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Бут-Гусаім О. Г., Ковтуненко К. В. Цифровий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку
У статті досліджено актуальність цифрового менеджменту, сутність даного поняття та основні підходи, що визначають поняття цифро-
візації. Проведено дослідження наукової літератури, що визначає напрями розвитку процесів цифровізації менеджменту та значення в цьому 
процесі трудових ресурсів, що мають достатній рівень кваліфікації та вміють застосовувати творчі та новітні підходи до вирішення проблем. 
За результатами дослідження визначено основні сильні сторони цифрового менеджменту, що здатні вирішити ряд проблем сучасного бізнесу. 
Разом із цим показано і проблеми цифрового менеджменту. До них слід віднести зменшення важливості людини в бізнес-процесах, оскільки в 
умовах автоматизації роль керівника стає все менш визначеною. Виникають додаткові ризики того, що менеджер може втратити здатність 
мислити критично та ставити перед собою чіткі завдання. Дуже важливо не переоцінювати роль автоматизації, адже вона, перш за все, має 
бути спрямована на допомогу, а не на негнучке управління діяльністю компаній у межах закладених шаблонів. Через недостатній рівень компе-
тенцій спеціалісти не можуть оперативно взаємодіяти із автоматизованими системами, що створюватиме додаткові труднощі управління. 
Розвиток технологій цифрового менеджменту направлений на вирішення завдання зі створення програми повної автоматизації бізнес-процесів, 
що будується на основі ретельного аналізу діяльності бізнес-процесів, які відбувалися в минулих періодах. Важливим у цьому є визначення ролі 
персоналу, особливостей формування матеріальних, фінансових потоків та потоків грошових коштів. Для того, щоб реалізувати такі програм-
ні комплекси, доведеться створити теоретичне, методологічне та технологічне підґрунтя. У роботі визначено основні завдання, реалізація 
яких допоможе в складанні алгоритму програми комплексної цифровізації менеджменту.
Ключові слова: цифровий менеджмент, цифровізація, алгоритм, бізнес-процеси.
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-6-297-304
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 18.
Бут-Гусаім Олександр Геннадійович – аспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний 
політехнічний університет (просп. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
E-mail: Alexandr.but.gusaim@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1920-3890
Ковтуненко Ксенія Валеріївна – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної 
діяльності, Одеський національний політехнічний університет (просп. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
E-mail: k.v.kovtunenko@mzeid.in

