язку).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira тощо;
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн курси;
• Радимо ознайомитись iз поняттям та функцiоналом чат-ботiв у Facebook/Telegram та створити власного (MonkeyChart
для Facebook). Використовуйте опитування про якiсть наданих послуг, мотивуйте клiєнтiв бонусами. Розробiть Ton of
Voice (тон спiлкування) компанiї з клiєнтами в електронному форматi.
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Практика досвiду спецiалiстiв з цифрових технологiй у визначених сферах, можливi консультацiї з професiоналами
визначених сфер (маркетологи, таргетологи, копiрайтери, дизайнери, PPC-спецiалiсти, спецiалiсти CRM та iнших
систем). Для пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв можливе аутсорс-залучення спецiалiстiв, перейняття досвiду
працiвниками компанiї, вiдвiдування конференцiй. Активне генерування креативних iдей, тiсна спiвпраця з працiвниками
цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї;
• Рекомендується використання базових цифрових iнструментiв: соцiальних мереж, месенджерiв, онлайн-документiв;
створення сайту пiдприємства, цифровiзацiя спiлкування з клiєнтами (спiлкування через електронну пошту, месенджери,
форму на сайтi, тощо).
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Таблиця Е.3
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник

Значення

Номер респондента
4 (Ds)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0.504
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,4
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,367
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
1
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Пiдтримуйте актуальнiсть iнформацiї на сайтi. За потреби звернiться до веб-дизайнерiв. Додавайте новi теми чи функцiї
до сайту;
• Проведiть зовнiшнiй аудит сайту та визначте основнi проблеми. За можливостi пройдiть оффлайн або онлайн курс по
SEO-оптимiзацiї сайтiв задля ефективнiшої роботи.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Радимо вiдвiдувати майстер-класи та iншi подiї щодо копiрайтингу, iнтернет-маркетингу, SEO-оптимiзацiї сайтiв. За
потреби пройдiть оффлайн чи онлайн-курс з потрiбної сфери або звернiться за консультацiєю чи аудитом до спецiалiста.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• Чудово! Продовжуйте слiдкувати за трендами маркетингу та реклами, вiдвiдуйте спецiалiзованi конференцiї та
майстер-класи, пробуйте рiзнi види реклами та тестуйте рiзнi пiдходи на рiзних аудиторiях.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics. За
наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть
увагу на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому
налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих
процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Спробуйте використовувати професiйнi застосунки для управлiння фiнансами та стратегiчного управлiння. Наприклад,
1С або Медок;
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Для спрощення резервного копiювання даних радимо використовувати системи керування версiями (Git, SVN,
Mercurial, CVS, тощо);
• Якщо ваша специфiка бiзнесу дозволяє здiйснювати замовлення послуги чи її складової через iнтернет, рекомендуємо
додати на власний сайт таку можливiсть (дзвiнок вiд менеджера/форма реєстрацiї/форма зворотного зв’язку).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн курси;
• Радимо ознайомитись iз поняттям та функцiоналом чат-ботiв у Facebook/Telegram та створити власного (MonkeyChart
для Facebook). Використовуйте опитування про якiсть наданих послуг, мотивуйте клiєнтiв бонусами. Розробiть Ton of
Voice (тон спiлкування) компанiї з клiєнтами в електронному форматi.
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Для вiдповiдальних працiвникiв варто проводити/оплачувати навчання на курсах початкiвцiв у потрiбнiй галузi
(маркетинг, SMM, SEO, дизайн, управлiння персоналом, CRM-системи, реклама тощо) Потрiбним також є аналiз трендiв у
вашiй галузi, слiдкування за конкурентами в Українi та за кордоном, перейняття iдей, досвiду, аналiз їх помилок.
Можливим також є проведення зустрiчей з працiвниками цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї задля пояснення стратегiї
розвитку та залучення їх до генерацiї iдей чи експертної допомоги у створеннi матерiалiв;
• Важливим є пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, перехiд на бiзнес-використання соцiальних мереж, часткова
цифровiзацiя бiзнес-процесiв, початок позицiонування компанiї у соцiальних мережах, автоматизацiя спiлкування з
клiєнтами (чат-боти, QR-коди).
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Таблиця Е.4
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник

Значення

Номер респондента
5 (Gefest)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,205
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,2
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,05
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,599
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Для початку вам варто створити власний веб-сайт організації – це значно спрощує пошук вашої компанії у інтернеті та
ознайомлення з спектром послуг. Можете скористатися безкоштовними або досить дешевими конструкторами сайтів: WIX
(https://ru.wix.com/),
Tilda
(https://tilda.cc/ua/),
Wordpress
(https://en.wordpress.com/),
SquareSpace
(https://www.squarespace.com/), NetHouse (https://nethouse.ua/), Webnode (https://www.webnode.com.ua/) тощо чи створити власний
сайт з допомогою професіоналі;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї, її
переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Рекомендуємо ознайомитися iз функцiоналом бiзнес-сторiнок у Facebook та створити таку для власного бiзнесу. Ваш
особистий аккаунт не повинен складатися виключно з робочих справ, а бiзнес-сторiнки дозволяють бiльш широко працювати з
аудиторiєю.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом рекламного
кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо. При
переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам подобається. За потреби та
зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними даними.
Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити. Перегляньте
статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics. За
наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть увагу на
проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих процесiв
тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення продажiв
рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft Dynamics
CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на професiйну версiю;
• Рекомендуємо переводити фiнансовi та управлiнськi розрахунки у цифровий формат. Почнiть iз найпростiшого: цифровi
засоби обробки даних: Microsoft Excel, Microsoft Project, Google Docs, тощо;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost Management,
SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud).За потреби в
оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям управлiння ланцюгами
поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та контролi поставок.
Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Для спрощення резервного копiювання даних радимо використовувати системи керування версiями (Git, SVN, Mercurial,
CVS, тощо).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту власного
субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи управлiння
проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Радимо пiдвищувати базову цифрову грамотнiсть працiвникiв, використовуючи онлайн-курси та вебiнари на базову тематику
використання цифрових технологiй;
• Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнес-сторiнки),
електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна розробити QR-коди (Google Forms,
Microsoft Forms).
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Частинi спецiалiстiв компанiї, вiдповiдальним за офiснi проекти, рекомендуємо вдосконалювати навички роботи iз
соцiальними мережами: створення бiзнес-сторiнок, початок їх систематичного наповнення; використання цiльових сайтiв,
перегляд статей, вiдео-урокiв, онлайн-курсiв для початкiвцiв. Також необхiдною є практика цифрових навичок та навчання усiх
працiвникiв базовим вмiнням роботи з використовуваним програмним забезпеченням. За потреби можливе запровадження
окремої посади спецiалiста цифрових технологiй;
• Рекомендується використання базових цифрових iнструментiв: соцiальних мереж, месенджерiв, онлайн-документiв;
створення сайту пiдприємства, цифровiзацiя спiлкування з клiєнтами (спiлкування через електронну пошту, месенджери, форму
на сайтi, тощо).

