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The methodological basis of the article was the modern provisions of the theory of innovations, 
the theory of the institutional approach. The article uses general scientific methods of cognition, 
generalization, system analysis, and synthesis. The basis of the research was the scientific works 
of leading domestic and foreign scientists in the field of digitalization, digital transformation, and 
the specifics of their development. The article examines the essence of the concepts of 
digitalization, digitization, and digital transformation. It has been proven that it is synonymous 
with the concept of digitization. Digitalization is a process that encompasses many techniques and 
is aimed at implementing digital technologies. Digital transformation is focused on facilitating and 
improving socio-economic activities in the field of business and life activities of society in general 
thanks to the transition to new methods of organizing activities based on the use of digital 
technologies. Digital transformation involves the restructuring of the conceptual awareness of the 
entire system of business processes and individual mechanisms and links of its functioning. Under 
the influence of digital transformations, economic activity moves to a new level not only of 
production, but also of relations between partners, customers and employees, and social life is 
enriched with new high-quality components of digital services to meet consumer needs and 
acquire additional competencies. The study of the essence of digitalization made it possible to 
build a model of the development of the process of digitalization of socio-economic activity. 
Digitalization of socio-economic development provoked structural changes that influenced the 
formation of innovative digital infrastructure, where the components were found to be the digital 
ecosystem, culture, the plane of new relationships between society, enterprises and the state, as 
an interested counterparty in the regulation and establishment of the organizational and 
economic mechanism of the development of the economy as a whole.  
Keywords: digitalization, digital transformation, integrative development, digital economy, 
infrastructure. 

 

Постановка проблеми. Еволюція глобального розвитку суспільства передумовила розвиток 

цифровізації економічної діяльності. Суспільство охопила хвиля всебічного використання 
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віртуальних технологій, онлайн комунікативно-інформаційних ресурсів. Життєдіяльність суспільства 

у всьому світі інтегрувала у цифровий простір. Трансформаційні процеси цифровізації спровокували 

цифровий розвиток підприємства та підвищення його продуктивності, що забезпечило ефективність 

діяльності та отримання конкурентних переваг, перегляд системи управління та організацію всіх 

бізнес-процесів. Використання інформаційних технологій відкриває багато можливостей як для 

суспільства так і для сфери бізнесу – підвищує мобільність прийняття управлінських рішень, 

автоматизує і систематизує операційно-виробничих процесів, створює умови для моделювання 

сценаріїв можливого розвитку підприємств. Висока практична значимість цифровізації обумовлює 

набуття концентрації уваги до її ролі в науковому, соціальному і економічному просторі. Однак, 

до сьогоднішнього часу у науковому середовищі не має чіткого розуміння сутності цифровізації як 

процесу формування інноваційного розвитку соціально-економічного простору. Що підтверджує 

важливість та актуальність проведення дослідження. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемами досліджень сутності цифровізації 

присвячено багато робіт закордонних а вітчизняних вчених, а саме: Д. Тапскотт, О. В. Данніков, 

К. О. Січкаренко, Дж. Скотт Бреннен, Д. Крейс, Р. Кац, М. Гупта, Х Вен., К. Мокрушина, К. Шукець, 

С. Чонг, К. Кларком, Ж. Фурастьє, Н. М. Краус, К. О. Січкаренко, Г. Вагнер, Дж. Грей, Б. Румпе, 

О. М. Грибіненко, О. Ю. Гусєва та С. В. Легомінова, К. Елдінг та Р. Морріс. Однак, в представлених 

наукових працях досі залишаються дискутивними питання розмежування понять цифровізація, 

діджиталізація, цифрова трансформація. Дане питання набуває зростаючу практичну і наукову 

актуальність. 

Мета статті. Метою статті є дослідження цифровізації як процесу формування інноваційного 

розвитку соціально-економічного простору, його складових та виявлення тенденцій подальшого 

розвитку.  

