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на засадах цифрової економіки та інновацій

Мета статті полягає в розробці функціонально-структурної моделі оцінювання впливу цифрових технологій на діяльність підприємства з ура-
хуванням контуру реалізації економічної політики на засадах цифрової трансформації. Активізація темпів цифрової трансформації на всіх рівнях 
економічної системи, посилення конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках, обмеженість традиційних ресурсів зростання детерміну-
ють актуалізацію проблематики забезпечення сталого розвитку виробничо-економічних систем. Визначаючи чинники поступального розвитку, 
вчені одностайні в думці, що запорукою економічного зростання підприємства є впровадження цифрових технологій. Саме тому ключовою умо-
вою розвитку виробничо-економічних систем виступає управління інвестуванням цифровізації. Систематизація та узагальнення наукових роз-
робок провідних вітчизняних і зарубіжних учених надали можливість виокремити напрями розвитку цифрових технологій, переваги їх інкорпора-
ції у виробничо-комерційну діяльність підприємства та надати теоретично-інструментальний базис дослідження проблематики інвестування 
процесу цифровізації. Теоретичним підґрунтям управління інвестуванням цифрових трансформацій на підприємстві в контексті комплексного 
підходу стали системна економічна теорія та інтегрована теорія управління IT-ризиками. Запропоновано контур реалізації економічної політи-
ки на засадах цифрової трансформації; в його структурі надано характеристику рівнів упровадження цифрових технологій у ракурсі архітекто-
ніки економічної системи. Розроблено функціонально-структурну модель оцінювання впливу цифрових технологій на діяльність підприємства 
залежно від функцій, ефектів цифровізації та регламенту управління інвестуванням.
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The article is aimed at developing a functional-structural model for evaluating the impact of digital technologies on the activities of enterprise taking into 
account the contour of economic policy implementation based on digital transformation. Intensifying the pace of digital transformation at all levels of the 
economic system, increasing competition in the domestic and foreign markets, limitedness of the traditional growth resources determine an actualization of the 
problems of ensuring a sustainable development of industrial-economic systems. Defining the factors of progressive development, the scholars are unanimous 
that the key to the economic growth of enterprise is the introduction of digital technologies. That is why the key condition of development of production-eco-
nomical systems is management of investment into digitalization. Systematization and generalization of scientific developments of leading domestic and foreign 
scientists provided an opportunity to isolate directions of digital technologies development, advantages of their incorporation in the production-commercial 
activities of enterprise and provide the theoretical and instrumental basis for research problems of investment into the process of digitalization. The theoretical 
basis of the management of investment into digital transformations in the enterprise in the context of a comprehensive approach are the system economic 
theory and the integrated theory of IT-risk management. A contour of economic policy implementation on the basis of digital transformation is suggested, 
within its structure a characterization of the levels of implementation of digital technology is given from the standpoint of the architectonics of economy system. 
A functional-structural model for evaluating the impact of digital technologies on the activities of the enterprise depending on functions, digitalization effects 
and terms of the investment management is developed.
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У сучасному світі цифрові інформаційні тех-
нології набувають все більшого розвитку та 
застосування, виступаючи ключовими фак-

торами формування глобального економічного се-
редовища. Сектор цифрової економіки динамічно 
зростає, збільшується чисельність користувачів та 
процесів [9]. Цифровізація стає новітнім драйвером 
у всіх сферах суспільного розвитку, а провідні під-
приємства визначають її рушійною силою сучасного 
інноваційного зростання, конкурентоспроможності 
економіки, рівня життя населення та науково-техніч-
ного прогресу.

Кабінет Міністрів України 17 січня 2018 р. схва-
лив «Концепцію розвитку цифрової економіки та 
суспільства України на 2018–2020 роки» та затвер-
див план заходів з її реалізації. Фактично це – до-
рожня карта цифрової трансформації національної 
економіки, яку Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі розробило разом з провідними експерта-
ми ІТ-сфери. Ця концепція передбачає здійснення 
заходів щодо впровадження відповідних стимулів 
для цифровізації економіки, суспільної та соціальної 
сфер, усвідомлення наявних викликів та інструментів 
розвитку цифрових інфраструктур, набуття громадя-
нами цифрових компетенцій, а також визначає кри-
тичні сфери та проєкти цифровізації [7].