435

Таблиця Е.5
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
6 (Planeta comfortu)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,343
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,2
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,166
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
1
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Для початку вам варто створити власний веб-сайт організації – це значно спрощує пошук вашої компанії у інтернеті та
ознайомлення з спектром послуг. Можете скористатися безкоштовними або досить дешевими конструкторами сайтів:
WIX
(https://ru.wix.com/),
Tilda
(https://tilda.cc/ua/),
Wordpress
(https://en.wordpress.com/),
SquareSpace
(https://www.squarespace.com/), NetHouse (https://nethouse.ua/), Webnode (https://www.webnode.com.ua/) тощо чи створити
власний сайт з допомогою професіоналі;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї, її
переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Варто систематично працювати зi сторiнкою, наповнювати її iнформацiєю про вашу компанiю чи пропонований
продукт/послугу. Розповiдайте про себе, використовуйте фотографiї та вiдео. Радимо також спостерiгати за конкурентами
та
слiдкувати
за
трендами
у
маркетингу.
За
потреби
переглядайте
онлайн-курси
по
рекламi/маркетингу/менеджменту/комунiкацiях.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом рекламного
кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо.
При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам подобається. За
потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics. За
наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть
увагу на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому
налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих
процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM.
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн курси;
• Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнессторiнки), електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна розробити QR-коди
(Google Forms, Microsoft Forms).
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Частинi спецiалiстiв компанiї, вiдповiдальним за офiснi проекти, рекомендуємо вдосконалювати навички роботи iз
соцiальними мережами: створення бiзнес-сторiнок, початок їх систематичного наповнення; використання цiльових сайтiв,
перегляд статей, вiдео-урокiв, онлайн-курсiв для початкiвцiв. Також необхiдною є практика цифрових навичок та
навчання усiх працiвникiв базовим вмiнням роботи з використовуваним програмним забезпеченням. За потреби можливе
запровадження окремої посади спецiалiста цифрових технологiй;
• Рекомендується використання базових цифрових iнструментiв: соцiальних мереж, месенджерiв, онлайн-документiв;
створення сайту пiдприємства, цифровiзацiя спiлкування з клiєнтами (спiлкування через електронну пошту, месенджери,
форму на сайтi, тощо).
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Таблиця Е.6
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
7 (Children school Dyvosvit)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,521
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,4
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,402
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
1
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Варто провести внутрнiшнiй та зовнiшнiй аудит сайту, визначити основнi недолiки та шляхи їх вирiшення. Перевiрте
зручнiсть та коректнiсть роботи сайту, за потреби внесiть змiни. Регулярно оновлюйте iнформацiю на сайтi: перелiк
послуг, їх наявнiсть, новини роботи, тощо;
• Проведiть зовнiшнiй аудит сайту за допомогою наступних сервiсiв: Serpstat (https://serpstat.com/), Pr.Cy (https://prcy.ru/tools/) , PageSpeed Insights (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/), Think with Google
(https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite/), Simple SEO Tools (http://simple-seo-tools.com/ru/analysis), Redirects
and Status Codes (http://www.redirect-checker.org/), Google Search Console (https://search.google.com/searchconsole/welcome), Оптимiзацiя для мобiльних пристроїв (https://search.google.com/test/mobile-friendly). Перевiрте
коректнiсть та актуальнiсть тегiв, ключових слiв, метаданих тощо.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Радимо вiдвiдувати майстер-класи та iншi подiї щодо копiрайтингу, iнтернет-маркетингу, SEO-оптимiзацiї сайтiв. За
потреби пройдiть оффлайн чи онлайн-курс з потрiбної сфери або звернiться за консультацiєю чи аудитом до спецiалiста.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом
рекламного кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси,
проблеми тощо. При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам
подобається. За потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Так тримати! Використовуйте данi з аналiтики й надалi, включайте її до процесу прийняття рiшень, звертайте увагу на
перiодичнiсть змiн поведiнки користувачiв та вiдповiдно реагуйте на неї.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих
процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Спробуйте використовувати професiйнi застосунки для управлiння фiнансами та стратегiчного управлiння. Наприклад,
1С або Медок;
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як
Microsoft Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю
переходу на професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product
Data Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM.
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi
системи управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Радимо пiдвищувати базову цифрову грамотнiсть працiвникiв, використовуючи онлайн-курси та вебiнари на базову
тематику використання цифрових технологiй;
• Працюйте над покращенням ефективностi комунiкацiї, розглядайте новi можливостi соцiальних мереж, вивчайте
iнструменти розсилок (у чат-ботах та електронних листах) та вдосконалюйте їх написання.
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Для вiдповiдальних працiвникiв варто проводити/оплачувати навчання на курсах початкiвцiв у потрiбнiй галузi
(маркетинг, SMM, SEO, дизайн, управлiння персоналом, CRM-системи, реклама тощо). Потрiбним також є аналiз трендiв
у вашiй галузi, слiдкування за конкурентами в Українi та за кордоном, перейняття iдей, досвiду, аналiз їх помилок.
Можливим також є проведення зустрiчей з працiвниками цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї задля пояснення стратегiї
розвитку та залучення їх до генерацiї iдей чи експертної допомоги у створеннi матерiалiв;
• Рекомендовано проведення аудиту та SEO-оптимiзацiї власного сайту, початок використання рекламних кампанiй у
соцiальних мережах, створення контент-планiв для систематичної роботи, використання CRM-систем та систем
управлiння фiнансами, пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, часткове запровадження збору даних аналiтики.
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Таблиця Е.7
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7
8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
8 (PP 1)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,224
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,4
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,207
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Для початку вам варто створити власний веб-сайт організації – це значно спрощує пошук вашої компанії у інтернеті
та ознайомлення з спектром послуг. Можете скористатися безкоштовними або досить дешевими конструкторами сайтів:
SquareSpace
WIX
(https://ru.wix.com/),
Tilda
(https://tilda.cc/ua/),
Wordpress
(https://en.wordpress.com/),
(https://www.squarespace.com/), NetHouse (https://nethouse.ua/), Webnode (https://www.webnode.com.ua/) тощо чи створити
власний сайт з допомогою професіоналі;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї,
її переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Радимо вiдвiдувати майстер-класи та iншi подiї щодо копiрайтингу, iнтернет-маркетингу, SEO-оптимiзацiї сайтiв. За
потреби пройдiть оффлайн чи онлайн-курс з потрiбної сфери або звернiться за консультацiєю чи аудитом до спецiалiста.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом
рекламного кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси,
проблеми тощо. При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам
подобається. За потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics.
За наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть
увагу на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому
налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв
(Enterprise Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для
виробничих процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Спробуйте використовувати професiйнi застосунки для управлiння фiнансами та стратегiчного управлiння.
Наприклад, 1С або Медок.
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як
Microsoft Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю
переходу на професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product
Data Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї
бiзнес-процесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management
Systems): Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Для спрощення резервного копiювання даних радимо використовувати системи керування версiями (Git, SVN,
Mercurial, CVS, тощо).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi
системи управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Радимо пiдвищувати базову цифрову грамотнiсть працiвникiв, використовуючи онлайн-курси та вебiнари на базову
тематику використання цифрових технологiй;
• Працюйте над покращенням ефективностi комунiкацiї, розглядайте новi можливостi соцiальних мереж, вивчайте
iнструменти розсилок (у чат-ботах та електронних листах) та вдосконалюйте їх написання.
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Для вiдповiдальних працiвникiв варто проводити/оплачувати навчання на курсах початкiвцiв у потрiбнiй галузi
(маркетинг, SMM, SEO, дизайн, управлiння персоналом, CRM-системи, реклама тощо) Потрiбним також є аналiз трендiв
у вашiй галузi, слiдкування за конкурентами в Українi та за кордоном, перейняття iдей, досвiду, аналiз їх помилок.
Можливим також є проведення зустрiчей з працiвниками цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї задля пояснення стратегiї
розвитку та залучення їх до генерацiї iдей чи експертної допомоги у створеннi матерiалiв;
• Важливим є пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, перехiд на бiзнес-використання соцiальних мереж,
часткова цифровiзацiя бiзнес-процесiв, початок позицiонування компанiї у соцiальних мережах, автоматизацiя
спiлкування з клiєнтами (чат-боти, QR-коди).
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Таблиця Е.8
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
9 (FOP Glebov)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,393
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,4
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,224
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,835
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Варто провести внутрнiшнiй та зовнiшнiй аудит сайту, визначити основнi недолiки та шляхи їх вирiшення. Перевiрте
зручнiсть та коректнiсть роботи сайту, за потреби внесiть змiни. Регулярно оновлюйте iнформацiю на сайтi: перелiк
послуг, їх наявнiсть, новини роботи, тощо;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї,
її переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Для систематизацiї iнформацiї радимо ознайомитися з поняттями контент-плану та звiтностi. Аналiзуйте та
переймайте
досвiд
конкурентiв,
за
потреби
переглядайте
онлайн-курси
по
рекламi/маркетингу/менеджменту/комунiкацiях.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом
рекламного кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси,
проблеми тощо. При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них
вам подобається. За потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics.
За наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв).
Звернiть увагу на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому
налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як
Microsoft Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю
переходу на професiйну версiю;
• Спробуйте використовувати професiйнi застосунки для управлiння фiнансами та стратегiчного управлiння.
Наприклад, 1С або Медок;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product
Data Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management
Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi
та контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї
бiзнес-процесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management
Systems): Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM.
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi
системи управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Радимо пiдвищувати базову цифрову грамотнiсть працiвникiв, використовуючи онлайн-курси та вебiнари на базову
тематику використання цифрових технологiй;
• Радимо ознайомитись iз поняттям та функцiоналом чат-ботiв у Facebook/Telegram та створити власного (MonkeyChart
для Facebook). Використовуйте опитування про якiсть наданих послуг, мотивуйте клiєнтiв бонусами. Розробiть Ton of
Voice (тон спiлкування) компанiї з клiєнтами в електронному форматi.
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Для вiдповiдальних працiвникiв варто проводити/оплачувати навчання на курсах початкiвцiв у потрiбнiй галузi
(маркетинг, SMM, SEO, дизайн, управлiння персоналом, CRM-системи, реклама тощо) Потрiбним також є аналiз
трендiв у вашiй галузi, слiдкування за конкурентами в Українi та за кордоном, перейняття iдей, досвiду, аналiз їх
помилок. Можливим також є проведення зустрiчей з працiвниками цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї задля пояснення
стратегiї розвитку та залучення їх до генерацiї iдей чи експертної допомоги у створеннi матерiалiв;
• Важливим є пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, перехiд на бiзнес-використання соцiальних мереж,
часткова цифровiзацiя бiзнес-процесiв, початок позицiонування компанiї у соцiальних мережах, автоматизацiя
спiлкування з клiєнтами (чат-боти, QR-коди).
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Таблиця Е.9
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
10 (TOV Polimerelectro)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,393
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,4
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,226
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,799
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Варто провести внутрнiшнiй та зовнiшнiй аудит сайту, визначити основнi недолiки та шляхи їх вирiшення. Перевiрте
зручнiсть та коректнiсть роботи сайту, за потреби внесiть змiни. Регулярно оновлюйте iнформацiю на сайтi: перелiк
послуг, їх наявнiсть, новини роботи, тощо;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї,
її переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Варто систематично працювати зi сторiнкою, наповнювати її iнформацiєю про вашу компанiю чи пропонований
продукт/послугу. Розповiдайте про себе, використовуйте фотографiї та вiдео. Радимо також спостерiгати за
конкурентами та слiдкувати за трендами у маркетингу. За потреби переглядайте онлайн-курси по
рекламi/маркетингу/менеджменту/комунiкацiях.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом
рекламного кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси,
проблеми тощо. При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них
вам подобається. За потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше
знаходити. Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics.
За наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв).
Звернiть увагу на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому
налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як
Microsoft Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю
переходу на професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product
Data Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management
Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi
та контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї
бiзнес-процесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management
Systems): Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Для спрощення резервного копiювання даних радимо використовувати системи керування версiями (Git, SVN,
Mercurial, CVS тощо).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi
системи управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Радимо пiдвищувати базову цифрову грамотнiсть працiвникiв, використовуючи онлайн-курси та вебiнари на базову
тематику використання цифрових технологiй;
• Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнессторiнки), електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна розробити QR-коди
(Google Forms, Microsoft Forms).
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Для вiдповiдальних працiвникiв варто проводити/оплачувати навчання на курсах початкiвцiв у потрiбнiй галузi
(маркетинг, SMM, SEO, дизайн, управлiння персоналом, CRM-системи, реклама тощо) Потрiбним також є аналiз
трендiв у вашiй галузi, слiдкування за конкурентами в Українi та за кордоном, перейняття iдей, досвiду, аналiз їх