Методологія дослідження. Методологічним підґрунтям статті слугували сучасні положення 

теорії інновацій, теорії інституціонального підходу. У статті використано загальнонаукові методи 

пізнання, узагальнення, системного аналізу, синтезу. Підґрунтям проведеного дослідження стали наукові 

роботи провідних вітчизняних та закордонних вчених у сфері цифровізації, цифрових трансформацій та 

особливостей їх розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Один з основоположників введення у економічний науковий 

дискурс поняття цифровізації Д. Тапскотт розглядає цифровізацію як «зміну парадигми, яка має місце 

в суспільстві з широким використанням інформаційно-комунікаційних технологій, які постійно 

розвиваються та вдосконалюються»1. Схожої думки щодо сутності цифроовізації вчені інституту 

економіки та прогнозування НАН України О. В. Данніков та К. О. Січкаренко. Вони вбачають 

у цифровізації новий рівень розвитку економіки та суспільства, яка викликає сучасні соціально-

економічні трансформації, які пов’язані з інформатизацією суспільства2. На наш погляд, цифровізація 

дійсно нова парадигма розвитку суспільства. Цифровізація передбачає інтегрування інноваційних 

цифрових технологій, у тому числі і інформаційно-комунікативних технологій, але не обмежується 

тільки ними. 

Згідно Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки 

«Цифровізація – це 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»3. 

Отже, метою цифровізації є трансформація всіх соціально-економічних сфер діяльності і 

процесів у нові ефективні інтеграції на засадах інноваційних технологій. Цифровізація це 

організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку завдяки здатності симбіозу 

інновацій і технологій позитивно впливати на результати будь-якої діяльності, а саме отримання 

 
1 Tapscott, D. (1995). The Digital Economy. Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. New York: 

McGraw-Hill, 345. 
2 Данніков, О.В., Січкаренко, К.О. (2018) Концептуальні засади цифровізації економіки України. 

Інфраструктура ринку, 17, 73-79. 
3 Розпорядження про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України  

на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації, 2018 (Кабінет Міністрів України). 

Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80> 

(2022, листопад, 15). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
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доданої вартості, ефективності, нових якісних характеристик діяльності у всіх сферах і рівнях 

соціально-економічного простору.  

Цифровізація походить від англійського слова «digitalization», в перекладі означає 

«оцифровування», «цифровізація». Тобто діджиталізація є синонімом поняття цифровізації і означає 

один й той же процес впровадження або інтеграції цифрових технологій у соціально-економічну 

діяльність. 

Деякі вчені, в широкому розумінні, розглядають цифровізацію тільки з організаційно-

соціального аспекту, а саме, як процес впровадження цифрових технологій для вдосконалення 

життєдіяльності людини, суспільства і держави1. Однак, дане визначення цифровізації оминає роль 

цифровихтехнологій у економічній діяльності підприємств. При цьому цифровізація відіграє ключову 

роль в організації сучасного бізнесу, істотно впливає на підвищення продуктивності та ефективності 

діяльності підприємства. 

Дж. Скотт Бреннен та Д. Крейс розкривають сутність цифровізації як процес трансформації 

всіх сфер соціального життя навколо цифрової комунікації і медіа-інфраструктур2. Автори цієї 

позиції в основу визначення цифровізації поклали соціальний аспект, а саме реструктуризаційні зміни 

укладу життя, перехід від аналогових технологій до цифрових шляхом перенесення частини 

організації життєдіяльності у віртуальний простір – онлайн навчання, електронне листування, 

комунікації у соціальних мережах. 

Український інститут майбутнього розглядає цифровізацію у стратегічній перспективі як одного 

з головних чинників зростання світової економіки. При цьому підприємства від впровадження 

цифрових технологій, окрім підвищення загальної продуктивності, отримують ланцюг з непрямих 

конкурентних переваг: економія часу, збільшення частки нових товарів та послуг у товарному балансі, 

виникнення нових індикаторів попиту і пропозиції. «Цифровізація – це впровадження цифрових 

технологій в усі сфери життя: від взаємодії між людьми до промислових виробництв, від предметів 

побуту до дитячих іграшок, одягу тощо. Це перехід біологічних та фізичних систем у кібербіологічні та 

кіберфізичні (об’єднання фізичних та обчислювальних компонентів). Перехід діяльності з реального 

світу у світ віртуальний (онлайн)»3. 