У результаті промислової революції 4.0 осно-
вну цінність представлятимуть інформаційні дані. 
Активізується вплив промислового Інтернету – ме-
режі фізичних об’єктів, платформ, систем і додатків 
з вбудованими технологіями з обміну даних між со-
бою, зовнішнім середовищем і людьми. За прогнозом 
компанії Accenture [12], до 2030 р. цей сектор сприя-
тиме зростанню світового ВВП на 14,2 трлн дол. (для 
20 провідних економік світу це плюс 1% понад про-
гнозовані темпи зростання).

За даними міжнародної консалтингової компанії 
International Data Corporation (IDC), витрати на циф-
рову трансформацію на глобальному рівні у 2019 р.  
порівняно з 2018 р. зросли на 17,8% і перевищили 1,3 
трлн дол. За прогнозом IDC, ці витрати і надалі зрос-
татимуть у середньому на 18,9% щорічно аж до 2021 р., 
тобто цифровий ринок практично подвоїться та до-
сягне обороту 2,1 трлн дол. [14]. The Boston Consulting 

Group (BCG) прогнозує, що цифрова економіка у світі 
до 2035 р. за обсягом перевершить виробничий сек-
тор і становитиме 16 трлн дол. США [13].

На основі дослідження компанії KPMG, що про-
вела опитування 1300 керівників великих підпри-
ємств у 11 найбільших економіках світу, визначено, 
що більшість менеджерів наголошують на потребі 
вчитися працювати в динамічному цифровому світі, 
де базисом ефективного управління є технологія [16]. 

Як зазначає генеральний директор KPMG Білл 
Томас, 95% керівників сприймають технологію для 
перетворення потенційних перешкод на платформу 
для успіху. Майже третина опитаних зазначили, що 
вони особисто готові керувати своєю організацією 
шляхом радикальної трансформації існуючої бізнес-
моделі. Половина топ-менеджерів, що брали участь 
в опитуванні, активно оптимізують власний бізнес-
сектор з урахуванням положень цифрової економіки, 
а не чекають його занепаду [16].

Основну проблематику представленого дослі-
дження у своїх наукових працях розглядали: К. Кларк 
[11, р. 29], який під поняттям «цифрової економіки» 
розуміє стрімке динамічне зростання частки третин-
ного сектора економіки, а саме, сфери послуг в умовах 
економіки постіндустріального суспільства. В. Ляшен-
ко, О. Вишневський [5, с. 8] трактують дане поняття 
як збільшення, зростання частки третинного сектора 
економіки (сфери послуг), появу та зростання нового 
сектора цифрової економіки та радикальне перетво-
рення всіх трьох секторів. Більш стисло розглядають 
«цифрову економіку» Т. Юдіна, І. Тушканов [10, с. 197], 
які розуміють її як створення на глобальному, мега-, 
макро-, мезо- чи мікрорівні економіки інформаційно-
цифрових платформ та операторів із метою вирішен-
ня стратегічних завдань у сфері нової індустріалізації, 
державного регулювання, розвитку науки, освіти, інф-
раструктури, охорони здоров’я, транспорту. 

Руденко М. В. [8, с. 63] стверджує, що «цифрова 
економіка» з наукової точки зору – це процес еволю-
ції економічних, соціальних, виробничих, техніко-
технологічних, організаційних, управлінських та ін-
ших суспільних відносин і зміни суб’єктно-об’єктної 
орієнтованості, що пов’язана з розвитком цифрових 
технологій. В. Апалькова [1, с. 13] вважає, що «цифро-
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ва економіка» – це економіка, що застосовує цифрові 
технології та є найважливішим драйвером упрова-
дження інновацій і забезпечення конкурентоспро-
можності та ефективного розвитку.

Проведений моніторинг показує, що прикладні 
дослідження процесів цифровізації в економіці спри-
яють не тільки розвитку методів аналізу та управ-
ління рівнем економічного ризику в цій сфері, а й 
надають можливість запроваджувати новітні техно-
логії менеджменту підприємств на засадах цифрових 
технологій, проте це питання залишається малодос-
лідженим у науковому середовищі. 

Мета статті полягає в розробці функціонально- 
структурної моделі оцінювання впливу цифрових 
технологій на діяльність підприємства з урахуванням 
контуру реалізації економічної політики на засадах 
цифрової трансформації.