помилок. Можливим також є проведення зустрiчей з працiвниками цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї задля пояснення
стратегiї розвитку та залучення їх до генерацiї iдей чи експертної допомоги у створеннi матерiалiв;
• Важливим є пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, перехiд на бiзнес-використання соцiальних мереж,
часткова цифровiзацiя бiзнес-процесiв, початок позицiонування компанiї у соцiальних мережах, автоматизацiя
спiлкування з клiєнтами (чат-боти, QR-коди).
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Таблиця Е.10
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
11 (TOV Universt LTD)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,19
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,2
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,16
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,25
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Для початку вам варто створити власний веб-сайт організації – це значно спрощує пошук вашої компанії у інтернеті та
ознайомлення з спектром послуг. Можете скористатися безкоштовними або досить дешевими конструкторами сайтів: WIX
(https://ru.wix.com/),
Tilda
(https://tilda.cc/ua/),
Wordpress
(https://en.wordpress.com/),
SquareSpace
(https://www.squarespace.com/), NetHouse (https://nethouse.ua/), Webnode (https://www.webnode.com.ua/) тощо чи створити
власний сайт з допомогою професіоналі;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї, її
переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Рекомендуємо ознайомитися iз функцiоналом бiзнес-сторiнок у Facebook та створити таку для власного бiзнесу. Ваш
особистий аккаунт не повинен складатися виключно з робочих справ, а бiзнес-сторiнки дозволяють бiльш широко працювати
з аудиторiєю.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом рекламного
кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо. При
переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам подобається. За потреби
та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics. За
наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть увагу
на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому налаштуванню
аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих
процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud).За
потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям управлiння
ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та контролi
поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Для спрощення резервного копiювання даних радимо використовувати системи керування версiями (Git, SVN, Mercurial,
CVS, тощо); Якщо ваша специфiка бiзнесу дозволяє здiйснювати замовлення послуги чи її складової через iнтернет,
рекомендуємо додати на власний сайт таку можливiсть (дзвiнок вiд менеджера/форма реєстрацiї/форма зворотного зв’язку).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Радимо пiдвищувати базову цифрову грамотнiсть працiвникiв, використовуючи онлайн-курси та вебiнари на базову
тематику використання цифрових технологiй;
• Радимо ознайомитись iз поняттям та функцiоналом чат-ботiв у Facebook/Telegram та створити власного (MonkeyChart для
Facebook). Використовуйте опитування про якiсть наданих послуг, мотивуйте клiєнтiв бонусами. Розробiть Ton of Voice (тон
спiлкування) компанiї з клiєнтами в електронному форматi.
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Частинi спецiалiстiв компанiї, вiдповiдальним за офiснi проекти, рекомендуємо вдосконалювати навички роботи iз
соцiальними мережами: створення бiзнес-сторiнок, початок їх систематичного наповнення; використання цiльових сайтiв,
перегляд статей, вiдео-урокiв, онлайн-курсiв для початкiвцiв. Також необхiдною є практика цифрових навичок та навчання
усiх працiвникiв базовим вмiнням роботи з використовуваним програмним забезпеченням. За потреби можливе
запровадження окремої посади спецiалiста цифрових технологiй;
• Рекомендується використання базових цифрових iнструментiв: соцiальних мереж, месенджерiв, онлайн-документiв;
створення сайту пiдприємства, цифровiзацiя спiлкування з клiєнтами (спiлкування через електронну пошту, месенджери,
форму на сайтi, тощо).
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Таблиця Е.11
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
12 (FOP Yarkun)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,338
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,2
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,195
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,901
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Варто провести внутрнiшнiй та зовнiшнiй аудит сайту, визначити основнi недолiки та шляхи їх вирiшення. Перевiрте
зручнiсть та коректнiсть роботи сайту, за потреби внесiть змiни. Регулярно оновлюйте iнформацiю на сайтi: перелiк послуг,
їх наявнiсть, новини роботи, тощо;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї, її
переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Рекомендуємо ознайомитися iз функцiоналом бiзнес-сторiнок у Facebook та створити таку для власного бiзнесу. Ваш
особистий аккаунт не повинен складатися виключно з робочих справ, а бiзнес-сторiнки дозволяють бiльш широко
працювати з аудиторiєю.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом рекламного
кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо.
При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам подобається. За
потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics. За
наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть увагу
на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому налаштуванню
аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Рекомендуємо виконувати резервне копiювання даних на запасний носiй iнформацiї, наприклад, раз в день. Також можна
часткове перенесення документообiгу в хмарнi сервiси (наприклад, Google Drive, DropBox, тощо);
• Якщо ваша специфiка бiзнесу дозволяє здiйснювати замовлення послуги чи її складової через iнтернет, рекомендуємо
додати на власний сайт таку можливiсть (дзвiнок вiд менеджера/форма реєстрацiї/форма зворотного зв’язку).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн курси;
• Радимо ознайомитись iз поняттям та функцiоналом чат-ботiв у Facebook/Telegram та створити власного (MonkeyChart
для Facebook). Використовуйте опитування про якiсть наданих послуг, мотивуйте клiєнтiв бонусами. Розробiть Ton of Voice
(тон спiлкування) компанiї з клiєнтами в електронному форматi.
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Частинi спецiалiстiв компанiї, вiдповiдальним за офiснi проекти, рекомендуємо вдосконалювати навички роботи iз
соцiальними мережами: створення бiзнес-сторiнок, початок їх систематичного наповнення; використання цiльових сайтiв,
перегляд статей, вiдео-урокiв, онлайн-курсiв для початкiвцiв. Також необхiдною є практика цифрових навичок та навчання
усiх працiвникiв базовим вмiнням роботи з використовуваним програмним забезпеченням. За потреби можливе
запровадження окремої посади спецiалiста цифрових технологiй;
• Рекомендується використання базових цифрових iнструментiв: соцiальних мереж, месенджерiв, онлайн-документiв;
створення сайту пiдприємства, цифровiзацiя спiлкування з клiєнтами (спiлкування через електронну пошту, месенджери,
форму на сайтi, тощо).
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Таблиця Е.12
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7
8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
13 (Abricol)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,355
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,4
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,204
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,665
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Варто провести внутрнiшнiй та зовнiшнiй аудит сайту, визначити основнi недолiки та шляхи їх вирiшення. Перевiрте
зручнiсть та коректнiсть роботи сайту, за потреби внесiть змiни. Регулярно оновлюйте iнформацiю на сайтi: перелiк
послуг, їх наявнiсть, новини роботи, тощо;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї, її
переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Для систематизацiї iнформацiї радимо ознайомитися з поняттями контент-плану та звiтностi. Аналiзуйте та переймайте
досвiд конкурентiв, за потреби переглядайте онлайн-курси по рекламi/маркетингу/менеджменту/комунiкацiях.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом рекламного
кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо.
При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам подобається. За
потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Перегляньте статистичнi данi сервiсу Google Analytics за останнi 3-6 мiсяцiв. Проаналiзуйте отриманi данi:
структуруйте поведiнку клiєнтiв, знайдiть проблемнi мiсця сайту, внесiть корективи в роботу сервiсу, визначте детальну
цiльову аудиторiю для роботи з соцiальними мережами та рекламою. За можливостi пройдiть онлайн-курс або вебiнари з
бiльш складного налаштування аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• Спробуйте використовувати професiйнi застосунки для управлiння фiнансами та стратегiчного управлiння. Наприклад,
1С або Медок;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Рекомендуємо виконувати резервне копiювання даних на запасний носiй iнформацiї, наприклад, раз в день. Також
можна часткове перенесення документообiгу в хмарнi сервiси (наприклад, Google Drive, DropBox, тощо);
• Якщо ваша специфiка бiзнесу дозволяє здiйснювати замовлення послуги чи її складової через iнтернет, рекомендуємо
додати на власний сайт таку можливiсть (дзвiнок вiд менеджера/форма реєстрацiї/форма зворотного зв’язку).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Досить часто для написання коротких повiдомлень є швидшим та зручнiшим способом повiдомлення працiвникiв про
важливi новини, змiни чи завдання. Спробуйте використовувати месенджери для комунiкацiї з персоналом: Viber,
Telegram, WhatsApp, Google HangOuts, тощо;
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн курси;
• Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнессторiнки), електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна розробити QR-коди
(Google Forms, Microsoft Forms).
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Для вiдповiдальних працiвникiв варто проводити/оплачувати навчання на курсах початкiвцiв у потрiбнiй галузi
(маркетинг, SMM, SEO, дизайн, управлiння персоналом, CRM-системи, реклама тощо) Потрiбним також є аналiз трендiв у
вашiй галузi, слiдкування за конкурентами в Українi та за кордоном, перейняття iдей, досвiду, аналiз їх помилок.
Можливим також є проведення зустрiчей з працiвниками цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї задля пояснення стратегiї
розвитку та залучення їх до генерацiї iдей чи експертної допомоги у створеннi матерiалiв;
• Важливим є пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, перехiд на бiзнес-використання соцiальних мереж, часткова
цифровiзацiя бiзнес-процесiв, початок позицiонування компанiї у соцiальних мережах, автоматизацiя спiлкування з
клiєнтами (чат-боти, QR-коди).
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Таблиця Е.13
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7
8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
14 (FOP Andriy L)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,341
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,4
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,242
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0, 5
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Для початку вам варто створити власний веб-сайт організації – це значно спрощує пошук вашої компанії у інтернеті та
ознайомлення з спектром послуг. Можете скористатися безкоштовними або досить дешевими конструкторами сайтів:
SquareSpace
WIX
(https://ru.wix.com/),
Tilda
(https://tilda.cc/ua/),
Wordpress
(https://en.wordpress.com/),
(https://www.squarespace.com/), NetHouse (https://nethouse.ua/), Webnode (https://www.webnode.com.ua/) тощо чи створити
власний сайт з допомогою професіоналі;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї, її
переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Радимо вiдвiдувати майстер-класи та iншi подiї щодо копiрайтингу, iнтернет-маркетингу, SEO-оптимiзацiї сайтiв. За
потреби пройдiть оффлайн чи онлайн-курс з потрiбної сфери або звернiться за консультацiєю чи аудитом до спецiалiста.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом рекламного
кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо.
При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам подобається. За
потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом.
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics. За
наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть
увагу на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому
налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих
процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Спробуйте використовувати професiйнi застосунки для управлiння фiнансами та стратегiчного управлiння. Наприклад,
1С або Медок;
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM.
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн курси;
• Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнессторiнки), електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна розробити QR-коди
(Google Forms, Microsoft Forms).
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Для вiдповiдальних працiвникiв варто проводити/оплачувати навчання на курсах початкiвцiв у потрiбнiй галузi
(маркетинг, SMM, SEO, дизайн, управлiння персоналом, CRM-системи, реклама тощо) Потрiбним також є аналiз трендiв у
вашiй галузi, слiдкування за конкурентами в Українi та за кордоном, перейняття iдей, досвiду, аналiз їх помилок.
Можливим також є проведення зустрiчей з працiвниками цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї задля пояснення стратегiї
розвитку та залучення їх до генерацiї iдей чи експертної допомоги у створеннi матерiалiв;
• Важливим є пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, перехiд на бiзнес-використання соцiальних мереж, часткова
цифровiзацiя бiзнес-процесiв, початок позицiонування компанiї у соцiальних мережах, автоматизацiя спiлкування з
клiєнтами (чат-боти, QR-коди).
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Таблиця Е.14
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
15 (PP Ternocholod)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,41
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,6
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,259
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,5
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Варто провести внутрнiшнiй та зовнiшнiй аудит сайту, визначити основнi недолiки та шляхи їх вирiшення. Перевiрте
зручнiсть та коректнiсть роботи сайту, за потреби внесiть змiни. Регулярно оновлюйте iнформацiю на сайтi: перелiк
послуг, їх наявнiсть, новини роботи, тощо;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї, її
переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Варто систематично працювати зi сторiнкою, наповнювати її iнформацiєю про вашу компанiю чи пропонований
продукт/послугу. Розповiдайте про себе, використовуйте фотографiї та вiдео. Радимо також спостерiгати за конкурентами
та
слiдкувати
за
трендами
у
маркетингу.
За
потреби
переглядайте
онлайн-курси
по
рекламi/маркетингу/менеджменту/комунiкацiях.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитись з ключовими метриками. Перегляньте
статтi чи вiдеоролики на дану тематику, спробуйте налаштувати власну рекламну кампанiю, дотримуючись вимог: цiльова
аудиторiя – текст – картинка чи вiдео. Уточнюйте цiльову аудиторiю.
4.. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics. За
наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть
увагу на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому
налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Якщо ваша специфiка бiзнесу дозволяє здiйснювати замовлення послуги чи її складової через iнтернет, рекомендуємо
додати на власний сайт таку можливiсть (дзвiнок вiд менеджера/форма реєстрацiї/форма зворотного зв’язку).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн курси;
• Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнессторiнки), електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна розробити QR-коди
(Google Forms, Microsoft Forms).
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Практика досвiду спецiалiстiв з цифрових технологiй у визначених сферах, можливi консультацiї з професiоналами
визначених сфер (маркетологи, таргетологи, копiрайтери, дизайнери, PPC-спецiалiсти, спецiалiсти CRM та iнших систем).
Для пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв можливе аутсорс-залучення спецiалiстiв, перейняття досвiду працiвниками
компанiї, вiдвiдування конференцiй. Активне генерування креативних iдей, тiсна спiвпраця з працiвниками
цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї;
• Важливим є пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, перехiд на бiзнес-використання соцiальних мереж, часткова
цифровiзацiя бiзнес-процесiв, початок позицiонування компанiї у соцiальних мережах, автоматизацiя спiлкування з
клiєнтами (чат-боти, QR-коди).
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Таблиця Е.15
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