УДК 658:004
JEL: B17; N40

Бут-Гусаим А. Г., Ковтуненко К. В. Цифровой менеджмент: проблемы и перспективы развития
В статье исследованы актуальность цифрового менеджмента, сущность данного понятия и основные подходы, определяющие понятие цифро-
визации. Проведено исследование научной литературы, определяющей направления развития процессов цифровизации менеджмента и значение 
в этом процессе трудовых ресурсов, имеющих достаточный уровень квалификации и умеющих применять творческие и новейшие подходы к ре-
шению проблем. По результатам исследования выделены основные сильные стороны цифрового менеджмента, способные решить ряд проблем 
современного бизнеса. Вместе с этим показаны и проблемы цифрового управления. К ним следует отнести уменьшение важности человека в 
бизнес-процессах, поскольку в условиях автоматизации роль руководителя становится всё менее определенной. Возникают дополнительные 
риски того, что менеджер может потерять способность мыслить критически и ставить перед собой четкие задачи. Очень важно не пере-
оценивать роль автоматизации, ведь она, в первую очередь, должна быть направлена на помощь, а не на жесткое управление деятельностью 
компаний в пределах заложенных шаблонов. При недостаточном уровне компетенций специалисты не могут оперативно взаимодействовать 
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с автоматизированными системами, что создает дополнительные трудности управления. Развитие технологий цифрового менеджмента на-
правлено на решение задачи создания программы полной автоматизации бизнес-процессов, которая строится на основе кропотливого анализа 
деятельности бизнес-процессов, происходящих в прошлых периодах. Важным в этом процессе является определение роли персонала, особен-
ностей формирования материальных, финансовых потоков и потоков денежных средств. Для того, чтобы реализовать такие программные 
комплексы, придется создать теоретическое, методологическое и технологическое обоснование. В работе определены основные задачи, реали-
зация которых поможет в составлении алгоритма программы комплексной цифровизации менеджмента.
Ключевые слова: цифровой менеджмент, цифровизация, алгоритм, бизнес-процессы.
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But-Gusaim O. H., Kovtunenko K. V. Digital Management: The Development Problems and Prospects
The article explores the relevance of digital management, the essence of this concept and the basic approaches that define the concept of digitalization. The 
article carries out a research of scientific literature, which determines the direction of development of the processes of digitization of management and the 
importance in this process of the labor force, having a sufficient level of skills and being capable to apply creative and new approaches to problem solving. Ac-
cording to the results of the study, the main strengths of digital management, which can solve a number of problems of modern business, are allocated. At the 
same time, the problems of digital management are also displayed. These include reducing the importance of the person in the business processes, as the role 
of the leader becomes less and less defined in the context of automation. There are additional risks that the manager may lose the ability to think critically and 
set clear goals. It is very important not to overestimate the role of automation, because it should be primarily aimed at assisting, and not at tight management 
of the activities of companies within the defined templates. With insufficient competence, professionals cannot interact operatively with automated systems, 
which creates additional management difficulties. The development of digital management technologies is directed towards solving the task of creation of a 
program of full automation of business processes, which is based on a painstaking analysis of the activities of business processes taking place in past periods. 
It is important to determine the role of staff, the specifics of formation of the material, financial flows and money flows. In order to implement such software 
complexes, it will be necessary to create a theoretical, methodological and technological substantiation. The publication identifies the main tasks, the imple-
mentation of which will help in compiling the algorithm of the program of integrated digitalization of management.
Keywords: digital management, digitalization, algorithm, business processes.
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У сучасних умовах ведення бізнесу вдоскона-
лення господарських процесів не може не 
обійтися без цифровізації. Цифрові техноло-

гії дозволяють бізнесу завойовувати ринки, швидше 
впроваджувати нові технології не тільки у виробничі 
процеси, але і на всіх рівнях здійснення господарської 
діяльності. Швидкі темпи розвитку інформаційно-
комунікаційних та економічних сфер обумовлюють 
актуальність теми дослідження та мету, яку вирішує 
цифровий менеджмент. На сьогодні використання 
цифрового обладнання та платформ дозволяє сфор-
мувати основу для формування конкурентних пере-
ваг бізнесу, мінімізувати витрати, а головне – вчасно 
реагувати на зміни як у внутрішньому, так і у зовніш-
ньому середовищі.

Питання дослідження цифрового менеджменту 
широко описані в зарубіжній літературі, а особливо –  
в науково-популярній, яка фактично є лакмусовим па-

пірцем розвитку наукового прогресу. Зокрема, Кевін 
Келлі [1] вважає, що інформаційна галузь здатна сут-
тєво трансформуватися в наше життя, а в недалекому 
майбутньому багато старих професій зникне. За цих 
умов з’являться нові професії, які формуватимуть на-
прями руху суспільства. Своєю чергою, Кетрін Хейлс 
[2] визначає, що використання інформаційних техно-
логій уже спричинило різкі зміни у світогляді, що при-
веде до усвідомлення людей самих себе як особис-
тостей і як виду в цілому [3]. У роботі Мартіна Форда 
[4] зазначається, що штучний інтелект може конкуру-
вати з людськими можливостями та розумом, а тому 
автор вважає, що машини зможуть замінити багатьох 
людей і жити своїм соціальним життям. Тім О’Райлі 
[5] є засновником освітнього процесу та однойменної 
компанії O’Reilly Media. Він вважає, що цифровіза-
ція приведе до того, що компанії зможуть здійснити 
справжні технологічні прориви та вироблятимуть 
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нові продукти. Ерік Бріньолфссон та Ендрю Макафі 
[6] вважають, що для збільшення фізичних та інтелек-
туальних можливостей людства необхідне викорис-
тання цифрових технологій, які повинні трансформу-
ватися в наше життя. У роботі Річарда Флоріди [7], 
яка здобула премію «Проривна ідея 2018 року», опи-
сано, що подальший розвиток суспільства залежить 
від організації робочих місць, а їх кількість залежить 
від використання цифрових технологій та роботів. 
Що стосується наукових досліджень, то тут варто 
визначити праці таких науковців, як M. Rohrbach [8],  
A. H. Glasgow [9], А. Фляйшман [10], які надають ва-
гоме значення цифровому менеджменту у сфері роз-
витку організацій, однак підходи до досягнення кін-
цевої мети в кожного автора різні [11].

