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Цифрова економіка задає вектор, по якому 

будуть розвиватися соціально-економічні системи 

мікро-, мезо-, макрорівні на довгострокову 

перспективу, що викликає необхідність дослідження і 

всебічного аналізу процесів цифрової трансформації. 

Колишня перш пріоритетом для окремих інноваційних 

компаній, сьогодні цифрова трансформація стала 

масовим явищем, а відповідні проекти - життєво 

важливими для успіху не тільки окремих підприємств, 

але також регіонів і країн. При цьому сама ця 

трансформація тісно пов'язана з тенденцією ринкового 

успіху соціально-економічних систем і багато в чому 

реалізується на її основі. Причому цей взаємозв'язок і 

механізм її здійснення залишаються недостатньо 

вивченими, що обумовлює потребу в розвитку 

інструментарію її виявлення, оцінки та управління 

нею. 

Тренди ХХІ століття можна охарактеризувати 

єдиним гаслом «Make your business digital or it is 

doomed» тобто «Зробите цифрову трансформацію 

свого бізнесу або він приречений». Іншими словами: 
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сьогодні діджіталізація проекту будь-якого масштабу 

та напрямку є не примхою, а неминучістю. 

Відповідність століття цифрової революції - це 

паралельний розвиток бізнесу і digital-технологій 

(інтернет-зв'язок, численних пристроїв і сервісів), які 

міцно увійшли в життя людства. Успішним буде той 

бізнесмен, який проявить гнучкість і буде готовий до 

змін навколишньої дійсності, змінюючи й 

удосконалюючи звичні моделі роботи. В іншому 

випадку - висока ймовірність поступитися 

конкурентам і зіткнутися з ризиками повної стагнації 

свого бізнес-проекту. 

Отже, кожна компанія, яка зацікавлена йти 

вперед і розвиватися в майбутньому, в теперішньому 

повинна відповідати новим правилам гри. Це означає, 

як можна раніше, включитися в процес діджіталізаціі. 

Для успішної реалізації задуманого важливо 

зрозуміти основні моменти цифровий трансформації: 

- діджіталізація що це; 

- які переваги дає діджіталізація бізнесу; 

- кому необхідна діджіталізація процесів; 

- як на практиці впровадити діджіталізацію (що 

представляє собою цифровизация бізнес процесів, як 

продавати через Інтернет і т.д.). 

Діджіталізація бізнесу вже зараз набуває 

масового характеру, а через кілька років цифрова 

трансформація перетвориться в життєву необхідність 

для переважної більшості бізнес-проектів. Щоб 

залишатися «на хвилі» власникам компаній саме час 
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розібратися не тільки в теорії, а й на практиці, що таке 

онлайн бізнес. 

Діджіталізацію розуміють, як процес глибокої 

трансформації бізнесу з використанням цифрових 

технологій, які дозволяють: 

- оптимізувати бізнес-процеси; 

- підвищити продуктивність проекту; 

- поліпшити досвід взаємодії з клієнтом. 

На наш погляд, до основних задач діджіталізації 

слід віднести, по-перше, задоволення потреб 

споживача, які перетворюються під впливом розвитку 

технологій; по-друге,  взаємодію бізнесу з аудиторією, 

яка має стати максимально комфортною і швидкою. 

Протягом попередніх десяти років у всьому світі 

діджіталізація активно витісняє оффлайн бізнес, 

буквально заганяючи його в мережу, куди мігрував 

основний відсоток клієнтів. Приступаючи до 

цифровізації будь-якого проекту важливо розуміти, що 

при використанні нових технологій, головне завдання - 

не абсолютні зміни в бізнесі, а спрощення бізнес-

процесів. 

В процесі еволюції соціально-економічних 

систем сталася перенастроювання їх складових частин. 

Важливе в попередньому етапі стало складовою 

частиною подальшого і перестало бути основним 

джерелом добробуту. Отже, якщо розглядати цифрову 

економіку як еволюційний етап розвитку економіки, то 

можна виділити взаємозв'язок процесу її становлення з 

еволюцією основних джерел багатств. 
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Умовно етапи становлення цифрової економіки 

можна сформулювати наступним чином [1]: 

1. Епоха логістики. Головним способом 

отримання доходу була доставка товару до покупця. 

Саме ця обставина змушувала купців (підприємців) 

організовувати ризиковані експедиції в географічно 

віддалені країни, що, до речі, призвело до вчинення 

великих географічних відкриттів. Транспортні витрати 

в структурі ціноутворення в той період складали понад 

95%. Героями епохи можна вважати Джакомо Медичі, 

Фернана Магеллана, Дж. П. Моргана. 

2. Епоха рітейлу. Дана епоха почалася з 

розвитком механізованого транспорту. Основна 

концепція отримання доходу полягала в доведенні 

товару безпосередньо до кінцевого споживача. 

Головним місцем формування доходу стали торгові 

мережі. Найбільш яскраві представники епохи - Інгвар 

Кампард, Сем Уолтон, Річард Бренсон. 

3. Епоха інформації. Поява ІНТЕРНЕТу зробило 

покупця ще ближче до бізнесу. Змінилося як 

купівельну поведінку, так і методи його вивчення. 

Виробники отримали нові інструменти і навчилися по-

новому вивчати поведінку споживача. Таргетування в 

інтернет-мережі дозволяє запропонувати конкретному 

покупцеві необхідний саме йому товар в даний момент 

часу. Приклади бізнес-успіху в цю епоху 

продемонстрували П'єр Омідьяр, Джеф Безос і                

Джек Ма. 
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4. Епоха знань. Новітня економічна історія 

пишеться компаніями під керівництвом Ларрі Пейджа, 

Марка Цукерберга і Аркадія Волож. Їх компанії, 

збираючи в мережі інформацію і вивчаючи її, 

створюють базу знань про поведінку споживача для 

формування його цифрового профілю з метою 

управління ним. 

Таким чином, цифрову економіку можна 

розглядати як еволюційний розвиток економіки, в якій 

«обмін даними між учасниками процесів в режимі он-

лайн прийшов на зміну аналоговому взаємодії і зачіпає 

всі галузі економіки, а також сприяє економічному 

зростанню, надання якісних послуг та необмеженої 

масштабованості бізнес-моделі на основі застосування 

нових технологій». 

При цьому відбувається неухильна 

діджиталізація всієї господарської діяльності за 

рахунок поступового відходу від моделі задоволення 

потреб за рахунок поставки товарів до моделі їх 

задоволення за рахунок надання все більш 

персоналізованих послуг, технічну основу для чого 

створює саме цифрова економіка. 
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