16 (TOV Urban Light)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,32
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,115
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,2
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
1
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Для початку вам варто створити власний веб-сайт організації – це значно спрощує пошук вашої компанії у інтернеті та
ознайомлення з спектром послуг. Можете скористатися безкоштовними або досить дешевими конструкторами сайтів:
WIX
(https://ru.wix.com/),
Tilda
(https://tilda.cc/ua/),
Wordpress
(https://en.wordpress.com/),
SquareSpace
(https://www.squarespace.com/), NetHouse (https://nethouse.ua/), Webnode (https://www.webnode.com.ua/) тощо чи створити
власний сайт з допомогою професіоналі;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї, її
переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Рекомендуємо ознайомитися iз функцiоналом бiзнес-сторiнок у Facebook та створити таку для власного бiзнесу. Ваш
особистий аккаунт не повинен складатися виключно з робочих справ, а бiзнес-сторiнки дозволяють бiльш широко
працювати з аудиторiєю.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом рекламного
кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо.
При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам подобається. За
потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics. За
наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть
увагу на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому
налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих
процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Для спрощення резервного копiювання даних радимо використовувати системи керування версiями (Git, SVN,
Mercurial, CVS, тощо).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн курси;
• Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнессторiнки), електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна розробити QR-коди
(Google Forms, Microsoft Forms).
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Частинi спецiалiстiв компанiї, вiдповiдальним за офiснi проекти, рекомендуємо вдосконалювати навички роботи iз
соцiальними мережами: створення бiзнес-сторiнок, початок їх систематичного наповнення; використання цiльових сайтiв,
перегляд статей, вiдео-урокiв, онлайн-курсiв для початкiвцiв. Також необхiдною є практика цифрових навичок та
навчання усiх працiвникiв базовим вмiнням роботи з використовуваним програмним забезпеченням. За потреби можливе
запровадження окремої посади спецiалiста цифрових технологiй;
• Рекомендується використання базових цифрових iнструментiв: соцiальних мереж, месенджерiв, онлайн-документiв;
створення сайту пiдприємства, цифровiзацiя спiлкування з клiєнтами (спiлкування через електронну пошту, месенджери,
форму на сайтi, тощо).
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Таблиця Е.16
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
17 (FOP Matiychuk)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,15
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,2
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,155
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,066
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Для початку вам варто створити власний веб-сайт організації – це значно спрощує пошук вашої компанії у інтернеті
та ознайомлення з спектром послуг. Можете скористатися безкоштовними або досить дешевими конструкторами сайтів:
WIX (https://ru.wix.com/), Tilda (https://tilda.cc/ua/), Wordpress (https://en.wordpress.com/), SquareSpace
(https://www.squarespace.com/), NetHouse (https://nethouse.ua/), Webnode (https://www.webnode.com.ua/) тощо чи створити
власний сайт з допомогою професіоналі;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї,
її переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Рекомендуємо ознайомитися iз функцiоналом бiзнес-сторiнок у Facebook та створити таку для власного бiзнесу. Ваш
особистий аккаунт не повинен складатися виключно з робочих справ, а бiзнес-сторiнки дозволяють бiльш широко
працювати з аудиторiєю.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом
рекламного кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси,
проблеми тощо. При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них
вам подобається. За потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше
знаходити. Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics.
За наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв).
Звернiть увагу на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому
налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як
Microsoft Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю
переходу на професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product
Data Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management
Cloud).За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз
поняттям управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi,
вiдслiдковуваннi та контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM,
тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї
бiзнес-процесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management
Systems): Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Для спрощення резервного копiювання даних радимо використовувати системи керування версiями (Git, SVN,
Mercurial, CVS, тощо);
• Якщо ваша специфiка бiзнесу дозволяє здiйснювати замовлення послуги чи її складової через iнтернет, рекомендуємо
додати на власний сайт таку можливiсть (дзвiнок вiд менеджера/форма реєстрацiї/форма зворотного зв’язку).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi
системи управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн
курси;
• Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнессторiнки), електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна розробити QR-коди
(Google Forms, Microsoft Forms).
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Частинi спецiалiстiв компанiї, вiдповiдальним за офiснi проекти, рекомендуємо вдосконалювати навички роботи iз
соцiальними мережами: створення бiзнес-сторiнок, початок їх систематичного наповнення; використання цiльових
сайтiв, перегляд статей, вiдео-урокiв, онлайн-курсiв для початкiвцiв. Також необхiдною є практика цифрових навичок та
навчання усiх працiвникiв базовим вмiнням роботи з використовуваним програмним забезпеченням. За потреби
можливе запровадження окремої посади спецiалiста цифрових технологiй;
• Рекомендується використання базових цифрових iнструментiв: соцiальних мереж, месенджерiв, онлайн-документiв;
створення сайту пiдприємства, цифровiзацiя спiлкування з клiєнтами (спiлкування через електронну пошту,
месенджери, форму на сайтi, тощо).
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Таблиця Е.17
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
18 (Galytska Smakota)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,31
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,2
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,177
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,799
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Для початку вам варто створити власний веб-сайт організації – це значно спрощує пошук вашої компанії у інтернеті та
ознайомлення з спектром послуг. Можете скористатися безкоштовними або досить дешевими конструкторами сайтів:
WIX
(https://ru.wix.com/),
Tilda
(https://tilda.cc/ua/),
Wordpress
(https://en.wordpress.com/),
SquareSpace
(https://www.squarespace.com/), NetHouse (https://nethouse.ua/), Webnode (https://www.webnode.com.ua/) тощо чи створити
власний сайт з допомогою професіоналі;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї, її
переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Радимо вiдвiдувати майстер-класи та iншi подiї щодо копiрайтингу, iнтернет-маркетингу, SEO-оптимiзацiї сайтiв. За
потреби пройдiть оффлайн чи онлайн-курс з потрiбної сфери або звернiться за консультацiєю чи аудитом до спецiалiста.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом рекламного
кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо.
При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам подобається. За
потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics. За
наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть
увагу на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому
налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• Рекомендуємо переводити фiнансовi та управлiнськi розрахунки у цифровий формат. Почнiть iз найпростiшого:
цифровi засоби обробки даних: Microsoft Excel, Microsoft Project, Google Docs, тощо;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud).
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Рекомендуємо виконувати резервне копiювання даних на запасний носiй iнформацiї, наприклад, раз в день. Також
можна часткове перенесення документообiгу в хмарнi сервiси (наприклад, Google Drive, DropBox, тощо);
• Якщо ваша специфiка бiзнесу дозволяє здiйснювати замовлення послуги чи її складової через iнтернет, рекомендуємо
додати на власний сайт таку можливiсть (дзвiнок вiд менеджера/форма реєстрацiї/форма зворотного зв’язку).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн курси;
• Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнессторiнки), електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна розробити QR-коди
(Google Forms, Microsoft Forms).
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Частинi спецiалiстiв компанiї, вiдповiдальним за офiснi проекти, рекомендуємо вдосконалювати навички роботи iз
соцiальними мережами: створення бiзнес-сторiнок, початок їх систематичного наповнення; використання цiльових сайтiв,
перегляд статей, вiдео-урокiв, онлайн-курсiв для початкiвцiв. Також необхiдною є практика цифрових навичок та
навчання усiх працiвникiв базовим вмiнням роботи з використовуваним програмним забезпеченням. За потреби можливе
запровадження окремої посади спецiалiста цифрових технологiй;
• Рекомендується використання базових цифрових iнструментiв: соцiальних мереж, месенджерiв, онлайн-документiв;
створення сайту пiдприємства, цифровiзацiя спiлкування з клiєнтами (спiлкування через електронну пошту, месенджери,
форму на сайтi, тощо).
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Таблиця Е.18
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
19 (PP 2)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,343
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,2
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,206
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,901
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Варто провести внутрнiшнiй та зовнiшнiй аудит сайту, визначити основнi недолiки та шляхи їх вирiшення. Перевiрте
зручнiсть та коректнiсть роботи сайту, за потреби внесiть змiни. Регулярно оновлюйте iнформацiю на сайтi: перелiк
послуг, їх наявнiсть, новини роботи, тощо;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї, її
переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Для систематизацiї iнформацiї радимо ознайомитися з поняттями контент-плану та звiтностi. Аналiзуйте та переймайте
досвiд конкурентiв, за потреби переглядайте онлайн-курси по рекламi/маркетингу/менеджменту/комунiкацiях.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• Працюйте над уточненням цiльової аудиторiї та вдосконаленням текстової та вiзуальної складової кампанiї,
переглядайте рекламу вiтчизняних та свiтових конкурентiв, слiдкуйте за трендами, помiчайте тенденцiї в власнiй сферi та
галузi iнтернет-маркетингу. За потреби звернiться за консультацiєю до спецiалiста-таргетолога.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics. За
наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть
увагу на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому
налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих
процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• Рекомендуємо переводити фiнансовi та управлiнськi розрахунки у цифровий формат. Почнiть iз найпростiшого:
цифровi засоби обробки даних: Microsoft Excel, Microsoft Project, Google Docs, тощо;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Рекомендуємо виконувати резервне копiювання даних на запасний носiй iнформацiї, наприклад, раз в день. Також
можна часткове перенесення документообiгу в хмарнi сервiси (наприклад, Google Drive, DropBox, тощо);
• Якщо ваша специфiка бiзнесу дозволяє здiйснювати замовлення послуги чи її складової через iнтернет, рекомендуємо
додати на власний сайт таку можливiсть (дзвiнок вiд менеджера/форма реєстрацiї/форма зворотного зв’язку).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Радимо пiдвищувати базову цифрову грамотнiсть працiвникiв, використовуючи онлайн-курси та вебiнари на базову
тематику використання цифрових технологiй;
• Працюйте над покращенням ефективностi комунiкацiї, розглядайте новi можливостi соцiальних мереж, вивчайте
iнструменти розсилок (у чат-ботах та електронних листах) та вдосконалюйте їх написання.
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Частинi спецiалiстiв компанiї, вiдповiдальним за офiснi проекти, рекомендуємо вдосконалювати навички роботи iз
соцiальними мережами: створення бiзнес-сторiнок, початок їх систематичного наповнення; використання цiльових сайтiв,
перегляд статей, вiдео-урокiв, онлайн-курсiв для початкiвцiв. Також необхiдною є практика цифрових навичок та
навчання усiх працiвникiв базовим вмiнням роботи з використовуваним програмним забезпеченням. За потреби можливе
запровадження окремої посади спецiалiста цифрових технологiй;
• Важливим є пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, перехiд на бiзнес-використання соцiальних мереж, часткова
цифровiзацiя бiзнес-процесiв, початок позицiонування компанiї у соцiальних мережах, автоматизацiя спiлкування з
клiєнтами (чат-боти, QR-коди).
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Таблиця Е.19
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
20 (PP 3)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,343
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,2
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,206
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,901
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Варто провести внутрнiшнiй та зовнiшнiй аудит сайту, визначити основнi недолiки та шляхи їх вирiшення. Перевiрте
зручнiсть та коректнiсть роботи сайту, за потреби внесiть змiни. Регулярно оновлюйте iнформацiю на сайтi: перелiк
послуг, їх наявнiсть, новини роботи, тощо;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї, її
переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Для систематизацiї iнформацiї радимо ознайомитися з поняттями контент-плану та звiтностi. Аналiзуйте та переймайте
досвiд конкурентiв, за потреби переглядайте онлайн-курси по рекламi/маркетингу/менеджменту/комунiкацiях.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• Працюйте над уточненням цiльової аудиторiї та вдосконаленням текстової та вiзуальної складової кампанiї,
переглядайте рекламу вiтчизняних та свiтових конкурентiв, слiдкуйте за трендами, помiчайте тенденцiї в власнiй сферi та
галузi iнтернет-маркетингу. За потреби звернiться за консультацiєю до спецiалiста-таргетолога.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics. За
наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть
увагу на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому
налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих
процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• Рекомендуємо переводити фiнансовi та управлiнськi розрахунки у цифровий формат. Почнiть iз найпростiшого:
цифровi засоби обробки даних: Microsoft Excel, Microsoft Project, Google Docs, тощо;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management
Cloud).За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Рекомендуємо виконувати резервне копiювання даних на запасний носiй iнформацiї, наприклад, раз в день. Також
можна часткове перенесення документообiгу в хмарнi сервiси (наприклад, Google Drive, DropBox, тощо);
• Якщо ваша специфiка бiзнесу дозволяє здiйснювати замовлення послуги чи її складової через iнтернет, рекомендуємо
додати на власний сайт таку можливiсть (дзвiнок вiд менеджера/форма реєстрацiї/форма зворотного зв’язку).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Радимо пiдвищувати базову цифрову грамотнiсть працiвникiв, використовуючи онлайн-курси та вебiнари на базову
тематику використання цифрових технологiй;
• Працюйте над покращенням ефективностi комунiкацiї, розглядайте новi можливостi соцiальних мереж, вивчайте
iнструменти розсилок (у чат-ботах та електронних листах) та вдосконалюйте їх написання.
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Частинi спецiалiстiв компанiї, вiдповiдальним за офiснi проекти, рекомендуємо вдосконалювати навички роботи iз
соцiальними мережами: створення бiзнес-сторiнок, початок їх систематичного наповнення; використання цiльових сайтiв,
перегляд статей, вiдео-урокiв, онлайн-курсiв для початкiвцiв. Також необхiдною є практика цифрових навичок та
навчання усiх працiвникiв базовим вмiнням роботи з використовуваним програмним забезпеченням. За потреби можливе
запровадження окремої посади спецiалiста цифрових технологiй;
• Важливим є пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, перехiд на бiзнес-використання соцiальних мереж, часткова
