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ЗНАЧЕННЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТА КРАЇН В 
ЦІЛОМУ 
 
Діджиталізація економіки – один із пріоритетних напрямів 

розвитку для більшості країн економічних лідерів, включаючи США, 
Велику Британію, Німеччину, Японію та інші. 

В останні роки відбувається активна трансформація моделей 
діяльності в бізнесі та соціальній сфері, викликана появою 
цифрових технологій нового покоління − штучного інтелекту, 
технологій бездротового зв'язку, Інтернету речей та інших. Їх 
використання, за оцінками експертів, здатне значно підвищити 
продуктивність праці на підприємствах. Найближчим часом саме 
ефективне використання нових цифрових технологій визначатиме 
міжнародну конкурентоспроможність як окремих підприємств, так і 
цілих країн. 

Діджиталізація економіки та соціальної сфери вимагатиме від 
людей нових навичок та компетенцій, готовності використовувати 
нові технології у повсякденному житті. Впровадження цифрових 
технологій успішно реалізується лише коли економіка і соціальна 
сфера будуть готові до цифрової трансформації, що передбачає 
способи організації та ведення діяльності з активним використанням 
сучасних інформаційних технологій. 

Цифрові технології є інструментами для досягнення цілей, 
пов'язаних з різними сферами життєдіяльності людини, діяльності 
підприємств, функціонування економіки та розвитком країни, 
такими як інноваційний розвиток бізнесу, оптимізація використання 
ресурсів, автоматизація і механізація трудових процесів, 
забезпечення швидких і зручних комунікацій, підвищення якості 
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надання послуг, захист довкілля та управління природними 
ресурсами, підвищення якості охорони здоров'я і культури, сприяння 
подолання бідності та інше. 

Диджиталізація економіки − це впровадження сучасних 
цифрових технологій у бізнес-процеси соціально-економічних систем 
усіх рівнів, що передбачає створення нового інноваційного продукту 
з новим функціоналом та споживчими властивостями. Для бізнесу − 
це дозволяє отримати суттєвий ривок у розвитку та нові конкурентні 
переваги. Для країн в цілому диджиталізація дозволить забезпечити 
інноваційний розвиток економіки. 

Новий уклад економіки, заснованої на знаннях та цифрових 
технологіях, у рамках якої формуються нові цифрові навички та 
можливості у суспільства, бізнесу та держави. Діджиталізація 
економіки є основним джерелом інноваційного зростання. Це буде 
стимулювати конкуренцію, інвестиції та інновації, що призведе до 
поліпшення якості послуг, розширення вибору для споживачів, 
створення нових робочих місць. 
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МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА 
БІЗНЕС-СТРУКТУР 
 
У сфері фінансового управління держава вимагає 

дотримання правил економічної поведінки через план рахунків 
бухгалтерського обліку, форми фінансової звітності і податкової 
декларації. Від рівня професіональних навичок управління 
персоналу і зацікавленості в збільшенні капіталу залежить успіх 
фірми. 

Досягненню цієї цілі допомагає господарський розрахунок. У 
нього входять такі елементи: 

- чітке визначення обов'язків керуючого персоналу і 
фахівців; 

- створення системи оцінки показників роботи підрозділів 
фірми; 

- покращення нормативних баз для планування роботи 
цехів і відділів; 

- стандартизація планових документів, складених на 
основі нормативної бази і пристосованих для розрахунку 
виконання планових завдань; 

- забезпечення бухгалтерського обліку у всіх в виробничих 
підрозділах для аналізу їх робочої ефективності; 

- взаємопов'язування показників планування і 
стимулювання роботи підрозділів підприємства; 

- мотивування персоналу до праці. 
Аналіз фінансів за допомогою фінансової звітності має 

відображати діяльність всіх підрозділів підприємства.  
Показники діяльності фірми можна проаналізувати з двох 

точок зору: бухгалтерської і фінансової. Якщо розглядати з 
бухгалтерської точки зору – у кінцевому результаті повинні бути 
присутні такі показники: 

- чистий прибуток; 