Метою дослідження є визначення проблем 
цифровізації менеджменту, а також перспектив щодо 
розвитку цифрових технологій у менеджменті.

Кожне підприємство має свою організаційну 
та управлінську структуру, а також структуру 
господарських процесів загалом. На сьогодні 

не існує єдиної правильної концепції цифровізації ме-
неджменту, однак є апробовані технології, які успішно 
показують себе у сфері контролю, моніторингу та ана-
лізу даних. Однак повна цифровізація управлінських 
процесів на практиці є нездійсненою, і причиною цьо-
му є не тільки відсутність технологій та спеціалістів, 
які дозволять сформувати такі програми управління, 
але і занадто мінливе середовище, пристосуватися до 
якого практично неможливо. У даній роботі запропо-
новано варіанти розвитку цифровізації менеджменту 
у сфері побудови алгоритмів прийняття управлін-
ських рішень під впливом різних чинників. 

Сьогодні в умовах технологічної революції від-
бувається стрімке зростання кількості менеджерів, 
що здатні формувати автоматизовані процеси ви-
робництва. Вони здійснюють так звану революцію 
управління, що приводить до появи нового класу 
креативного менеджменту з використанням цифро-
вих технологій. Для реалізації таких завдань потріб-
но проаналізувати роботу, яка вже виконана такими 
менеджерами, та сфокусувати її на перехід із «сус-
пільства знань» до «цифрового суспільства» [12].

Перш, ніж почати досліджувати проблеми та 
напрями розвитку цифрового менеджменту, доціль-
но зрозуміти зміст даного поняття. Воно складаєть-
ся із двох слів: «менеджмент» і «цифровий». Ме-
неджментом вважається вид людської діяльності, 
яка розповсюджуються на ділову, суспільну, сімейну 
та інші сфери функціонування людини. Менеджмент 
завжди пов’язується із досягненням певної мети в 
діяльності людини. 

Поняття менеджменту введено в українську 
наукову літературу з американської, оскільки слово 
менеджмент означає «керувати». Дослівне значення 
слова менеджмент – «керівництво людьми». У США 

менеджерами називають тих людей, які відповідно до 
законодавства беруть на себе відповідальність щодо 
здійснення управління людьми, майном, капіталом 
і бізнесом у цілому. У наш час менеджмент відокре-
мився від безпосереднього процесу праці та зумовив 
основу для виникнення управлінців та професіоналів 
і, як результат, – нової спеціальності керівника, який 
орієнтований на результат, а не на процес управлін-
ня. Своєю чергою, цілі досягаються з використанням 
праці людей, фінансових ресурсів, інтелекту та, зви-
чайно ж, цифрових технологій [13; 14].

Складовими елементами цифрових технологій, 
на думку Гуренко А. В. і Гашутіної О. Е. [16], є кібер-
фізичні системи, Інтернет речей, Big Data, робототех-
ніка (табл. 1).

Цікавим є запитання, як зміниться зміст тер-
міна «менеджмент» після того, як до нього 
додати термін «цифровий». Загалом, можна 

говорити про те, що закономірності управління зали-
шаються незмінними. Однак з’являються нові мож-
ливості використання комп’ютерів та програмного 
забезпечення в управлінській діяльності. Новизна 
поєднання цих понять полягає в розширенні кількос-
ті пристроїв для збору та обробки даних, зменшенні 
кількості алгоритмів, розробки програмного забез-
печення, що дозволяє обробляти складні дані, відео, 
аудіоінформацію, розпізнавати мову, вести аналітич-
ні процеси. 