цифровiзацiя бiзнес-процесiв, початок позицiонування компанiї у соцiальних мережах, автоматизацiя спiлкування з
клiєнтами (чат-боти, QR-коди).
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Таблиця Е.20
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
21 (SMP Market)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,423
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,4
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,205
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
1
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Для початку вам варто створити власний веб-сайт організації – це значно спрощує пошук вашої компанії у інтернеті та
ознайомлення з спектром послуг. Можете скористатися безкоштовними або досить дешевими конструкторами сайтів:
WIX
(https://ru.wix.com/),
Tilda
(https://tilda.cc/ua/),
Wordpress
(https://en.wordpress.com/),
SquareSpace
(https://www.squarespace.com/), NetHouse (https://nethouse.ua/), Webnode (https://www.webnode.com.ua/) тощо чи створити
власний сайт з допомогою професіоналі;
• Проведiть зовнiшнiй аудит сайту за допомогою наступних сервiсiв: Serpstat (https://serpstat.com/), Pr.Cy (https://prcy.ru/tools/) , PageSpeed Insights (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/), Think with Google
(https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite/), Simple SEO Tools (http://simple-seo-tools.com/ru/analysis), Redirects and
Status Codes (http://www.redirect-checker.org/), Google Search Console (https://search.google.com/search-console/welcome),
Оптимiзацiя для мобiльних пристроїв (https://search.google.com/test/mobile-friendly). Перевiрте коректнiсть та актуальнiсть
тегiв, ключових слiв, метаданих тощо.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Рекомендуємо ознайомитися iз функцiоналом бiзнес-сторiнок у Facebook та створити таку для власного бiзнесу. Ваш
особистий аккаунт не повинен складатися виключно з робочих справ, а бiзнес-сторiнки дозволяють бiльш широко
працювати з аудиторiєю.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом рекламного
кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо.
При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам подобається. За
потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics. За
наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть
увагу на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому
налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо.
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Для спрощення резервного копiювання даних радимо використовувати системи керування версiями (Git, SVN,
Mercurial, CVS, тощо).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн курси;
• Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнессторiнки), електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна розробити QR-коди
(Google Forms, Microsoft Forms).
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Для вiдповiдальних працiвникiв варто проводити/оплачувати навчання на курсах початкiвцiв у потрiбнiй галузi
(маркетинг, SMM, SEO, дизайн, управлiння персоналом, CRM-системи, реклама тощо) Потрiбним також є аналiз трендiв у
вашiй галузi, слiдкування за конкурентами в Українi та за кордоном, перейняття iдей, досвiду, аналiз їх помилок.
Можливим також є проведення зустрiчей з працiвниками цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї задля пояснення стратегiї
розвитку та залучення їх до генерацiї iдей чи експертної допомоги у створеннi матерiалiв;
• Важливим є пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, перехiд на бiзнес-використання соцiальних мереж, часткова
цифровiзацiя бiзнес-процесiв, початок позицiонування компанiї у соцiальних мережах, автоматизацiя спiлкування з
клiєнтами (чат-боти, QR-коди).
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Таблиця Е.21
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
22 (Sofiya)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,481
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,2
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,281
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
1
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Для початку вам варто створити власний веб-сайт організації – це значно спрощує пошук вашої компанії у інтернеті та
ознайомлення з спектром послуг. Можете скористатися безкоштовними або досить дешевими конструкторами сайтів: WIX
(https://ru.wix.com/),
Tilda
(https://tilda.cc/ua/),
Wordpress
(https://en.wordpress.com/),
SquareSpace
(https://www.squarespace.com/), NetHouse (https://nethouse.ua/), Webnode (https://www.webnode.com.ua/) тощо чи створити
власний сайт з допомогою професіоналі;
• Проведiть зовнiшнiй аудит сайту та визначте основнi проблеми. За можливостi пройдiть оффлайн або онлайн курс по
SEO-оптимiзацiї сайтiв задля ефективнiшої роботи.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Для систематизацiї iнформацiї радимо ознайомитися з поняттями контент-плану та звiтностi. Аналiзуйте та переймайте
досвiд конкурентiв, за потреби переглядайте онлайн-курси по рекламi/маркетингу/менеджменту/комунiкацiях.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• Працюйте над уточненням цiльової аудиторiї та вдосконаленням текстової та вiзуальної складової кампанiї, переглядайте
рекламу вiтчизняних та свiтових конкурентiв, слiдкуйте за трендами, помiчайте тенденцiї в власнiй сферi та галузi iнтернетмаркетингу. За потреби звернiться за консультацiєю до спецiалiста-таргетолога.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics. За
наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть увагу
на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому налаштуванню
аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих
процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Рекомендуємо переводити фiнансовi та управлiнськi розрахунки у цифровий формат. Почнiть iз найпростiшого: цифровi
засоби обробки даних: Microsoft Excel, Microsoft Project, Google Docs, тощо;
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Якщо ваша специфiка бiзнесу дозволяє здiйснювати замовлення послуги чи її складової через iнтернет, рекомендуємо
додати на власний сайт таку можливiсть (дзвiнок вiд менеджера/форма реєстрацiї/форма зворотного зв’язку).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн курси;
• Працюйте над покращенням ефективностi комунiкацiї, розглядайте новi можливостi соцiальних мереж, вивчайте
iнструменти розсилок (у чат-ботах та електронних листах) та вдосконалюйте їх написання.
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Частинi спецiалiстiв компанiї, вiдповiдальним за офiснi проекти, рекомендуємо вдосконалювати навички роботи iз
соцiальними мережами: створення бiзнес-сторiнок, початок їх систематичного наповнення; використання цiльових сайтiв,
перегляд статей, вiдео-урокiв, онлайн-курсiв для початкiвцiв. Також необхiдною є практика цифрових навичок та навчання
усiх працiвникiв базовим вмiнням роботи з використовуваним програмним забезпеченням. За потреби можливе
запровадження окремої посади спецiалiста цифрових технологiй;
• Важливим є пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, перехiд на бiзнес-використання соцiальних мереж, часткова
цифровiзацiя бiзнес-процесiв, початок позицiонування компанiї у соцiальних мережах, автоматизацiя спiлкування з
клiєнтами (чат-боти, QR-коди).
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Таблиця Е.22
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
23 (PP BudBud)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,14
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,2
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,113
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,066
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Для початку вам варто створити власний веб-сайт організації – це значно спрощує пошук вашої компанії у інтернеті та
ознайомлення з спектром послуг. Можете скористатися безкоштовними або досить дешевими конструкторами сайтів: WIX
(https://ru.wix.com/),
Tilda
(https://tilda.cc/ua/),
Wordpress
(https://en.wordpress.com/),
SquareSpace
(https://www.squarespace.com/), NetHouse (https://nethouse.ua/), Webnode (https://www.webnode.com.ua/) тощо чи створити
власний сайт з допомогою професіоналі;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї, її
переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Перевiрте актуальнiсть iнформацiї на сторiнцi: номери телефону, електронна адреса, мiсцезнаходження на картi.
Заповнiть основнi роздiли бiзнес-сторiнки та почнiть створювати контент.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом рекламного
кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо.
При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам подобається. За
потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics. За
наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть увагу
на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому налаштуванню
аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих
процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Спробуйте використовувати професiйнi застосунки для управлiння фiнансами та стратегiчного управлiння. Наприклад,
1С або Медок.
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Для спрощення резервного копiювання даних радимо використовувати системи керування версiями (Git, SVN, Mercurial,
CVS, тощо).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн курси;
• Радимо ознайомитись iз поняттям та функцiоналом чат-ботiв у Facebook/Telegram та створити власного (MonkeyChart
для Facebook). Використовуйте опитування про якiсть наданих послуг, мотивуйте клiєнтiв бонусами. Розробiть Ton of Voice
(тон спiлкування) компанiї з клiєнтами в електронному форматi.
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Частинi спецiалiстiв компанiї, вiдповiдальним за офiснi проекти, рекомендуємо вдосконалювати навички роботи iз
соцiальними мережами: створення бiзнес-сторiнок, початок їх систематичного наповнення; використання цiльових сайтiв,
перегляд статей, вiдео-урокiв, онлайн-курсiв для початкiвцiв. Також необхiдною є практика цифрових навичок та навчання
усiх працiвникiв базовим вмiнням роботи з використовуваним програмним забезпеченням. За потреби можливе
запровадження окремої посади спецiалiста цифрових технологiй;
• Рекомендується використання базових цифрових iнструментiв: соцiальних мереж, месенджерiв, онлайн-документiв;
створення сайту пiдприємства, цифровiзацiя спiлкування з клiєнтами (спiлкування через електронну пошту, месенджери,
форму на сайтi, тощо).
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Таблиця Е.23
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
24 (SV Light)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,61
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,6
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,453
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
1
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Пiдтримуйте актуальнiсть iнформацiї на сайтi. За потреби звернiться до веб-дизайнерiв. Додавайте новi теми чи
функцiї до сайту;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї,
її переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Для систематизацiї iнформацiї радимо ознайомитися з поняттями контент-плану та звiтностi. Аналiзуйте та
переймайте
досвiд
конкурентiв,
за
потреби
переглядайте
онлайн-курси
по
рекламi/маркетингу/менеджменту/комунiкацiях.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• Працюйте над уточненням цiльової аудиторiї та вдосконаленням текстової та вiзуальної складової кампанiї,
переглядайте рекламу вiтчизняних та свiтових конкурентiв, слiдкуйте за трендами, помiчайте тенденцiї в власнiй сферi
та галузi iнтернет-маркетингу. За потреби звернiться за консультацiєю до спецiалiста-таргетолога.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• За потреби звернiться за консультацiєю чи аудитом до зовнiшнього спецiалiста з контекстної реклами (PPCспецiалiста), продовжуйте вдосконалювати оголошення та пропозицiї, списки ключових слiв. Слiдкуйте за трендами та
розвитком;
• Так тримати! Використовуйте данi з аналiтики й надалi, включайте її до процесу прийняття рiшень, звертайте увагу
на перiодичнiсть змiн поведiнки користувачiв та вiдповiдно реагуйте на неї.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв
(Enterprise Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для
виробничих процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product
Data Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management
Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi
та контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї
бiзнес-процесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management
Systems): Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Для спрощення резервного копiювання даних радимо використовувати системи керування версiями (Git, SVN,
Mercurial, CVS тощо).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Звернiть увагу на можливостi використання систем управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner,
Taskify, Jira, тощо;
• Радимо пiдвищувати базову цифрову грамотнiсть працiвникiв, використовуючи онлайн-курси та вебiнари на базову
тематику використання цифрових технологiй;
• Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнессторiнки), електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна розробити QR-коди
(Google Forms, Microsoft Forms).
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Практика досвiду спецiалiстiв з цифрових технологiй у визначених сферах, можливi консультацiї з професiоналами
визначених сфер (маркетологи, таргетологи, копiрайтери, дизайнери, PPC-спецiалiсти, спецiалiсти CRM та iнших
систем). Для пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв можливе аутсорс-залучення спецiалiстiв, перейняття досвiду
працiвниками компанiї, вiдвiдування конференцiй. Активне генерування креативних iдей, тiсна спiвпраця з
працiвниками цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї;
• Рекомендовано проведення аудиту та SEO-оптимiзацiї власного сайту, початок використання рекламних кампанiй у
соцiальних мережах, створення контент-планiв для систематичної роботи, використання CRM-систем та систем
управлiння фiнансами, пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, часткове запровадження збору даних аналiтики.
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Таблиця Е.24
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
25 (Profi-center)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,712
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,8
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,743
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,5
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Пiдтримуйте актуальнiсть iнформацiї на сайтi. За потреби звернiться до веб-дизайнерiв. Додавайте новi теми чи функцiї
до сайту;
• Продовжуйте пiдтримувати актуальнiсть iнформацiї на сайтi, слiдкуйте за трендами та розвивайтеся далi.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Хороша робота з сторiнкою завжди заслуговує винагороди – забезпечуйте й надалi професiйний розвиток маркетолога,
берiть участь у конференцiях, переймайте свiтовi практики та вдосконалюйтесь.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• Чудово! Продовжуйте слiдкувати за трендами маркетингу та реклами, вiдвiдуйте спецiалiзованi конференцiї та майстеркласи, пробуйте рiзнi види реклами та тестуйте рiзнi пiдходи на рiзних аудиторiях.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Задля покращення розумiння алгоритмiв роботи сервiсу та пошукового бота в загальному, радимо звернутися за
консультацiєю до спецiалiста з контекстної реклами (PPC-спецiалiст), по можливостi пройти онлайн або офлайн курси з
даної тематики;
• Так тримати! Використовуйте данi з аналiтики й надалi, включайте її до процесу прийняття рiшень, звертайте увагу на
перiодичнiсть змiн поведiнки користувачiв та вiдповiдно реагуйте на неї.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо.
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Звернiть увагу на можливостi використання систем управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify,
Jira, тощо;
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн курси;
• Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнессторiнки), електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна розробити QR-коди
(Google Forms, Microsoft Forms).
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Рекомендуємо подальший розвиток спецiалiстiв з цифрових технологiй: вiдвiдування ними професiйних конференцiй чи
заходiв, проходження цiльових вузько направлених вебiнарiв чи онлайн-курсiв, вдосконалення майстерностi, глибокий
аналiз трендiв та їй продукування, поширення мiсiї компанiї серед спiвробiтникiв, iнiцiювання тiсної спiвпрацi вiддiлiв та
генерацiї нових iдей, креативiв, проектiв, кампанiй, тощо;
• Рекомендуємо звернути увагу на професiйне використання соцiальних мереж та їх рекламних кабiнетiв, за потреби
залучаючи стороннiх спецiалiстiв. Важливим для позицiонування компанiї є створення стратегiї просування компанiї у
соцiальних мережi та її дотримання. Можливим є використання даних онлайн-аналiтики для прийняття рiшень та BPMсистем моделювання i автоматизацiї бiзнес-процесiв. Цікавим рішенням також є запровадження цифрових систем для
навчання персоналу.