У теорії лауреатів Нобелівської премії з еконо-
міки (2010 р.) П. Даймонда, Д. Мортенсена, 
К. Піссарідіса розглянуто вплив економічної 

політики на динаміку показників усіх секторів націо-
нальної економіки, які безпосередньо пов’язані з най-
більш важливими пріоритетами глобалізації в умовах 
формування інформаційно-мережевого суспільства. 
Учені запропонували теорію, що пояснює органічне 
поєднання двох чинників цивілізаційного розвитку –  
інформаційних новацій та організаційно-управ-
лінського забезпечення їх прикладного ефекту [4]. 
Країни, що не спроможні органічно поєднати ці два 
чинники, приречені на цивілізаційне та, зокрема, гео-
економічне відставання кумулятивного характеру [6].

Беручи за основу наукові розробки П. Даймон-
да, Д. Мортенсена, К. Піссарідіса, сформуємо контур 
реалізації економічної політики на засадах цифро-
вої трансформації, що надасть можливість залежно 
від архітектоніки економічної системи виокремити 
основні заходи щодо впровадження процесів цифро-
візації на рівні як держави, так і підприємства (рис. 1).

Цифровізація економіко-виробничих процесів 
стає основним фактором конкурентоздат-
ності підприємств на зовнішніх і внутрішніх 

ринках, що обумовлює доцільність деталізації ви-
вчення інвестиційного процесу й активізації його ролі 
в ринкових відносинах. При цьому особливо важли-
во врахувати взаємозв’язок концепції управління ін-
вестуванням цифрових трансформацій зі стратегією 
розвитку економіки, щоб забезпечити високу якість 
розробки та реалізації державних програм як інвес-
тиційного, так і загальноекономічного характеру.

Надамо характеристику з урахуванням відпо-
відності структури економічних систем рівням впро-
вадження цифрових технологій: 
 рівень цивілізаційного розвитку – форму-

ються та реалізуються глобальні стратегічні 
пріоритети цифровізації. Поширення пози-
тивного досвіду країн – лідерів у цифрових 
інноваціях серед держав, що розвиваються. 
Формування глобальної системи цифровізації 
з новітніми економічними, технологічними, 
екологічними механізмами, орієнтованими на 
системне вирішення проблематики інвесту-
вання впровадження цифрових технологій; 

 

 

 

  

І рівень –  цивілізаційний розвиток відповідно
до пріоритетів глобалізації в умовах формування
інформаційно-мережевого суспільства 
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ІІІ рівень – застосування інформаційних новацій
(наприклад, у будівництві BIM  (Building Information Modeling))

ІІ рівень – організаційно-управлінське 
застосування інформаційних новацій
та забезпечення прикладного ефекту 
їх впровадження

Рис. 1. Контур реалізації економічної політики на засадах цифрової трансформації
Джерело: авторська розробка.
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 макрорівень (державний) – забезпечення до-
сягнення цілей державної політики реалізації 
постулатів цифрової економіки в контексті 
стимулювання інвестиційної активності ви-
користання цифрових технологій за рахунок 
податкових пільг для підприємств;

 мезорівень (регіональний) – формування та 
впровадження регіональних програм циф-
ровізації, залучення міжнародних джерел фі-
нансування, створення нормативно-правової 
бази на рівні регіону з метою підтримки реа-
лізації цих заходів;

 мікрорівень (підприємство) – подолання тех-
нологічної відсталості, збоїв у роботі під-
приємств, оптимізація витрат, собівартості 
продукції, упровадження цифрових техно-
логій, що в комплексі надасть можливість 
підвищити рівень рентабельності, конкурен-
тоспроможності, ефективності виробничо-
комерційної діяльності. У сучасних умовах 
господарювання одним із важливих чинників 
ефективного функціонування підприємства в 
довгостроковій перспективі є цифрова транс-
формація та ефективний механізм залучення 
інвестицій для її реалізації.

Наведені рівні мають певну специфіку впрова-
дження процесів цифровізації, оскільки виникає про-
блема організаційно-управлінського та нормативно-
правового узгодження інтересів усіх стейкхолдерів 
цифрової трансформації на рівні як держави, так і 
підприємства.

Доцільно сформувати загальні принципи та 
стандарти використання у своїй роботі цифрових 
технологій з метою обміну даними та їх безпеки й 
конфіденційності. Тобто досягти балансу між поши-
ренням цифрових технологій, з одного боку, та без-
пекою/конфіденційністю з іншого.