У Енциклопедії інформаційних наук і технологій зазначено, що «Цифровізація – це інтеграція 

цифрових технологій у повсякденне життя суспільства шляхом оцифровки всього, що можна 

оцифрувати. Цифровізація означає комп’ютеризацію і автоматизацію організаційних систем і 

робочих місць для спрощення процесів створення продуктів і підвищення їх мобільної доступності»4. 

З наведеної сутності цифровізації активний розвиток цифрових технологій та їх інтеграція 

у організаційно-економічну діяльність логічно призводить до трансформації ринку праці. 

Згідно представленому дослідженню Digitization, digitalization and digital transformation: 

the differences у I-SCOOP цифровізація розглядається як перетворення комунікацій та бізнес-процесів 

на цифрові, що зводиться до поєднання цифрового та фізичного формату організації економічної 

діяльності. Загалом цифровізація виступає шляхом переходу економічної діяльності до цифрового 

шляхом його трансформації (змін), а також створення нових цифрових потоків доходу та пропозицій 

при цьому5. При цьому треба відзначити, що у дослідженні I-SCOOP оцифрування несе більш 

технічне значення і передбачає переведення у цифровий формат фізичних носіїв інформації. 

З цієї ж позиції, як процес автоматизації оцифрування даних, розглядають цифровізацію Р. Кац 

і М. Гупта6. Р. Кац під цифровізацію розуміє «соціально-економічну трансформацію, яка ініційована 

 
1 Куйбіда, В.С., Карпенко, О.В., Наместнік, В.В. (2018). Цифрове врядування в Україні: базові дефініції 

понятійно- категоріального апарату. Вісник Національної академії державного управління при президентові 

України. Серія “Державне управління”, 1, 5-11. 
2 Brennen, J. S., Kreiss, D. (2016). Digitalization. In: The International Encyclopedia of Communication Theory and 

Philosophy <https://onlinelibrary.wiley.com/action/ showCitFormats?doi=10.1002%2F9781118766804.wbiect111> 

(2022, листопад, 15). 
3 Український інститут майбутнього (2018). Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою 

<https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html> (2022, листопад, 15). 
4 Khosrow-Pour, M. (2017). Encyclopedia of Information Science and Technology (10 Volumes).  

DOI: 10.4018/978-1-5225-2255-3. 
5 I-SCOOP (2013). Digitization, digitalization and digital transformation: the differences  

<https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalization-digital-transformation-disruption/> (2022, листопад, 15). 
6 Katz, R. (2015) The transformative economic impact of digital technology. UNCTAD 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/
https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html
https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalization-digital-transformation-disruption/
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масовим впровадженням і використанням цифрових технологій, тобто технологій створення, обробки, 

обміну і передачі інформації». При цьому жоден з авторів не наводить розгорнутого пояснення видів 

цифрових технологій. 

Термін «цифровий» зазвичай відноситься до зберігання даних або інформації в формі цифрових 

сигналів. У вищезазначеному сенсі цей термін використовується в основному в таких сферах як 

зберігання даних, або цифрова музика. По-суті описується процес, при якому інші форми 

репрезентації перетворюються в цифровий формат. У бізнес-контексті «аналітикою» може вважатися 

подальша оцифровка інформації, генерація нового розуміння, уявлення – на основі яких можна 

приймати більш ефективні управлінські рішення1. 

Багато науковців та економістів при дослідженні цифровізацію передбачають використання 

автоматизації. Доцільно відмітити, що автоматизація здійснюється шляхом використання засобів 

інформаційно-комп’ютерних технологій для обробки, збереження й обміну інформаційними 

даними. Автоматизація направлена на удосконалення організаційно-економічного процесу 

управління на підприємствах. Цифровізація, при цьому передбачає концептуальну зміну всієї 

бізнес-моделі і процесів на підприємствах внаслідок впровадження інноваційних цифрових 

технологій. Тобто організація діяльності і управління в умовах цифровізації вимушена інтегрувати 

зміни відповідно до виникнення нових цифрових процесів. При цьому, цифровізація направлена  

не тільки на оптимізацію організації і управління економічної діяльності, але й на створення нових 

якісних цінностей (корисності) для споживачів, а не лише поліпшенні того, що вже робиться або 

пропонується. Даний тезис підтверджується у роботах Х Вен. К. Мокрушиною та К. Шукець2. 