В основі цифрового менеджменту лежать прин-
ципи технологічного розвитку, розвитку науки, тех-
ніки та креативних підходів до організації господар-
ських процесів, які часто називають технологіями 
прориву. У результаті впровадження таких техноло-
гій формується інноваційний розвиток науки, освіти 
та дослідницьких проєктів, в основі яких лежить роз-
виток технічної сфери виробництва, впровадження 
інтелектуального ресурсу як головної компоненти 
розвитку господарських процесів. Відповідно до та-
ких принципів змінюються соціальні структури та 
відносини в суспільстві, що вимагають відповідного 
цифрового розвитку [16].

 Цифровий менеджмент формується на основі 
суспільства знань і так званого «смарт суспільства», 
інформаційного використання компонентів, які за-
стосовуються у сфері надання цифрових послуг на-
селенню. Своєю чергою, інформаційний цифровий 
розвиток підприємства базується на основі інформа-
ційних ресурсів.

 Значення інформаційного цифрового менедж-
менту полягає в його спрямованості на цифровізацію, 
що визначається зусиллями, здібностями, кваліфіка-
цією, компетенціями фахівців, які будуть вирішувати 
складні питання комп’ютеризації. Усе це можливо 
завдяки створенню нових спеціалістів, які стануть 
частиною цифрового суспільства. Формування циф-
рового суспільства спрямовується на розвиток інте-
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Таблиця 1

Складові елементи цифровізації бізнес-процесів

Перелік елементів Сфера застосування

Кіберфізичні системи Комп’ютери; мобільні телефони; планшети, мікрофони, відеокамери, світлові датчики

Інтернет речей 

Вбудовані надавачі інформації: Internet, Wi-Fi, Bluetooth. Програмне забезпечення: програми 
автоматизації операційної діяльності (OSS, Operation Support System); програми забезпечен-
ня інформаційної безпеки; програми управління бізнес-процесами (BPM, Business Process 
Management)

Бази даних Соціальні мережі; особисті дані; комерційні транзакцій; вміст

Робототехніка Проморобот; робот телеприсутності

Джерело: складено на основі [16].

лектуальної та творчої діяльності людей і розгортан-
ня міжкультурних контактів та ділових форм соціаль-
ності. Основними визначальними чинниками є:

1) теоретичне знання, яке стає організуючою ба-
зою суспільства;

2) кібернетична основа, що визначає критерії 
розвитку цифровізації. Невипадково, що в 
основу цифрового менеджменту закладають-
ся механізми цифровізації як головного чин-
ника інтелектуального потенціалу [17]. 

Розвиток цифрового менеджменту повинен за-
безпечуватися освітньою програмою, що має 
бути впроваджена на всіх рівнях державної 

служби та місцевого самоврядування. Враховуючи, 
що з розвитком цифрових технологій відбудеться 
скорочення робочих місць, необхідно буде створю-
вати такі соціальні зв’язки, які забезпечать розви-
ток творчого потенціалу населення, що в результаті 
вдосконалить підходи до ведення господарської ді-
яльності, яка буде орієнтована не стільки на бізнес, 
скільки на розвиток суспільства в цілому. Це є осно-
вним завданням цифрового покоління Z, або по-
коління, яке народилося після 1995 року. Ці молоді 
люди завжди проводили час за комп’ютером, із са-
мого дитинства цих дітей супроводжують цифрові 
технології, які їх не дивують. Тому це покоління не-
можливо здивувати ані наявністю криптовалют, ані 
технологіями типу блокчейн [18], ці люди мають від-
чуття глобальності проєктів, рівності всіх людей між 
собою. Саме це покоління готове створювати нові рі-
шення, які будуть спрямовані на вдосконалення біз-
нес-процесів задля вирішення проблем глобалізації 
та соціальної нерівності.

Наявність цифрових підходів менеджменту 
створює ряд можливостей, яких у менеджерів до цьо-
го не було (рис. 1).

Оперування необмеженою кількістю інформа-
ції дозволяє з використанням цифрових технологій 
не зберігати великі обсяги даних, адже їх можна по-
дивитися в комп’ютері або через телефон. 