За результатами проведеного контент-аналізу 
цифрових трансформацій [2; 3; 15], нами ви-
окремлено загальні та відмінні риси впрова-

дження стратегічних документів, що забезпечують 
формування цифрової економіки в різних країнах 
світу. Ідентифіковані закономірності надали можли-
вість стверджувати, що в цілому стратегія розвитку 
цифрової економіки в Україні гармонізована із за-
гальносвітовими тенденціями. Проте існують деякі 
ризики, здатні перешкоджати її реалізації. Для їх міні-
мізації стратегії розвитку цифрової економіки мають 
підкріплюватися більш конкретними і детальними 
планами та забезпечуватися відповідними ресурсами 
(зокрема, активізація процесу залучення інвестицій у 
розвиток цифрових технологій за рахунок міжнарод-
ного співробітництва та внутрішнього інвестування). 

Упровадження цифрових технологій на всіх 
стадіях суспільного відтворення (виробництво, роз-
поділ, обмін, споживання) породжує нові можливості 

соціально-економічного розвитку. До числа найбільш 
значущих з них можна віднести:
 підвищення продуктивності праці, скорочен-

ня кількості робочого часу, необхідного для 
задоволення існуючих суспільних потреб; 

 підвищення ефективності планування та 
управління господарською діяльністю (опти-
мізація обсягу запасів,бізнес-процесів, логіс-
тичних ланцюжків, систем постачання і збу-
ту) на основі доступу до інформації в режимі 
реального часу й автоматизації процесів при-
йняття рішення;

 підвищення прозорості виробничо-комерцій-
ної діяльності, вирівнювання умов конкурен-
ції, можливість своєчасного виявлення та по-
передження тіньових операцій та розрахунків;

 розширення можливостей для інтелектуаль-
ного розвитку за рахунок дистанційного до-
ступу до інформації.

Що стосується впровадження цифрових техно-
логій у роботу підприємства, то їх вплив можна оці-
нити відповідно до функцій та ефектів цифровізації 
(рис. 2).

Ураховуючи сформовані умови функціонування 
національного господарства, проблематика 
дослідження інвестиційного процесу втрачає 

фрагментарний характер, набуваючи комплексної 
спрямованості вивчення. Ось чому вона потребує 
розробки науково-прикладних засад управління ін-
вестуванням цифрових трансформацій підприємства 
як сукупності теоретико-методологічних положень 
і методичного інструментарію, що надають можли-
вість з позицій системного підходу узгодити питання  
управління інвестиційними потоками, впровадження 
цифрових технологій у роботу підприємства з метою 
досягнення його економічного зростання.

Процес цифровізації виробничо-економічної 
сфери потребує значних інвестицій, але більшість 
вітчизняних підприємств мають обмежені власні 
фінансові джерела, що обумовлює актуальність до-
слідження проблеми залучення інвестицій та їх ефек-
тивного використання. Аналіз проблематики впрова-
дження цифрових технологій у роботу підприємства 
надав можливість зробити висновок, що основним 
стратегічним пріоритетом є вдосконалення інвести-
ційного процесу, який сприяє покращенню механізму 
апробації, впровадження, відтворення та викорис-
тання цифрових технологій (рис. 3).

ВИСНОВКИ
Систематизація та узагальнення наукових роз-

робок провідних вітчизняних і зарубіжних учених 
надали можливість виокремити напрями розвитку 
цифрових технологій, переваги їх інкорпорації у ви-
робничо-комерційну діяльність підприємства та 
представити теоретично-інструментальний базис 
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Функції цифровізації
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Виробничо-комерційна
Ефективне управління

процесом цифровізації 
з метою отримання

прибутку

Просування на ринок
інноваційної продукції

Ресурсний
Оптимізація матеріальних, 

трудових, фінансових 
ресурсів

Зростання прибутку
та продуктивності праці, 
зниження трудомісткості, 

матеріаломісткості, 
собівартості

Соціальний
Покращення умов праці, 

розвиток концепту 
соціальної відповідальності 

бізнесу

Рис. 2. Функціонально-структурна модель оцінювання впливу цифрових технологій на діяльність підприємства
Джерело: авторська розробка.

 Виникнення прогалин
у роботі підприємства 

Аналіз проблемних
бізнес-процесів 

Розробка програми цифрової
трансформації підприємства  

Використання цифрових
технологій підприємством 

Повне або часткове усунення
прогалин у роботі підприємства 

Інвестиції 
Інвестиції 

Апробація
цифрових
технологій 

Упровадження
цифрових
технологій 

Рис. 3. Регламент управління інвестуванням цифровізації підприємства
Джерело: авторська розробка.