При цьому, перелічені науковці ґрунтовно доводять синхронність автоматизації у зв’язку 

з цифровізацією. 

С. Чонг розглядає цифровізацію як «сучасний інноваційний етап розвитку, в основі якого 

лежить інтеграція фізичних і цифрових ресурсів у сфері виробництва і споживання»3. Відповідно 

цифровізація в цьому контексті виступає новим методом акумулювання ресурсів, обробки та передачі 

інформаційних даних у всіх сферах життєдіяльності суспільства. 

Деякі вчені розглядають цифровізацію на засадах теорії постіндустріального суспільства 

К. Кларком та Ж. Фурастьє4 з позицій виділення основних сфер економічної діяльності і 

обґрунтуванням особливостей їх трансформацій. В. І. Ляшенко та О. С. Вишневський підходять 

до розуміння цифровізації на основі виділення трьох рівнів економічної діяльності (первинний – 

сільське господарство і видобуток корисних копалин, вторинний – промислове виробництво, 

третинний – послуги). При цьому цифровізація направлена не тільки на розвиток сфери послуг і 

розширення їхньої ринкової ніші, як стверджували К. Кларком та Ж. Фурастьє, а й реструктуризацію 

всіх рівнів економічної діяльності під впливом цифрових трансформацій5. Доцільно відзначити, що 

у світовій практиці, на тлі останніх кризових явищ (пандемія COVID-19, політичні конфлікти), 

третинний сектор економіки (сфера послуг) набув стрімкого розвитку і його частка ринку зростає 

відповідно розвитку цифровізації.  

 
<https://unctad.org/meetings/en/Presentation/ ecn162015p09_Katz_en.pdf> (2022, листопад, 15);  

Gupta, M. (2020) What is Digitization, Digitalization, and Digital Transformation? ARC Advisory Group 

<https://www.arcweb.com/blog/what-digitization-digitalization-digital-transformation> (2022, листопад, 15). 
1 Руденко, М.В. (2021). Цифровізація: категоріальні особливості та специфітрактування.  

Економічний форум. Економіка і управління національним господарством, 4, 3-13.  

DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-4-1. 
2 Mokrushina, E. (2017). Digital Transformation: Digitization of Business Processes. Elma Blog  

<https://www.elma-bpm.com/2017/08/31/digitaltransformation-digitization-of-business-processes>  

(2022, листопад, 15); Szukiec, K. (2020). The Importance Of Business Processes Automation And Digitization. 

Stepwise <https://stepwise.pl/2020/03/11/the-importance-and-challenges-of-business-processes-automation-and-

digitization/>. (2022, листопад, 15); Wen, H. J., Chen, H. G., Hwang, H. (2001). E-commerce Web Site Desing: 

Strategies and Models.  

Information Management & Computer Security, 9 (1), 5-12. 
3 Chong, S. (2008). Success in Electronic Commerce Implementation: A Cross-Country Study of Small  

and Medium Sized Enterprises. Journal of Enterprise Information Management, 21 (5), 468-492.  

DOI: http://dx.doi.org/10.1108/17410390810904247. 
4 Clark, C. (1957). The conditions of economic progress. New York: St. Martin’s Press. 
5 Ляшенко, В.І., Вишневський, О.С. (2018). Цифрова модернізація економіки України як можливість 

проривного розвитку. Київ: НАН України, 252. 

https://unctad.org/meetings/en/Presentation/
http://www.arcweb.com/blog/what-
http://dx.doi.org/10.1108/17410390810904247
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В умовах активного розвитку цифровізації С. В. Коляденко наголошує на позитивному впливі 

інноваційних технологій для удосконалення сучасної економіки. Цифровізація сприяє більш 

ефективному використанню законів класичної економічної теорії у вирішені актуальних економічних 

проблем і кризових явищ в розрізі окремих держав, регіонів, сфер діяльності. Використання 

цифровізації є каталізатором мобільності та гнучкості у прийнятті управлінських рішень в умовах 

рецесій та стагнацій економічного розвитку1. 