455

Таблиця Е.25
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
26 (MagneticOne)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,856
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
1
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,712
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
1
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Пiдтримуйте актуальнiсть iнформацiї на сайтi. За потреби звернiться до веб-дизайнерiв. Додавайте новi теми
чи функцiї до сайту;
• Продовжуйте пiдтримувати актуальнiсть iнформацiї на сайтi, слiдкуйте за трендами та розвивайтеся далi.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Радимо вiдвiдувати майстер-класи та iншi подiї щодо копiрайтингу, iнтернет-маркетингу, SEO-оптимiзацiї
сайтiв. За потреби пройдiть оффлайн чи онлайн-курс з потрiбної сфери або звернiться за консультацiєю чи
аудитом до спецiалiста.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• Працюйте над уточненням цiльової аудиторiї та вдосконаленням текстової та вiзуальної складової кампанiї,
переглядайте рекламу вiтчизняних та свiтових конкурентiв, слiдкуйте за трендами, помiчайте тенденцiї в
власнiй сферi та галузi iнтернет-маркетингу. За потреби звернiться за консультацiєю до спецiалiстатаргетолога.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Задля покращення розумiння алгоритмiв роботи сервiсу та пошукового бота в загальному, радимо звернутися
за консультацiєю до спецiалiста з контекстної реклами (PPC-спецiалiст), по можливостi пройти онлайн або
офлайн курси з даної тематики;
Так тримати! Використовуйте данi з аналiтики й надалi, включайте її до процесу прийняття рiшень, звертайте
увагу на перiодичнiсть змiн поведiнки користувачiв та вiдповiдно реагуйте на неї.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт
(Product Data Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї
(aPriori Product Cost Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product
Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз
поняттям управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi,
вiдслiдковуваннi та контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor
SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також
оптимiзацiї бiзнес-процесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business
Process Management Systems): Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM.
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну
пошту власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань
наступнi системи управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Звертайте увагу не лише на професiйне, а й на особистiсне зростання працiвникiв та атмосферу у колективi,
попереджуйте конфлiкти, започатковуйте традицiї у компанiї;
• Радимо ознайомитись iз поняттям та функцiоналом чат-ботiв у Facebook/Telegram та створити власного
(MonkeyChart для Facebook). Використовуйте опитування про якiсть наданих послуг, мотивуйте клiєнтiв
бонусами. Розробiть Ton of Voice (тон спiлкування) компанiї з клiєнтами в електронному форматi.
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Рекомендуємо подальший розвиток спецiалiстiв з цифрових технологiй: вiдвiдування ними професiйних
конференцiй чи заходiв, проходження цiльових вузько направлених вебiнарiв чи онлайн-курсiв, вдосконалення
майстерностi, глибокий аналiз трендiв та їй продукування, поширення мiсiї компанiї серед спiвробiтникiв,
iнiцiювання тiсної спiвпрацi вiддiлiв та генерацiї нових iдей, креативiв, проектiв, кампанiй, тощо;
• Рекомендуємо звернути увагу на професiйне використання соцiальних мереж та їх рекламних кабiнетiв, за
потреби залучаючи стороннiх спецiалiстiв. Важливим для позицiонування компанiї є створення стратегiї
просування компанiї у соцiальних мережi та її дотримання. Можливим є використання даних онлайн-аналiтики
для прийняття рiшень та BPM-систем моделювання i автоматизацiї бiзнес-процесiв. Цікавим рішенням також є
запровадження цифрових систем для навчання персоналу.
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Таблиця Е.26
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
27 (Prosti Rishenya)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,684
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,8
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,488
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
1
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Пiдтримуйте актуальнiсть iнформацiї на сайтi. За потреби звернiться до веб-дизайнерiв. Додавайте новi теми чи функцiї
до сайту;
• Проведiть зовнiшнiй аудит сайту за допомогою наступних сервiсiв: Serpstat (https://serpstat.com/), Pr.Cy (https://prcy.ru/tools/) , PageSpeed Insights (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/), Think with Google
(https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite/), Simple SEO Tools (http://simple-seo-tools.com/ru/analysis), Redirects and
Status Codes (http://www.redirect-checker.org/), Google Search Console (https://search.google.com/search-console/welcome),
Оптимiзацiя для мобiльних пристроїв (https://search.google.com/test/mobile-friendly). Перевiрте коректнiсть та актуальнiсть
тегiв, ключових слiв, метаданих, тощо.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Перевiрте актуальнiсть iнформацiї на сторiнцi: номери телефону, електронна адреса, мiсцезнаходження на картi.
Заповнiть основнi роздiли бiзнес-сторiнки та почнiть створювати контент.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитись з ключовими метриками. Перегляньте
статтi чи вiдеоролики на дану тематику, спробуйте налаштувати власну рекламну кампанiю, дотримуючись вимог: цiльова
аудиторiя – текст – картинка чи вiдео. Уточнюйте цiльову аудиторiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• За потреби звернiться за консультацiєю чи аудитом до зовнiшнього спецiалiста з контекстної реклами (PPCспецiалiста), продовжуйте вдосконалювати оголошення та пропозицiї, списки ключових слiв. Слiдкуйте за трендами та
розвитком;
• Так тримати! Використовуйте данi з аналiтики й надалi, включайте її до процесу прийняття рiшень, звертайте увагу на
перiодичнiсть змiн поведiнки користувачiв та вiдповiдно реагуйте на неї.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих
процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Спробуйте використовувати професiйнi застосунки для управлiння фiнансами та стратегiчного управлiння. Наприклад,
1С або Медок;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM.
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Звертайте увагу не лише на професiйне, а й на особистiсне зростання працiвникiв та атмосферу у колективi,
попереджуйте конфлiкти, започатковуйте традицiї у компанiї;
• Працюйте над покращенням ефективностi комунiкацiї, розглядайте новi можливостi соцiальних мереж, вивчайте
iнструменти розсилок (у чат-ботах та електронних листах) та вдосконалюйте їх написання.
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Рекомендуємо подальший розвиток спецiалiстiв з цифрових технологiй: вiдвiдування ними професiйних конференцiй
чи заходiв, проходження цiльових вузько направлених вебiнарiв чи онлайн-курсiв, вдосконалення майстерностi, глибокий
аналiз трендiв та їй продукування, поширення мiсiї компанiї серед спiвробiтникiв, iнiцiювання тiсної спiвпрацi вiддiлiв та
генерацiї нових iдей, креативiв, проектiв, кампанiй, тощо;
• Рекомендовано проведення аудиту та SEO-оптимiзацiї власного сайту, початок використання рекламних кампанiй у
соцiальних мережах, створення контент-планiв для систематичної роботи, використання CRM-систем та систем
управлiння фiнансами, пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, часткове запровадження збору даних аналiтики.
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Таблиця Е.27
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
28 (Galit)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,486
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,6
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,338
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,684
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Варто провести внутрнiшнiй та зовнiшнiй аудит сайту, визначити основнi недолiки та шляхи їх вирiшення. Перевiрте
зручнiсть та коректнiсть роботи сайту, за потреби внесiть змiни. Регулярно оновлюйте iнформацiю на сайтi: перелiк
послуг, їх наявнiсть, новини роботи, тощо;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї,
її переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Варто систематично працювати зi сторiнкою, наповнювати її iнформацiєю про вашу компанiю чи пропонований
продукт/послугу. Розповiдайте про себе, використовуйте фотографiї та вiдео. Радимо також спостерiгати за
конкурентами та слiдкувати за трендами у маркетингу. За потреби переглядайте онлайн-курси по
рекламi/маркетингу/менеджменту/комунiкацiях.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• Працюйте над уточненням цiльової аудиторiї та вдосконаленням текстової та вiзуальної складової кампанiї,
переглядайте рекламу вiтчизняних та свiтових конкурентiв, слiдкуйте за трендами, помiчайте тенденцiї в власнiй сферi
та галузi iнтернет-маркетингу. За потреби звернiться за консультацiєю до спецiалiста-таргетолога.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Чудово! Продовжуйте розвиватись: переглядайте майстер-класи, вебiнари, вiдвiдуйте спецiалiзованi заходи;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics.
За наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв).
Звернiть увагу на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому
налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв
(Enterprise Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для
виробничих процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як
Microsoft Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю
переходу на професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product
Data Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management
Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi
та контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї
бiзнес-процесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management
Systems): Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM.
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi
системи управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн
курси;
• Радимо ознайомитись iз поняттям та функцiоналом чат-ботiв у Facebook/Telegram та створити власного (MonkeyChart
для Facebook). Використовуйте опитування про якiсть наданих послуг, мотивуйте клiєнтiв бонусами. Розробiть Ton of
Voice (тон спiлкування) компанiї з клiєнтами в електронному форматi.
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Практика досвiду спецiалiстiв з цифрових технологiй у визначених сферах, можливi консультацiї з професiоналами
визначених сфер (маркетологи, таргетологи, копiрайтери, дизайнери, PPC-спецiалiсти, спецiалiсти CRM та iнших
систем). Для пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв можливе аутсорс-залучення спецiалiстiв, перейняття досвiду
працiвниками компанiї, вiдвiдування конференцiй. Активне генерування креативних iдей, тiсна спiвпраця з
працiвниками цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї;
• Важливим є пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, перехiд на бiзнес-використання соцiальних мереж,
часткова цифровiзацiя бiзнес-процесiв, початок позицiонування компанiї у соцiальних мережах, автоматизацiя
спiлкування з клiєнтами (чат-боти, QR-коди).
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Таблиця Е.28
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
29 (TOB Avtotechservis)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,303
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,4
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,1
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,665
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
•
Для початку вам варто створити власний веб-сайт організації – це значно спрощує пошук вашої компанії у інтернеті
та ознайомлення з спектром послуг. Можете скористатися безкоштовними або досить дешевими конструкторами сайтів:
WIX
(https://ru.wix.com/),
Tilda
(https://tilda.cc/ua/),
Wordpress
(https://en.wordpress.com/),
SquareSpace
(https://www.squarespace.com/), NetHouse (https://nethouse.ua/), Webnode (https://www.webnode.com.ua/) тощо чи створити
власний сайт з допомогою професіоналі;
•
За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEOоптимiзацiї, її переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
•
Рекомендуємо ознайомитися iз функцiоналом бiзнес-сторiнок у Facebook та створити таку для власного бiзнесу.
Ваш особистий аккаунт не повинен складатися виключно з робочих справ, а бiзнес-сторiнки дозволяють бiльш широко
працювати з аудиторiєю.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
•
За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом
рекламного кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси,
проблеми тощо. При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам
подобається. За потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
•
Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
•
Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics.
За наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть
увагу на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому
налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
•
За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв
(Enterprise Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для
виробничих процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
•
Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
•
За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product
Data Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
•
За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
•
Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї
бiзнес-процесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management
Systems): Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
•
Для спрощення резервного копiювання даних радимо використовувати системи керування версiями (Git, SVN,
Mercurial, CVS, тощо).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
•
Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
•
Радимо пiдвищувати базову цифрову грамотнiсть працiвникiв, використовуючи онлайн-курси та вебiнари на базову
тематику використання цифрових технологiй;
•
Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнессторiнки), електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна розробити QR-коди
(Google Forms, Microsoft Forms).
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
•
Для вiдповiдальних працiвникiв варто проводити/оплачувати навчання на курсах початкiвцiв у потрiбнiй галузi
(маркетинг, SMM, SEO, дизайн, управлiння персоналом, CRM-системи, реклама тощо) Потрiбним також є аналiз трендiв у
вашiй галузi, слiдкування за конкурентами в Українi та за кордоном, перейняття iдей, досвiду, аналiз їх помилок.
Можливим також є проведення зустрiчей з працiвниками цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї задля пояснення стратегiї
розвитку та залучення їх до генерацiї iдей чи експертної допомоги у створеннi матерiалiв;
•
Рекомендується використання базових цифрових iнструментiв: соцiальних мереж, месенджерiв, онлайн-документiв;
створення сайту пiдприємства, цифровiзацiя спiлкування з клiєнтами (спiлкування через електронну пошту, месенджери,
форму на сайтi, тощо).
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Таблиця Е.29
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
30 (TOB Bulat)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,259
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,4
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,178
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,25
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Варто провести внутрнiшнiй та зовнiшнiй аудит сайту, визначити основнi недолiки та шляхи їх вирiшення. Перевiрте
зручнiсть та коректнiсть роботи сайту, за потреби внесiть змiни. Регулярно оновлюйте iнформацiю на сайтi: перелiк послуг,
їх наявнiсть, новини роботи, тощо;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї, її
переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Перевiрте актуальнiсть iнформацiї на сторiнцi: номери телефону, електронна адреса, мiсцезнаходження на картi.
Заповнiть основнi роздiли бiзнес-сторiнки та почнiть створювати контент.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом рекламного
кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо.
При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам подобається. За
потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics. За
наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть увагу
на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому налаштуванню
аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих
процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Для спрощення резервного копiювання даних радимо використовувати системи керування версiями (Git, SVN, Mercurial,
CVS тощо).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Радимо пiдвищувати базову цифрову грамотнiсть працiвникiв, використовуючи онлайн-курси та вебiнари на базову
тематику використання цифрових технологiй;
• Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнессторiнки), електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна розробити QR-коди
(Google Forms, Microsoft Forms).
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Для вiдповiдальних працiвникiв варто проводити/оплачувати навчання на курсах початкiвцiв у потрiбнiй галузi
(маркетинг, SMM, SEO, дизайн, управлiння персоналом, CRM-системи, реклама тощо) Потрiбним також є аналiз трендiв у
вашiй галузi, слiдкування за конкурентами в Українi та за кордоном, перейняття iдей, досвiду, аналiз їх помилок. Можливим
також є проведення зустрiчей з працiвниками цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї задля пояснення стратегiї розвитку та
залучення їх до генерацiї iдей чи експертної допомоги у створеннi матерiалiв;
• Рекомендується використання базових цифрових iнструментiв: соцiальних мереж, месенджерiв, онлайн-документiв;
створення сайту пiдприємства, цифровiзацiя спiлкування з клiєнтами (спiлкування через електронну пошту, месенджери,
форму на сайтi, тощо).
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Таблиця Е.30
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
31 (TOB Shkolaryk)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,444
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,4
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,341
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,767
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Пiдтримуйте актуальнiсть iнформацiї на сайтi. За потреби звернiться до веб-дизайнерiв. Додавайте новi теми чи функцiї
до сайту;
• Проведiть зовнiшнiй аудит сайту та визначте основнi проблеми. За можливостi пройдiть оффлайн або онлайн курс по
SEO-оптимiзацiї сайтiв задля ефективнiшої роботи.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Варто систематично працювати зi сторiнкою, наповнювати її iнформацiєю про вашу компанiю чи пропонований
продукт/послугу. Розповiдайте про себе, використовуйте фотографiї та вiдео. Радимо також спостерiгати за конкурентами та
слiдкувати
за
трендами
у
маркетингу.
За
потреби
переглядайте
онлайн-курси
по
рекламi/маркетингу/менеджменту/комунiкацiях.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом рекламного
кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо.
При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам подобається. За
потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Перегляньте статистичнi данi сервiсу Google Analytics за останнi 3-6 мiсяцiв. Проаналiзуйте отриманi данi: структуруйте
поведiнку клiєнтiв, знайдiть проблемнi мiсця сайту, внесiть корективи в роботу сервiсу, визначте детальну цiльову
аудиторiю для роботи з соцiальними мережами та рекламою. За можливостi пройдiть онлайн-курс або вебiнари з бiльш
складного налаштування аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих
процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Для спрощення резервного копiювання даних радимо використовувати системи керування версiями (Git, SVN, Mercurial,
CVS, тощо).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн курси.
• Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнессторiнки), електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна розробити QR-коди
(Google Forms, Microsoft Forms).
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Для вiдповiдальних працiвникiв варто проводити/оплачувати навчання на курсах початкiвцiв у потрiбнiй галузi
(маркетинг, SMM, SEO, дизайн, управлiння персоналом, CRM-системи, реклама тощо) Потрiбним також є аналiз трендiв у
вашiй галузi, слiдкування за конкурентами в Українi та за кордоном, перейняття iдей, досвiду, аналiз їх помилок. Можливим
також є проведення зустрiчей з працiвниками цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї задля пояснення стратегiї розвитку та
залучення їх до генерацiї iдей чи експертної допомоги у створеннi матерiалiв;
• Важливим є пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, перехiд на бiзнес-використання соцiальних мереж, часткова
цифровiзацiя бiзнес-процесiв, початок позицiонування компанiї у соцiальних мережах, автоматизацiя спiлкування з
клiєнтами (чат-боти, QR-коди).
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Таблиця Е.31
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
32 (Transport)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,403
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,4
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,193
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,934
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Варто провести внутрнiшнiй та зовнiшнiй аудит сайту, визначити основнi недолiки та шляхи їх вирiшення. Перевiрте
зручнiсть та коректнiсть роботи сайту, за потреби внесiть змiни. Регулярно оновлюйте iнформацiю на сайтi: перелiк послуг,
їх наявнiсть, новини роботи, тощо;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї, її
переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Перевiрте актуальнiсть iнформацiї на сторiнцi: номери телефону, електронна адреса, мiсцезнаходження на картi.
Заповнiть основнi роздiли бiзнес-сторiнки та почнiть створювати контент.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо. При
переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам подобається. За
потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом рекламного
кабiнету Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Перегляньте статистичнi данi сервiсу Google Analytics за останнi 3-6 мiсяцiв. Проаналiзуйте отриманi данi: структуруйте
поведiнку клiєнтiв, знайдiть проблемнi мiсця сайту, внесiть корективи в роботу сервiсу, визначте детальну цiльову
аудиторiю для роботи з соцiальними мережами та рекламою. За можливостi пройдiть онлайн-курс або вебiнари з бiльш
складного налаштування аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих
процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM;
• Для спрощення резервного копiювання даних радимо використовувати системи керування версiями (Git, SVN, Mercurial,
CVS, тощо).
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Радимо пiдвищувати базову цифрову грамотнiсть працiвникiв, використовуючи онлайн-курси та вебiнари на базову
тематику використання цифрових технологiй;
• Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнессторiнки), електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна розробити QR-коди
(Google Forms, Microsoft Forms).
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Для вiдповiдальних працiвникiв варто проводити/оплачувати навчання на курсах початкiвцiв у потрiбнiй галузi
(маркетинг, SMM, SEO, дизайн, управлiння персоналом, CRM-системи, реклама тощо) Потрiбним також є аналiз трендiв у
вашiй галузi, слiдкування за конкурентами в Українi та за кордоном, перейняття iдей, досвiду, аналiз їх помилок. Можливим
також є проведення зустрiчей з працiвниками цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї задля пояснення стратегiї розвитку та
залучення їх до генерацiї iдей чи експертної допомоги у створеннi матерiалiв;
• Рекомендується використання базових цифрових iнструментiв: соцiальних мереж, месенджерiв, онлайн-документiв;
створення сайту пiдприємства, цифровiзацiя спiлкування з клiєнтами (спiлкування через електронну пошту, месенджери,
форму на сайтi, тощо).
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Таблиця Е.32
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
33 (None 1)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,571
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,8
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,261
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,1
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Варто провести внутрнiшнiй та зовнiшнiй аудит сайту, визначити основнi недолiки та шляхи їх вирiшення. Перевiрте
зручнiсть та коректнiсть роботи сайту, за потреби внесiть змiни. Регулярно оновлюйте iнформацiю на сайтi: перелiк послуг,
їх наявнiсть, новини роботи, тощо;
• Проведiть зовнiшнiй аудит сайту за допомогою наступних сервiсiв: Serpstat (https://serpstat.com/), Pr.Cy (https://prcy.ru/tools/) , PageSpeed Insights (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/), Think with Google
(https://www.thinkwithgoogle.com/feature/testmysite/), Simple SEO Tools (http://simple-seo-tools.com/ru/analysis), Redirects and
Status Codes (http://www.redirect-checker.org/), Google Search Console (https://search.google.com/search-console/welcome),
Оптимiзацiя для мобiльних пристроїв (https://search.google.com/test/mobile-friendly). Перевiрте коректнiсть та актуальнiсть
тегiв, ключових слiв, метаданих, тощо.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Варто систематично працювати зi сторiнкою, наповнювати її iнформацiєю про вашу компанiю чи пропонований
продукт/послугу. Розповiдайте про себе, використовуйте фотографiї та вiдео. Радимо також спостерiгати за конкурентами та
слiдкувати
за
трендами
у
маркетингу.
За
потреби
переглядайте
онлайн-курси
по
рекламi/маркетингу/менеджменту/комунiкацiях.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• За можливостi проведення власних рекламних кампанiй, радимо ознайомитися з поняттям та функцiоналом рекламного
кабiнету Facebook/Instagram, визначити портрет цiльової аудиторiї компанiї: вiк, стать, звички, iнтереси, проблеми тощо.
При переглядi соцiальних мереж звертайте увагу на рекламнi (Sponsored) пости, помiчайте, що у них вам подобається. За
потреби та зацiкавлення запустiть першу рекламну кампанiю.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• Рекомендуємо ознайомитися iз рекламним кабiнетом сервiсу Google AdWords, його можливостями та необхiдними
даними. Ознайомтеся з поняттями ключових слiв, спробуйте дiбрати запити, за якими вас можуть найчастiше знаходити.
Перегляньте статтi та вiдеоролики по трендах та правилах роботи з сервiсом;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics. За
наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть увагу
на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому налаштуванню
аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби та достатнього розмiру компанiї радимо спробувати у використаннi систему планування ресурсiв (Enterprise
Resource Planning System). Це спрощує документообiг мiж вiддiлами компанiї, встановлює стандарти для виробничих
процесiв тощо. Прикладами є 1C Пiдприємство (ERP), OneBox, Парус ERP, Microsoft Dynamics ERP;
• Для забезпечення автоматизацiї взаємодiї з клiєнтами, оптимiзацiї маркетингових та рекламних цiлей та збiльшення
продажiв рекомендуємо спробувати демо-версiї CRM‑систем (Customer Relationship Management System), такi як Microsoft
Dynamics CRM, Битрикс24.CRM, OneBox, ПАРУС - Менеджмент и Маркетинг, з подальшою можливiстю переходу на
професiйну версiю;
• Спробуйте використовувати професiйнi застосунки для управлiння фiнансами та стратегiчного управлiння. Наприклад,
1С або Медок;
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM.
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Спробуйте пiдвищувати рiвень цифрової грамотностi працiвникiв використовуючи професiйнi онлайн та офлайн курси;
• Рекомендуємо здiйснювати комунiкацiю з клiєнтами за допомогою соцiальних мереж (листування вiд iменi бiзнессторiнки), електронної пошти, месенджерiв тощо. Для опитування про якiсть наданих послуг можна розробити QR-коди
(Google Forms, Microsoft Forms).
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Рекомендуємо подальший розвиток спецiалiстiв з цифрових технологiй: вiдвiдування ними професiйних конференцiй чи
заходiв, проходження цiльових вузько направлених вебiнарiв чи онлайн-курсiв, вдосконалення майстерностi, глибокий
аналiз трендiв та їй продукування, поширення мiсiї компанiї серед спiвробiтникiв, iнiцiювання тiсної спiвпрацi вiддiлiв та
генерацiї нових iдей, креативiв, проектiв, кампанiй, тощо;
• Важливим є пiдвищення цифрових компетенцiй персоналу, перехiд на бiзнес-використання соцiальних мереж, часткова
цифровiзацiя бiзнес-процесiв, початок позицiонування компанiї у соцiальних мережах, автоматизацiя спiлкування з
клiєнтами (чат-боти, QR-коди).
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Таблиця Е.33
Дорожні карти підвищення рівня Індексу «HIT» для одного з 33 респондентів
№ з/п
1
2
3
4
5
6