Організація оперативного спільного прийняття 
рішень дозволяє швидко обмінюватися інформаці-

єю, електронною поштою, створювати можливість 
відеозв’язку, конференцій, проведення колективної 
роботи та нарад над створенням документів або про-
цесів господарської діяльності в режимі реального 
часу, що дозволяє прискорити традиційні комуні-
каційні процеси. Це особливо важливо для підпри-
ємств, що мають складну організаційну структуру та 
складаються із декількох підрозділів. 

Проведення нарад і переговорів в режимі 
онлайн дозволяє оперативно вирішити поточні за-
вдання за участі всього керівництва, що дозволить 
працювати більш узгоджено відповідно до загальної 
стратегії підприємства.

Збільшаться швидкість та вчасність реакції на 
поточні проблеми: електронний щоденник буде нага-
дувати про наявні зустрічі та заплановані заходи.

Незважаючи на те, що переваги цифровізації 
менеджменту є очевидними, а його техно-
логії є довгоочікуваними, як і будь-які нові 

процеси, процес цифровізації супроводжується про-
блемами та загрозами для суспільства, основні з яких 
наведено на рис. 2.

Поширеність гаджетів, одночасне опрацювання 
великої кількості інформації, звичка постійно спілку-
ватися телефоном або планшетом розслабляє людей, 
розсіює їх увагу. Під час спілкування та ведення кон-
ференцій досить часто рішення або завдання стають 
нечіткими, на відміну від традиційних письмових 
звернень. Якщо не будуть вирішеними дані завдання, 
це призведе до того, що покоління творчих менедже-
рів не буде здатним працювати на результат.

Багато спеціалістів у сфері економіки та управ-
ління підприємством ідеалізує поняття цифрово-
го менеджменту, вважаючи, що достатньо ввести 
комп’ютеризацію на підприємство, і все налагодить-
ся само по собі. Впродовж багатьох років суспільство 
проходило багато етапів автоматизації господарської 
діяльності та економіки в цьому. Були здійснені спро-
би автоматизувати бізнес, застосувати цифрові тех-
нології для прийняття рішень, і все це починалося 
із введенням комп’ютерів у облікові та управлінські 
процеси. 
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Рис. 1. Можливості цифрового менеджменту

Переоцінювання 
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менеджерів

Недостатній 
рівень розвитку 

автоматизованих 
процесів

Проблеми 
цифрового 

менеджменту

 

Рис. 2. Проблеми та загрози цифрового менеджменту

У результаті можна дійти висновку, що проце-
си автоматизації не скільки удосконалюють 
роботу, скільки спрощують її або дозволяють 

виконувати функцію підтримки прийняття рішення. 
Вони забезпечують збір і попередню обробку даних, 
які потрібні людині для прийняття рішення. Разом із 
цим, господарська діяльність потребує гнучкості від-
носно зміни ринкових умов, а її досягнути в автома-
тизованому режимі практично неможливо, оскільки 
неможливо передбачити виникнення тих чи інших 
подій, а тим більше спрогнозувати їх наперед для 
складання алгоритму стратегічних дій.

Основними проблемами є те, що програмне за-
безпечення й досі не є достатньо розвинутим. З іншо-
го боку, відсутні адекватні моделі та програмні забез-
печення, які застосовуються всіма підприємствами, 
а це означає, що кожен бізнес використовує для себе 
власні системи автоматизації. Як наслідок, для того, 
щоб обмінятися певними електронними документа-
ми, виникає ряд нових проблем, що пов’язані із су-

місністю, що в результаті тільки ускладнює ведення 
переговорів та вирішення поточних завдань. Розви-
ток автоматизованих процесів має відбуватися в на-
прямі об’єднання існуючих програм, а не створення 
власних унікальних продуктів.

Враховуючи існуючі проблеми, можна зазначи-
ти, що на сьогодні процес цифровізації менеджменту 
не може виконуватися повною мірою, без залучення 
персоналу. Цифровізація сьогоднішнього часу наці-
лена на допомогу менеджерам, однак не на повну ав-
томатизацію управління. Розроблення ж таких про-
грам якщо і відбувається, то під особливості бізнес-
процесів підприємства, яке ініціює створення таких 
автоматизованих програм. 