Н. М. Краус справедливо стверджує, що цифровізацію доцільно розглядати, як інструмент 

досягнення мети сталого розвитку, а не як самоціль. Цифровізація та інформаційно-комунікаційні 

технології при системному державному стимулюванні і регулюванні направлені на прискорення 

розвитку суспільства, в основі якого закладені базові принципи (економічні, технологічні, соціальні і 

т.д.) покращення життя громадян нашої держави2. 

На думку К. О. Січкаренко цифровізація, як синтетична категорія, охоплює всі соціально-

економічні процеси, в основі яких лежить використання сучасних цифрових технологій3. 

У економічній літературі цифровізація часто ототожнюють з поняттям «цифрова 

трансформація». Наприклад, В. А. Верба детально вивчає передумови, інструменти впливу та 

наслідки використання цифрових технологій у бізнесі, і ототожнює терміни "оцифровка" бізнесу, 

цифровізація та цифрова трансформація4. На наш погляд, така позиція не розкриває цифровізацію, як 

соціально-економічну категорію. 

Цифрова трансформація означає інтеграцію цифрових технологій у всі сфери бізнесу. 

Ця інтеграція призводить до принципових змін у тому, як діють громадяни, підприємства та організації, 

як вони забезпечують цінність для себе, своїх працівників, клієнтів, партнерів, досягаючи власних 

та спільних, економічних та соціальних цілей швидше, дешевше та з новою якістю5. 

Ю. П. Воржакова, О. І. Хлебинська, Ю. О. Нікітін та під цифровою трансформацією розуміє 

процес переходу до нових способів діяльності підприємства шляхом впровадження цифрових 

технологій та цифрових сервісів, що базується на стратегічному партнерстві всіх зацікавлених сторін 

та одночасної розробки програмного забезпечення, цифрової трансформації та оцінки рівня цифрової 

трансформації підприємства6. 

О. Ю. Гусєва та С. В. Легомінова ототожнюють цифровізацію з діджиталізацією та 

трансформацією на підприємстві і зазначають, що «цифровізація – це проникнення цифрових 

технологій щодо оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, підвищення продуктивності 

та покращання комунікаційної взаємодії зі споживачами»7. 

З позиції підвищення ефективності суб’єктів господарювання цифровізацію розглядає 

О. М. Грибіненко. Автор підкреслює перевагу цифровізації у формуванні додаткових конкурентних 

переваг, завдяки операційній гнучкості бізнесу8. 

 
1 Коляденко, С.В. (2016). Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. 

Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 6, 105-112. 
2 Краус, Н.М., Голобородько, О.П., Краус, К.М. (2018). Цифрова економіка: тренди та перспективи 

авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка, 1 

<http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf.> (2022, листопад, 15). 
3 Січкаренко, К.О. (2018). Цифровізація як фактор змін у міжнародних економічних відносинах.  

Приазовський економічний вісник, 3 (08), 30-34. 
4 Верба, В. А. (2018). Передумови, драйвери та наслідки цифрової трансформації бізнесу. Стратегічні 

імперативи сучасного менеджменту: зб. матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції  

(19-20 квіт. 2018 р.) Київ: КНЕУ, 491-496. 
5 Український інститут майбутнього (2018). Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою 

<https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html> (2022, листопад, 15). 
6 Воржакова, Ю. П., Хлебинська, О. І. (2021). Сутність цифрової трансформації з різних позицій підприємців 

та науковців. Економіка та держава, 9, 107-111. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.107; Нікітін, Ю. О., 

Кульчицький, О. І. (2019). Цифрова парадигма як основа визначень: цифровий бізнес, цифрове підприємство, 

цифрова трансформація. Маркетинг і цифрові технології, 4 (3), 77-87. 
7 Гусєва, О. Ю., Легомінова, С. В. (2018). Диджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів,  

їх оптимізація. Економіка. Менеджмент. Бізнес, 1 (23), 33-39 <http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2018_1_7> 

(2022, листопад, 15). 
8 Грибіненко, О. М. (2018). Диджиталізація економіки в новій парадигмі цифрової трансформації.  