7

8.

9.

10.

11.

12.

Показник
Значення
Номер респондента
34 (Smarttechbud)
Інтегральний показник (HIT INDEX)
0,648
Індикатор цифрової грамотності людського капіталу
0,6
(Human resources indicator)
Індикатор використання цифрових інструментів
0,669
(Digital instruments indicator)
Показник цифрової інфраструтури (Technology providing indicator)
0,665
1. Рекомендації щодо роботи з веб-сайтом компанії:
• Пiдтримуйте актуальнiсть iнформацiї на сайтi. За потреби звернiться до веб-дизайнерiв. Додавайте новi теми чи функцiї
до сайту;
• За вiдсутностi сайту, скористайтесь попередньою порадою. За наявнiстю – ознайомтеся iз поняттям SEO-оптимiзацiї, її
переваг. Спробуйте попрацювати з ключовими словами.
2. Рекомендації щодо роботи з соціальними мережами:
• Радимо вiдвiдувати майстер-класи та iншi подiї щодо копiрайтингу, iнтернет-маркетингу, SEO-оптимiзацiї сайтiв. За
потреби пройдiть оффлайн чи онлайн-курс з потрiбної сфери або звернiться за консультацiєю чи аудитом до спецiалiста.
3. Рекомендації щодо роботи з інтернет-рекламою та рекламними кабінетами:
• Чудово! Продовжуйте слiдкувати за трендами маркетингу та реклами, вiдвiдуйте спецiалiзованi конференцiї та
майстер-класи, пробуйте рiзнi види реклами та тестуйте рiзнi пiдходи на рiзних аудиторiях.
4. Рекомендації щодо збору та використання веб аналітики:
• За потреби звернiться за консультацiєю чи аудитом до зовнiшнього спецiалiста з контекстної реклами (PPCспецiалiста), продовжуйте вдосконалювати оголошення та пропозицiї, списки ключових слiв. Слiдкуйте за трендами та
розвитком;
• Радимо ознайомитися iз функцiоналом одного з найпопулярнiших iнструментiв онлайн-аналiтики: Google Analytics. За
наявностi власного сайту, пiдключiть цей iнструмент та дочекайтеся перших результатiв (пiсля 1-1.5 мiсяцiв). Звернiть
увагу на проблемнi мiсця, аудиторiю, найчастiше вiдвiдуванi сторiнки. Перегляньте вiдеоролики по базовому
налаштуванню аналiтики.
5. Рекомендації щодо використання спеціалізованих додатків:
• За потреби (виробнича сфера) можете спробувати у використаннi системи управлiння даними про продукт (Product Data
Management), що оптимiзує вiдслiдковування та використання iнженерно-технiчної iнформацiї (aPriori Product Cost
Management, SolidWorks PDM, Teamcenter, Upchain, GrabCAD Workbench, Oracle Product Master Data Management Cloud);
• За потреби в оптимiзацiї логiстичних завдань та виробничих процесiв можемо порадити ознайомитись iз поняттям
управлiння ланцюгами поставок (Supply Chain Management). Такi системи допомагають в плануваннi, вiдслiдковуваннi та
контролi поставок. Прикладами є SAP SCM, Oracle SCM, ManhattanAssociates SCM, Epicor SCM, тощо;
• Для автоматизацiї крокiв виробничих процесiв, регламентацiї стандартiв та їх монiторингу, а також оптимiзацiї бiзнеспроцесiв пiдприємства рекомендуємо використання систем управлiння процесами (Business Process Management Systems):
Terrasoft Bpm online, ELMA BPM, Oracle BPM, Bitrix24, Bpm online, Bizagi BPM.
6. Рекомендації щодо навчання працівників та комунікацій між працівниками та з клієнтами:
• Для розмежування особистого та робочого спiлкування можна використовувати CRM-системи, електронну пошту
власного субдомену, а також корпоративнi месенджери Slack, Microsoft Teams, а для постановки завдань наступнi системи
управлiння проектами: Trello, Kanbanchi, Планиро, Planner, Taskify, Jira, тощо;
• Звертайте увагу не лише на професiйне, а й на особистiсне зростання працiвникiв та атмосферу у колективi,
попереджуйте конфлiкти, започатковуйте традицiї у компанiї;
• Радимо ознайомитись iз поняттям та функцiоналом чат-ботiв у Facebook/Telegram та створити власного (MonkeyChart
для Facebook). Використовуйте опитування про якiсть наданих послуг, мотивуйте клiєнтiв бонусами. Розробiть Ton of
Voice (тон спiлкування) компанiї з клiєнтами в електронному форматi.
Загальні рекомендації щодо підвищення Індексу цифрової трансформації:
• Практика досвiду спецiалiстiв з цифрових технологiй у визначених сферах, можливi консультацiї з професiоналами
визначених сфер (маркетологи, таргетологи, копiрайтери, дизайнери, PPC-спецiалiсти, спецiалiсти CRM та iнших систем).
Для пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв можливе аутсорс-залучення спецiалiстiв, перейняття досвiду працiвниками
компанiї, вiдвiдування конференцiй. Активне генерування креативних iдей, тiсна спiвпраця з працiвниками
цехiв/виробничих вiддiлiв компанiї;
• Рекомендуємо звернути увагу на професiйне використання соцiальних мереж та їх рекламних кабiнетiв, за потреби
залучаючи стороннiх спецiалiстiв. Важливим для позицiонування компанiї є створення стратегiї просування компанiї у
соцiальних мережi та її дотримання. Можливим є використання даних онлайн-аналiтики для прийняття рiшень та BPMсистем моделювання i автоматизацiї бiзнес-процесiв. Цікавим рішенням також є запровадження цифрових систем для
навчання персоналу.
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ДОДАТОК Ж
Інформативний блок
Індекс цифрової трансформації бізнесу
Будьте частиною суперкоманди, що прагне трансформувати бізнес, освіту та підвищити загальну цифрову грамотність
нації. В січні 2018 р. КМ України затвердив довгоочікувану "Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства
України на 2018-2020 рр.". Для ефективної її реалізації необхідні значні зусилля, інтеграція та об'єднання цільових груп
нашого суспільства (бізнесу, влади, освіти, громадськості тощо). Даний опитувальник є важливим елементом для
визначення реальної картини використання цифрових інструментів у діяльності вітчизняних бізнес-структур. Результати
опитування опрацьовуватимуться лише в наукових цілях, а саме для розробки інноваційної методології розрахунку
Індексу цифрової трансформації бізнесу в Україні. Надана вами інформація та дані про діяльність підприємства будуть
конфіденційними та надійно захищеними шляхом застосування кодування. Ефекти: розробка навчальних курсів,
тренінгів, практичних кейсів для бізнесу з метою підвищення цифрової грамотності персоналу та керівників бізнесструктур, а також розробка спеціальних освітніх програм для підвищення рівня цифрових компетенцій студентів
коледжів та університетів. Просимо відповісти на 34 запитання даної анкети, це займе близько 15 хвилин.
Дякуємо за вашу участь та час!
*Обов’язкове поле
1. 1. Зазначте область реєстрації Вашого бізнесу (область - випадаючий список+ з області випадає район)
2.2. Оберіть галузь господарювання за видами еконономічної діяльності (КВЕД) *
Виберіть лише один варіант.
А. сільське, лісове та рибне господарство
В+С+D+E. Промисловість
F. Будівництво
G. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
H. Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
I. Тимчасове розміщування й організація харчування
J. Інформація та телекомунікації (в т.ч. ІТ)
K. Фінансова та страхова діяльність
L. Операції з нерухомим майном
M. Професійна, наукова та технічна діяльність
N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
P. Освіта
Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
R. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
S. Надання інших видів послуг
Т. Діяльність домашніх господарств
U Діяльність екстериторіальних організацій і органів
3. 3. Якою є організаційна форма вашого підприємства? (тип запитання множинна відповідей, випадаючий
список, так щоб вводш назву та підтягувало) *
Виберіть лише один варіант.
Фермерське господарство
Приватне підприємство
Колективне підприємство*
Державне підприємство
Казенне підприємство
Комунальне підприємство
Дочірнє підприємство
Іноземне підприємство
Підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)
Підприємство споживчої кооперації
Орендне підприємство*
Індивідуальне підприємство*
Сімейне підприємство*
Спільне підприємство*
Господарські товариства
Акціонерне товариство
Відкрите акціонерне товариство*)
Закрите акціонерне товариство*)
Державна акціонерна компанія (товариство)
Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з додатковою відповідальністю
Повне товариство
Командитне товариство
Адвокатське об’єднання
Адвокатське бюро
Кооперативи
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Продовження додатку Ж

Виробничий кооператив
Обслуговуючий кооператив
Житлово-будівельний кооператив**)
Гаражний кооператив**)
Споживчий кооператив
Сільськогосподарський виробничий кооператив
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
Кооперативний банк
Організації (установи, заклади)
Орган державної влади
Судова система
Орган місцевого самоврядування
Державна організація (установа, заклад)
Комунальна організація (установа, заклад)
Приватна організація (установа, заклад)
Організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки,
споживчої кооперації тощо)
Організація орендарів*
Організація покупців*
Об’єднання підприємств (юридичних осіб)
Асоціація
Корпорація
Консорціум
Концерн
Холдингова компанія
Інші об’єднання юридичних осіб
Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи
Філія (інший відокремлений підрозділ)
Представництво
Непідприємницькі підприємства
Органи адвокатського самоврядування
Органи суддівського самоврядування
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Громадські об’єднання, профспілки, благодійні організації та інші подібні організації
Політична партія
Громадська організація
Громадська спілка
Релігійна організація
Профспілка
Об’єднання профспілок
Творча спілка (інша професійна організація)
Благодійна організація
Організація роботодавців
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
Орган самоорганізації населення
Інші організаційно-правові форми
Підприємець – фізична особа
Товарна біржа
Фондова біржа
Кредитна спілка
Споживче товариство
Спілка споживчих товариств
Недержавний пенсійний фонд
Садівниче товариство**)
Технології
4. 4. Чи здійснює ваше підприємство імпорт або експорт? * Виберіть лише один варіант.
Так, здійснює і експорт, і імпорт
Так, лише імпорт
Так, лише експорт
Ні, не здійснює ні експорту, ні імпорту
5. 5. Чи розроблена бізнес-модель вашої організації (бізнесу)? * Виберіть лише один варіант.
Так Ні
6. 6. Чи зверталися ви протягом останніх 3 років до послуг зовнішніх спеціалістів з інформаційно-комунікаційних
технологій (програмування, налаштування техніки та інше)? * Виберіть лише один варіант.
Так Ні
7. 7. Чи має підприємство станом на сьогодні штатних ІТ-спеціалістів або договори на обслуговування
комп'ютерної техніки спеціалізованими фірмами? (множинна відповідь) *
Виберіть лише один варіант.
Штатні ІТ-спеціалісти
Договори на обслуговування комп'ютерної техніки зі спеціалізованими фірмами
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Продовження додатку Ж
Цифрова грамотність людського капіталу організації («Н»)
Цифрова грамотність людського капіталу організації
Ви, як власник бізнес-структури є експертом в розвитку власної справи. Людський капітал (персонал) працює над
реалізацією бізнес-процесів, місії та стратегії вашого бізнесу.
*Обов’язкове поле

Цифрова Інфраструктура бізнесу («Т»)

Даний блок запитань відображає рівень технологічного забезпечення субєкта підприємництва (Т). Цифрова
інфраструктура бізнесу.
*Обов’язкове поле

2. 2. Оцініть рівень забезпечення працівників мобільними інтернет-пристроями для
ефективної роботи (смартфони з спеціалізованими додатками) *
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Продовження додатку Ж
Цифрові Інструменти («І»)