дослідження проблематики інвестування процесу 
цифровізації. Теоретичним підґрунтям управління 
інвестуванням цифрових трансформацій на підпри-
ємстві в контексті комплексного підходу стали сис-
темна економічна теорія та інтегрована теорія управ-
ління IT-ризиками. 

Упровадження сучасних технологій управління 
підприємствами на засадах цифрової економі-
ки потребує залучення інвестицій. У представ-

леній статті з позицій системного підходу ми нама-
галися узгодити питання управління інвестиційними 
потоками, впровадження цифрових технологій у ро-
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боту підприємства з метою досягнення його еконо-
мічного зростання.

Запропоновано контур реалізації економічної 
політики на засадах цифрової трансформації; в його 
структурі надано характеристику рівнів упроваджен-
ня цифрових технологій у ракурсі архітектоніки еко-
номічної системи. Розроблено функціонально-струк-
турну модель оцінювання впливу цифрових техноло-
гій на діяльність підприємства залежно від функцій, 
ефектів цифровізації та регламенту управління інвес-
туванням.                    
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Кудрявець Є. В. Підходи до конструювання категорії «міжнародний інноваційний кластер»
Останнє десятиліття міжнародної економіки ознаменувалося становленням Індустрії 4.0 – принципово нової концепції функціонування суспіль-
ства, яка вимагає від країн світу оновлення матеріально-технічної бази, інтенсифікації науково-технічних досліджень та створення проривних 
технологій на засадах сталого розвитку. Особливо актуальною дана проблема постає для країн, що розвиваються, які повинні сформувати власні 
адаптивні механізми та інструменти процесу інноваційного розвитку своїх економік. Одним із інструментів інноватизації економіки, який вже до-
вів свою високу ефективність у найбільш розвинених країнах, є кластерний підхід. Своєю чергою, найпрогресивнішою формою кластерних об’єднань 
виступає міжнародний інноваційний кластер, головною метою якого є створення, реалізація, просування та комерціалізація інноваційних рішень. 
Однак, незважаючи на широкий спектр наукових праць і досліджень, присвячених кластерній теорії, ідентифікація сутності кластера та міжна-
родного інноваційного кластера не знайшло однозначного висвітлення серед закордонних і вітчизняних учених, що перешкоджає розробленню та 
реалізації комплексної концепції ефективного функціонування кластера в Україні. Саме тому метою даного дослідження є авторське конструю-
вання категорій «кластер» і «міжнародний інноваційний кластер». Результатом проведеного дослідження стало формулювання категорії «між-
народний інноваційний кластер», під яким розуміється мережа взаємопов’язаних інститутів різних країн світу з домінуючою роллю науково-до-
слідної або освітньої установи, які здійснюють спільну дослідницьку та інноваційну діяльність і залучені до міжнародного трансферу технологій 
з метою отримання синергії та підвищення конкурентоспроможності на засадах сталого розвитку. Сформована категорія дозволить запропо-
нувати нові моделі та механізми функціонування кластера з метою підвищення його стійкості та ефективності на засадах сталого розвитку.
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Kudriavets Ye. V. Approaches to Development of the Category of «International Innovation Cluster»
The last decade of the international economy was marked by the emergence of industry 4.0 – a fundamentally new concept of functioning of society, which 
requires countries to update material and technical base, intensify the scientific-technical research and create the breakthrough technologies on the basis of 
sustainable development. The issue becomes especially relevant for developing countries, which must form their own adaptive mechanisms and instruments 
for the process of innovative development of their economies. One of the instruments for turning the economy innovative, which has already proved its high 
efficiency in the most developed countries, is the cluster approach. Also, the most progressive form of cluster associations is the international innovation cluster, 
whose main goal is to create, implement, promote and commercialize the innovative solutions. However, despite the wide range of scientific works and studies 
on the cluster theory, the identification of the essence of both the cluster per se and the international innovation cluster has not received the unambiguous cov-
erage among foreign and domestic scientists, which hinders the development and implementation of the complex concept of the cluster’s efficient functioning 
in Ukraine. That is why the purpose of this study is the author’s own constructing of the categories of «cluster» and «international innovation cluster». The study 
resulted in formulation of the category of «international innovation cluster», which refers to the network of interrelated institutions around the world with the 