Міжнародні відносини. Серія. Економічні науки, 16 

<http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3523/3197> (2022, листопад, 15). 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1%24
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101296
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101296
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101296
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf
https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html
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Г. Вагнер розглядає цифровізацію на макро- і мікрорівні. На його думку, «цифровізація – нова 

стадія розвитку управління виробництвом товарів і самого виробництва на основі «наскрізного» 

застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), починаючи від інтернету речей 

і закінчуючи технологіями електронного уряду»1. 

Дослідники Дж. Грей та Б. Румпе процес цифровізації розкривають на рівні розвитку і 

трансформації підприємств, як цифровізацію бізнесу, яка передбачає використання цифрових 

технологій для зміни бізнес-моделі і надання нових можливостей отримання прибутку та створення 

цінності2. 

За напрямом економічного впливу вчені К. Елдінг та Р. Морріс розглядають цифровізацію, як 

технологію яка впливає на основні економічні агрегати, зокрема через конкуренцію, продуктивність 

на ефекти зайнятості, а також через взаємодію з установами та управлінням3. В даному випадку під 

цифровізацією розуміють метод впливу на конкурентне середовище та фактор впливу 

на продуктивність економічної діяльності і трансформації ринку праці. Однак, треба зазначити, що 

цифровізація значно ширше поняття за метод, оскільки передбачає процес впливу на всі види 

діяльності: соціальні, економічні, екологічні, технічні, державно-політичні. К. Елдінг та Р. Морріс, 

за нашою думкою, надають визначення цифровізаці на підприємстві. При цьому, цифровізація, 

дійсно, суттєво стимулює трансформацію ринку праці у зв’язку з активним розвитком цифрових 

технологій, які спричиняють вивільнення частини працівників і реорганізацію якісно-професійного 

складу трудового потенціалу підприємства. При ефективному розвитку цифровізації зростає потреба 

у інтелектуальному потенціалі підприємства і ведення економічної діяльності, а частину механічної 

праці заміщує штучний інтелект. 

Цифровізація бізнес-процесів (англ. digital work) передбачає використання цифрових 

інструментів і засобів організації діяльності підприємств, не обмежуючись тільки оцифруванням 

масиву інформаційних даних. Метою цифровізації бізнес-процесів є оптимізація використання 

ресурсного потенціалу і витрат, витрат робочого часу та підвищення економічної ефективності 

виконання потоків і всіх ланок системи бізнес-процесів4. 

Виходячи з вищезазначеного важливо зазначити, що поняття цифровізація та цифрової 

трансформації не має чіткого визначення. Однак, можливо підкреслити, що дані поняття між 

собою пов’язані. Цифровізація охоплює багато методик і спрямована на впровадження цифрових 

технологій. Цифрова трансформація зосереджена на полегшенні та покращенні соціально-

економічної діяльності у сфері бізнесу та життєдіяльності суспільства взагалі завдяки переходу 

до нових методів організації діяльності, заснованих на використанні цифрових технологій. 

Цифрова трансформація передбачає перебудову концептуального освідомлення всієї системи 

бізнес-процесів та окремих механізмів і ланок його функціонування. Під впливом цифрових 

трансформацій економічна діяльність переходить на новий рівень не тільки виробництва, а й 

відношення між партнерами, клієнтами та працівниками, а  суспільне життя збагачується новими 

якісними компонентами цифрових сервісів для задоволення свої споживчих потреб і набуття 

додаткових компетентностей. Дослідження сутності цифровізації надало змогу побудувати 

модель розвитку процесу цифровізації соціально-економічної діяльності, яка представлена 

на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 
1 Wagner, G., Schramm-Klein, H., Steinmann, S., Mau, G. (2017). Understanding the New Online Customer Journey: 

The Multichannel E-Commerce Framework. Marketing at the Confluence Between Entertainment and Analytics, 109-110. 