Індекс цифрової трансформації бізнесу
Даний блок запитань відображатиме цифрову зрілість вашої організації (І)
*Обов’язкове поле
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Продовження додатку Ж
Цифрові Інструменти («І»)
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Продовження додатку Ж
Цифрові Інструменти («І»)
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ДОДАТОК И
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації
1.1. Монографії:
1. Струтинська І. В.
Організація
та
управління
цифровою
трансформацією бізнес-структур: теорія, методологія, практика : монографія.
Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2020. 475 с. (21,5 друк. арк.).
2. Strutynska I., Markovych I., Melnyk L., Diakiv L. Development of digital
competencies in the conditions of social develpment information. Business Risk in
Changing Dynamics of Global Village 2 : Monograph / Ed. by N. Marynenko,
P. Kumar, I. Kramar. Nysa : Publishing Office University of Applied Sciences in
Nysa, 2019. Р. 484–492 (0,64 друк. арк., особистий внесок автора:
0,26 друк. арк., проаналізовано цифрову рамку компетентностей на основі
чого обґрунтовано, що використання цифрових технологій в навчальному
процесі майбутніх фахівців підвищуватиме рівень їх цифрової грамотності).
3. Струтинська І. В., Сороківська О. А., Дзюра В. О. Особливості
здійснення митного регулювання в регіоні шляхом використання засобів
електронного урядування (на прикладі Тернопільської області). Управління
розвитком суб’єктів господарювання на засадах інноваційної економіки :
колективна монографія / ред. В. В. Прохорова. Харків : Видавництво
Іванченка І. С., 2019. С. 86–94 (0,68 друк. арк., особистий внесок автора:
0,23 друк. арк., висвітлено тенденції та особливості функціонування
діяльності регіонального митного органу у процесі впровадження механізму
“єдиного вікна” та відображено ефекти, які отримують суб’єкти
зовнішньоекономічних відносин в процесі таких трансформацій).
4. Струтинська І. В.
Інноваційні
підходи
до
відновлення
конкурентоспроможності національного товаровиробника на ринку
глобальних інвестицій. Трансформаційні процеси економічної системи в
умовах сучасних викликів : колективна монографія / ред. В. І. Гринчуцький,
Тернопіль : Крок, 2014. С. 430–435 (0,26 друк. арк.).
5. Струтинська І. В. Комплекс пропозицій щодо оптимізації впливу
державної політики на господарсько-фінансову стійкість підприємств.
Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності :
колективна монографія / ред. О. О. Непочатенко. Умань : Видавничополіграфічний центр “Візаві”, 2014. Ч. 1. С. 230–237 (0,36 друк. арк.).
1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України:
6. ∗Струтинська І. В. Кластеризація бізнес-структур за рівнем їх
цифрової зрілості з використанням двох підходів: ітеративного та
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ієрархічного. Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал. 2019.
Вип. 7-8 (81). С. 69–77 (0,83 друк. арк.) (Міжнародна представленість та
індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).
7. *Струтинська І. В. Малий та середній бізнес у реалізації концепції
розвитку цифрової економіки України. Сталий розвиток економіки :
міжнародний науково-виробничий журнал. 2019. № 4 (45). С. 57–63
(0,53 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index
Copernicus (Польща), Journals Master List (Польща)).
8. *Струтинська І. В. Метрики цифрової трансформації бізнесу: світові та
вітчизняні реалії. Галицький економічний вісник. 2019. Т. 61, № 6. С. 30–45.
(1,2 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index
Copernicus (Польща), EBSCOhost (США), ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global
Serials Directory) (США)).
9. *Струтинська І. В. Оцінювання цифрової трансформації митниці ДФС
Тернопільської області та її вплив на діяльність суб’єктів зовнішньої
економічної діяльності. Економіка, управління та адміністрування : науковий
журнал.
2019.
№ 4 (90).
С. 53–59
(0,65 друк. арк.)
(Міжнародна
представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google
Scholar (США), DOAJ, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, BASE
(Німеччина)).
10. *Струтинська І. В. Репрезентативність вибірки в дослідженні цифрової
трансформації бізнес-структур Тернопільської області. Проблеми системного
підходу в економіці : Збірник наукових праць. 2019. Вип. 6 (74), Ч. 2. С. 136–145
(0,65 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index
Copernicus (Польща), Google Scholar (США), CiteFactor (США), OAJSE (Індія),
Eurasian Scientific Journal Index (Казахстан)).
11. ∗Струтинська І. В. Трансформація бізнес-процесів та бізнес-моделі
організації – імператив інноваційного розвитку. Вісник Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського. 2019. Вип. 6(119).
С. 35–41 (0,65 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація
журналу: Ulrich’s Web Global Serials Directory, Index Copernicus (Польща),
Polish Scholarly Bibliography (Польща), Infobase Index (Індія), Inspec, Open
Academic Journals Index (США), Google Scholar (США), CiteFactor (США),
Scientific Indexing Services (США)).
12. *Струтинська І. В. Цифрова грамотність людського капіталу бізнесструктур.
Економічний
часопис
Східноєвропейського
національного
університету імені Лесі Українки. 2019. № 4 (20). С. 93–100 (0,55 друк. арк.)
(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus
(Польща)).
13. *Струтинська І. В. Цифрова платформа для визначення та моніторингу
індексу цифрової трансформації бізнес-структур. Економічний дискурс :
міжнародний науковий журнал. 2019. Вип. 4. С. 132–142 (1,0 друк. арк.)
(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus
(Польща), Google Scholar (США), Research Bib (Японія)).
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14. *Струтинська І. В.,
Дмитроца Л. П.,
Козбур Г. В.
Методологія
визначення рівня цифрової зрілості бізнес-структур методом кластеризації.
Підприємництво та інновації. 2019. Вип. 10. С. 188–194 (0,65 друк. арк.,
особистий внесок автора: 0,34 друк. арк., здійснено кластерний аналіз бізнесструктур на основі розрахованого Індексу цифрової трансформації опитаних
респондентів дослідження) (Міжнародна представленість та індексація
журналу: Google Scholar (США)).
15. ∗Струтинська І. В., Маркович І. Б. Методологічні основи дослідження
національної економіки з позицій системного аналізу. Соціально-економічні
проблеми і держава : Електронне наукове фахове видання. 2019. Вип. 1 (20).
С. 14–21. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mibpsa.pdf (дата
звернення:
31.05.2019)
(0,65 друк. арк.,
особистий
внесок
автора:
0,40 друк. арк., проаналізовано системоутворюючі фактори взаємозв’язків між
підприємницькими та державними структурами в межах національної
цифрової економіки) (Міжнародна представленість та індексація журналу:
ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory) (США), Index Copernicus
(Польща), Google Scholar (США), BASE – Bielefeld Academic Search Machine
(Німеччина), Global Impact Factor (Австралія), EBSCOhost (США), Scientific
Indexing Services (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина)).
16. *Струтинська І. В. Методологічний підхід до дослідження процесів
цифрової трансформації бізнес-структур в ланцюзі підприємство-галузь-регіонкраїна. Соціально-економічні проблеми і держава : Електронне наукове фахове
URL:
видання.
2019.
Вип. 2 (21).
С. 282–291.
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19sivgrk.pdf
(дата
звернення:
27.12.2019) (0,93 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація
журналу: ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory) (США), Index
Copernicus (Польща), Google Scholar (США), BASE – Bielefeld Academic Search
Machine (Німеччина), Global Impact Factor (Австралія), EBSCOhost (США),
Scientific Indexing Services (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина)).
17. ∗Струтинська І. В., Маркович І. Б. Передумови та особливості зміни
вимог до характеру ведення бізнесу в епоху цифровізації глобальної економіки.
Причорноморські економічні студії : науковий журнал. 2019. Вип. 41. С. 105–
109 (0,35 друк. арк., особистий внесок автора: 0,25 друк. арк., розглянуто
основні риси цифровізації економіки, яка змінює особливості конкуренції в
підприємницькому секторі та виводить її на якісно новий рівень., також
доведено, що адаптивність трудових ресурсів до змінних вимог ринку стає
ключовою
конкурентною
перевагою
підприємств)
(Міжнародна
представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).
18. *Струтинська І. В. Шлях вітчизняних бізнес-структур до цифрової
трансформації. Причорноморські економічні студії : науковий журнал. 2019.
Вип. 46, Ч. 1. С. 123–128 (0,65 друк. арк.) (Міжнародна представленість та
індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).
19. *Струтинська І. В. Дефініції поняття «Цифрова трансформація».
Причорноморські економічні студії : науковий журнал. 2019. Вип. 48, Ч. 2.
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С. 91–96 (0,73 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація
журналу: Index Copernicus (Польща)).
20. *Струтинська І. В. Інформаційні технології організації бізнесу –
імператив інноваційного розвитку бізнес-структур. Галицький економічний
вісник. 2018. Т. 55, № 2. С. 40–49 (0,65 друк. арк.) (Міжнародна
представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща),
EBSCOhost (США), ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory)
(США), Google Scholar (США)).
21. *Струтинська І. В., Маркович І. Б. Україна на шляху до більш стійкого
європейського сусідства: напрями трансформації для українського бізнесу.
Галицький економічний вісник. 2018. Т. 54, № 1. С. 42–48 (0,35 друк. арк.,
особистий внесок автора: 0,25 друк. арк., проведено пошук дієвого механізму
вибудови національної системи зовнішньоекономічних зв'язків з урахуванням
принципів єдиного цифрового ринку ЄС, що сприятиме новим напрямам
трансформації національних бізнес-структур) (Міжнародна представленість
та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), EBSCOhost (США),
ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory) (США), Google Scholar
(США)).
22. *Струтинська І. В., Лайко О. І., Іванченков В. С. Теоретичні засади
дослідження інноваційної діяльності консервного підприємства. Економічні
інновації : Збірник наукових праць. 2017. Вип. 63. С. 139–144 (0,35 друк. арк.,
особистий внесок автора: 0,16 друк. арк., удосконалено класифікаційні ознаки
інновацій) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Google
Scholar (США)).
23. ∗Струтинська І. В. Трансформація регіонального управління на основі
аналізу та інтеграції даних з метою застосування проектного підходу. Галицький
економічний вісник. 2017. Т. 53, № 2. С. 22–30 (0,45 друк. арк.) (Міжнародна
представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща),
EBSCOhost (США), ProQuest LLC (ULRICHSWEB Global Serials Directory)
(США), Google Scholar (США)).
24. Струтинська І. В. Мережева взаємодія науки-освіти-бізнесу-влади –
стратегічний чинник сталого розвитку Тернопільського реґіону. Інноваційна
економіка : науково-виробничий журнал. 2013. Вип. 8 (46). С. 143–146
(0,65 друк. арк.).
25. Струтинська І. В., Cмиричинський В. В. Макрологістичний підхід до
аналізу міжрегіональних товарообмінних потоків країни. Соціально-економічні
проблеми і держава : Електронне наукове фахове видання. 2013. Вип. 2 (9).
С. 161–170. URL: https://sepd.tntu.edu.ua/index.php/uk/archive/10--29-2013/2652014-03-13-08-18-06 (дата звернення: 27.11.2013) (0,65 друк. арк., особистий
внесок автора: 0,25 друк. арк., запропоновано переглянути наявні статистичні
показники аналізу, регулювання і координації міжрегіональних торговоекономічних зв’язків в регіонах та країні, сформувати комплексну систему
збору, обробки і аналізу статистичних даних про стан українських
міжрегіональних ринків та на її основі структурувати ефективну
інформаційну базу).
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26. Струтинська І. В., Cмиричинський В. В. Моделювання логістичних
потокових процесів в системі державних закупівель для забезпечення
державних потреб України в необхідних ресурсах. Галицький економічний
вісник. 2013. № 2 (41). С. 153–163 (0,65 друк. арк., особистий внесок автора:
0,25 друк. арк., зазначено, що домінуючим чинником підвищення ефективності
державних закупівель є інформаційне забезпечення процесу тендерних процедур
на всіх його етапах; цифрова трансформація логістичної системи державних
закупівель відображатиме зрозумілий та “прозорий” механізм співпраці бізнесу
та держави і, тим самим, забезпечить її гнучкість та ефективність).
1.3. Публікація у науковому періодичному виданні іншої держави:
27. Strutynska I., Sorokivska О., Kuzhda T. Research and methodological
foundations of innovative clusters' formation with involvement of small business
enterprises. Business Economics. 2017. Vol. 52, Issue 4 (2). Р. 560–567
(0,45 друк. арк., особистий внесок автора: 0,22 друк. арк., проведено аналіз
переваг формування кластерних утворень малих підприємств та розроблено
модель взаємодії учасників інноваційного кластера за участю малих
підприємств).
2. Статті у інших виданнях України та опубліковані праці апробаційного
характеру
28. Strutynska I., Dmytrotsa L., Kozbur H. The Main Barriers and Drivers of
the Digital Transformation of Ukraine Business Structures. Proceedings of the 15th
International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications.
Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (Kherson, Ukraine, 12-15 June
2019). 2019. Vol. 2387 (Vol. I: Main Conference). Р. 50–64 (1,10 друк. арк.,
особистий внесок автора: 0,65 друк. арк., структуровано основні виклики та
драйвери для вітчизняних бізнес-структур на шляху до цифрової
трансформації, проведено їх структуризацію на зовнішні та внутрішні)
(Міжнародна представленість та індексація журналу: Scopus).
29. Strutynska I., Kozbur H., Dmytrotsa L., Hlado О., Melnyk L. Сomparative
analysis of two approaches to the clustering of respondents on Their Digital Maturity
(based on survey results). Proceedings of the International Workshop on Conflict
Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st
International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global
Information Networks (CyberConf 2019) (Lviv, Ukraine, 29 November 2019). 2019.
Vol. 2588. Р. 434–446 (0,83 друк. арк., особистий внесок автора: 0,54 друк. арк.,
здійснено кластеризацію респондентів дослідження двома методами:
ітеративним та ієрархічним) (Міжнародна представленість та індексація
журналу: Scopus).
30. Strutynska I., Kozbur H., Dmytrotsa L., Bodnarchuk I., Hlado О. Small and
Medium Business Structures Clustering Method Based on Their Digital Maturity.
Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T) : materials of
the International Scientific-Practical Conference (Kyiv, Ukraine, 8–11 October 2019).
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Kyiv : Borys Grinchenko Kyiv University, 2019. P. 278–282 (0,63 друк. арк.,
особистий внесок автора: 0,34 друк. арк., розраховано Індекс цифрової
трансформації бізнес-структур на основі опитування респондентів
дослідження) (Міжнародна представленість та індексація: Scopus).
31. Strutynska I., Kozbur H., Dmytrotsa L., Sorokivska O., Melnyk L.
Influence of Digital Technology on Roadmap Development for Digital Business
Transformation. Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2019 :
materials of the 9th International Conference (Ceske Budejovice, Czech Republic, 5–
7 June 2019). Ceske Budejovice : Ternopil National Economic University and
University of South Bohemia, 2019. Р. 333–337 (0,46 друк. арк., особистий внесок
автора:
0,24 друк. арк.,
проведено
моделювання
бізнес-процесів
у
диверсифікованих цифрових інструментах та проведено аналітику отриманих
результатів) (Міжнародна представленість та індексація: Scopus).
32. Струтинська І. В.,
Дмитроца Л. П.
Особливості
використання
технологій Big Data та Business Intelligence малим та середнім бізнесом в
Україні. Наукова конференція Тернопільського національного технічного
університету імені Івана Пулюя : матеріали наукової конф. (Тернопіль, 16–17
трав. 2019 р.). Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя, 2019. С. 70–72 (0,11 друк. арк.., особистий внесок автора:
0,06 друк. арк., згруповано основні Business Intelligence технології доступні для
імплементації вітчизняним бізнес-структурам).
33. Струтинська І. В. Передумови трансформації держави та бізнесу в
умовах цифрової економіки. Формування механізму зміцнення конкурентних
позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та
локальному вимірах : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 5
квіт. 2019 р.). Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя, 2019. С. 50–52 (0,15 друк. арк.).
34. Струтинська І. В. Особливості використання цифрових технологій в
процесі трансформації бізнес-процесів організації. Інновації: аспекти
управління, виробництва, сфери обслуговування : матеріали VIII-ої Всеукр.
наук.-практ. конф. пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України
М. Г. Чумаченка (Тернопіль, 28 берез. 2019 р.). Тернопіль : Тернопільський
національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. С. 74–75
(0,13 друк. арк.).
35. Струтинська І. В. Тенденції розвитку мобільного інтернет-маркетингу.
Актуальні задачі сучасних технологій : матеріали VI Міжнар. наук.-техн. конф.
молодих учених та студентів (Тернопіль, 16–17 листоп. 2017 р.). Тернопіль :
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017.
С. 167 (0,11 друк. арк.).
36. Струтинська І. В. Щодо питання розвитку «цифрових» навичок та
компетенцій громадськості України. Обліково-аналітичне забезпечення
розвитку місцевих громад : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.
(Сєвєродонецьк, 27 квіт. 2017 р.). Сєвєродонецьк : Східноукраїнський
національний університет імені Володимира Даля, 2017. С. 97–98
(0,14 друк. арк.).
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37. Струтинська І. В. Розвиток електронних інформаційних систем та
електронної демократії в Україні. Актуальні задачі сучасних технологій :
матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів (Тернопіль,
17–18 листоп. 2016 р.). Тернопіль : Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя, 2016. С. 112–113 (0,12 друк. арк.).
38. Струтинська І. В., Кирич Н. Б. Застосування прогресивних ІТтехнологій та інноваційних концепцій сучасного проектного менеджменту при
підготовці нового покоління управлінців. Наукова конференція Тернопільського
національного технічного університету імені Івана Пулюя : матеріали
XІХ наукової конф. (Тернопіль, 18–19 трав. 2016 р.). Тернопіль :
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016.
С. 91 (0,11 друк. арк., особистий внесок автора: 0,06 друк. арк., запропоновано
використовувати доступні цифрові інструменти в навчальному процесі
менеджерів для підвищення їх цифрової грамотності).
39. Strutynska I., Melnyk L. The importance of EU experience in the
promotion of environmentally responsible business for Ukraine. Science and
civilization – 2016 : materials of XII International Research and Practical Conference
(Sheffield, UK, 30 January – 07 February 2016). Sheffield : Science and Education
Ltd, 2016. Р. 50–52 (0,13 друк. арк., особистий внесок автора: 0,06 друк. арк.,
проаналізовано досвід ЄС з оптимізації виробництва на підприємстві з
використанням певних цифрових інструментів).
40. Струтинська І. В., Мельник Л. М. Інновації як прерогатива сталого
розвитку сучасних бізнес-структур. Modern Transformation of Economics and
Management in the Era of Globalization : materials of the International ScientificPractical Conference (Klaipeda, Lithuania, 29 January 2016). Klaipeda : Klaipeda
University, 2016. P. 91–94 (0,16 друк. арк., .особистий внесок автора:
0,07 друк. арк., обґрунтовано необхідність постійного інноваційного розвитку
для ефективного та конкурентоспроможного розвитку вітчизняного
підприємництва).
41. Струтинська І. В. Форум інноваційних стартап ідей в Тернопільському
національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Наукова
конференція Тернопільського національного технічного університету імені
Івана Пулюя : матеріали XVІІІ наукової конф. (Тернопіль, 29–30 жовт. 2014 р.).
Тернопіль : ТНТУ, 2014. С. 264 (0,11 друк. арк.).
3. Авторське право
42. Струтинська І. В., Гладьо О. Ю., Дмитроца Л. П., Зозуля Р. П.,
Козбур Г. В. Авторське право на твір “Комп’ютерна програма “Цифрова
трансформація бізнес-структур”. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України, свідоцтво про реєстрацію авторського права
на твір № 98279 від 23.06.2020 р.
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Продовження Додатку И

Апробація результатів дисертаційної роботи
№
з/п
1

Тип конференції

Назва конференції

XVІІІ наукова конференція.

Наукова конференція
Тернопільського національного
технічного університету імені
Івана Пулюя
Modern Transformation of
Economics and Management in
the Era of Globalization
Science and civilization – 2016

2

International Scientific-Practical
Conference

3

XII International Research and
Practical Conference

4

XІХ наукова конференція

5

V Міжнародна науково-технічна
конференція молодих учених та
студентів
Міжнародна науково-практична.
конференція

6

7

8

VI Міжнародна науковотехнічна конференція молодих
учених та студентів (
VIII Всеукраїнська науковопрактична конференція

9

ІІI Міжнародна науковопрактична конференція

10

Наукова конференція

11

International Conference

12

International Scientific-Practical
Conference

Наукова конференція
Тернопільського національного
технічного університету імені
Івана Пулюя
Актуальні задачі сучасних
технологій
Обліково-аналітичне
забезпечення розвитку
місцевих громад
Актуальні задачі сучасних
технологій
Пам’яті почесного професора
ТНТУ, академіка НАН України
М. Г. Чумаченка. Інновації:
аспекти управління,
виробництва, сфери
обслуговування
Формування механізму
зміцнення конкурентних
позицій національних
економічних систем у
глобальному, регіональному та
локальному вимірах
Наукова конференція
Тернопільського національного
технічного університету імені
Івана Пулюя
Advanced Computer Information
Technologies, ACIT 2019
Problems of Infocommunications.
Science and Technology (PIC
S&T)

Місце і дата
проведення
Тернопіль, Україна,
29–30 жовтня
2014 р.

Тип участі

Klaipeda, Lithuania,
29 January 2016

Заочна

Sheffield, UK, 30
January – 07
February 2016
Тернопіль, Україна,
18–19 травня
2016 р.

Заочна

Тернопіль, Україна,
17–18 листопада
2016 р.
Сєвєродонецьк,
Україна, 27 квітня
2017 р.
Тернопіль, Україна,
16–17 листопада
2017 р.
Тернопіль, Україна,
28 березня 2019 р.

Очна

Очна

Очна

Заочна
Очна
Очна

Тернопіль, Україна,
5 квітня 2019 р.

Заочна

Тернопіль, Україна,
16–17 травня
2019 р.

Очна

Ceske Budejovice,
Czech Republic, 5–7
June 2019
Kyiv, Ukraine, 8–11
October 2019

Очна
Очна
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