DOI: 10.1007/978-3-319-47331-4_20. 
2 Gray, J., Rumpe, B. (2015). Models for digitalization. Journal of Software & System Modelling, 14 (1), 1319-1320. 
3 Elding, C., Morris, R. (2018). Digitalisation and its impact on the economy: insights from a survey of large companies. 

European Central Bank <https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2018/html/ecb.ebbox201807_04.en.html> 

(2022, листопад, 15). 
4 Дергачова, В. В., Воржакова, Ю. П., Хлебинська, О. І. (2021) Оганізація бізнес-процесів в умовах 

цифровізації. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. 

Туризм, 14, 60-68. 

http://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2018/html/ecb.ebbox201807_04.en.html
http://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2018/html/ecb.ebbox201807_04.en.html
https://periodicals.karazin.ua/irtb/issue/view/1139
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Рис. 1. Модель формування платформи цифровізації інтегративного розвитку  

економіки та її елементів 

Джерело: власна розробка авторів 

 

Отже, цифровізація завдяки цифровим технологіям і інноваціям обумовлює численні цифрові 

трансформації у різних сферах соціально-економічної діяльності. Найбільш розповсюдженими 

цифровими технологіями є штучний інтелект, машинне навчання, інтернет речей, роботизація та 

кіберсистеми, хмарні та туманні обчислення, великі дані, безпілотні та мобільні технології, 

безпаперові технології, адитивні технології (3D-друк), технології ідентифікації, біометричні 

технології, квантові технології, блокчейн та багато інших. При цьому, їх перелік під впливом 

інноваційного розвитку постійно доповнюється та розширюється. 

Під впливом попиту на цифрові продукти, в Україні набула формування власна цифрова 

екосистема та цифрова культура з сукупністю національних ментальних особливостей становлення 

цифрових трансформацій. Ці трансформації охоплюють різні аспекти і сфери життєдіяльності 

суспільства – фінансово-економічну, освітню, комунікативну, соціальну. При цьому широке 

використання цифрових продуктів та технологій для задовільнення власних потреб сформувало 

особливості цифрового суспільства. 

Інтеграція цифровізації, її стрімкий та всебічний розвиток у всіх сферах діяльності на засадах 

цифрових трансформацій обумовив становлення цифрової економіки. Процес цифровізації виступає 

фундаментом становлення і розвитку цифрової економіки. Для задоволення нових якісних потреб 

суспільства і споживачів та забезпечення конкурентоспроможності і ефективності діяльності, 
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підприємства вимушені впроваджувати цифрові трансформації у свої бізнес-процеси та переглядати 

організаційно-економічні механізми функціонування. При цьому політика держави на засадах 

розроблення і прийняття переліку нормативно-правових актів та програм розвитку і підтримки 

цифровізації і цифрової економіки створює умови виділення цифрової економіки у окремий інститут 

економічної діяльності, який має свою інфраструктуру і мережеву комунікацію. 

Доцільно відмітити, що від розвитку рівня забезпеченості цифрової інфраструктури залежить 

напрям розвитку цифровізації. Оскільки при низькому рівні забезпеченості інфраструктури 

необхідними ресурсами для безперебійності роботи цифрових технологій може бути стагнація або 

рецесія процесу цифровізації. В наслідок цього суспільство змушено поєднувати нові досягнення та 

аналогові технології соціально-економічного розвитку. 

Висновки. Цифровізація соціально-економічного розвитку спровокувала структурні зміни, які 

вплинули на формування інноваційної цифрової інфраструктури, де складовими виявлено цифрову 

екосистему, культуру, площину нових взаємовідносин суспільства, підприємств та держави, як 

зацікавленого контрагенту регулювання та налагодження організаційно-економічного механізму 

розвитку економіки в цілому.  
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