У цілому, для забезпечення процесів управлін-
ня в автоматичному або напівавтоматичному режимі 
слід виконувати дві умови: 

1) програмне забезпечення має бути здатним 
вирахувати відхилення від нормальних показ-
ників процесів на належному рівні;
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2) програмне забезпечення повинно мати мож-
ливість формувати управлінські реакції, які 
дозволяють повернути процеси до нормаль-
ної траєкторії. 

Якщо друга умова не виконується, то викону-
ється перша умова, тобто є можливість повернення 
реалізації процесів до напівавтоматичного режиму. 
Якщо не виконується перша умова, то процес управ-
ління повністю залежить від людини і не може бути 
автоматизованим. 

Сьогоднішні програмні рішення, як правило, 
цього робити не можуть. Складність реалізації кон-
цепції цифрового менеджменту в багатьох випадках 
зумовлена тим, що добре автоматизуються процеси 
матеріального виробництва. Як тільки стає потрібною 
участь людини, процес стає практично некерованим 
за допомогою автоматизованого способу, йому по-
трібні постійні вдосконалення і, як наслідок, – постій-
ні втручання людини, у програмну та апаратну час-
тини автоматизованого менеджменту. Це потребує 
постійного залучення великої кількості спеціалістів, 
що займаються створенням таких автоматизованих 
процесів: починаючи від технологів виробництва та 
закінчуючи програмістами, що описують програмним 
кодом алгоритми прийняття управлінських рішень.

Розглянемо, що потрібно робити для забезпечен-
ня повної цифровізації процесів управління. На 
наш погляд, перш за все, потрібно визначити ал-

горитм процесу управління на всіх етапах господар-
ської діяльності. Управління повинно бути добре про-
рахованим і постійно відбуватися за встановленими 
шаблонами. Це стосується всієї сукупності управлін-
ської діяльності, але, передусім, розрахунку рішень. 
Окрім цього, рішення повинні прийматися із ураху-
ванням стратегії розвитку підприємства. Відходячи 
від теми, можна відмітити, що розрахунок планової 
інформації, яка відповідає стратегії та плану діяльнос-
ті підприємства, є цілком реальною на підприємствах 
з однотипними операціями та чітко стандартизовани-
ми бізнес-процесами, однак не часто використовуєть-
ся на великих підприємствах через недостатній роз-
виток інструментів управління на всіх рівнях. Частіше 
використовуються або напівавтоматичні, або повніс-
тю ручні системи управління процесами. 

З’ясуємо, за яких умов можна визначити, чи 
можна скласти алгоритм цифровізації управління 
бізнес-процесами.

Для початку потрібні знання та використання 
необхідного набору фазових перемінних, або параме-
трів, які однозначно визначають стан об’єкта соціаль-
ної системи. По-друге, необхідна формальна оцінка 
діяльності людини та колективу, визначення їх впли-
ву на стан системи. По-третє, потрібні обов’язкові 
процедури розрахунку управлінських дій, у тому чис-
лі й розрахунку рішень – реакцій на ті чи інші події. 
Усе це, звичайно, потребує особливих компетенцій 

менеджерів. Побудова алгоритмів не виникає сама 
по собі, вона базується на попередній теоретико-ме-
тодологічній оцінці організації роботи за попередні 
періоди, а тому її складання потребує детального 
аналізу системи управління, впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовища, можливих варіантів при-
йняття рішень залежно від зміни внутрішнього або 
зовнішнього середовища. Таким чином, визначають-
ся основні причинно-наслідкові зв’язки, які і форму-
ють модель поточного бізнесу. Адекватна методо-
логічна база формує й адекватну модель цифрового 
менеджменту, а теоретична частина будує методоло-
гічну базу діяльності. Дуже важливу роль в цій роботі 
можуть відіграти наукові та навчальні організації, а 
також досвід зарубіжних країн у розробці програм-
ного забезпечення.

Для того, щоб розробити єдиний алгоритм 
управління підприємством, необхідно вирішити ряд 
завдань:

1) переосмислити, провести ревізію та відкорек-
тувати термінологічний апарат і звести його 
до єдиного, використовуваного в межах під-
приємства для того, щоб зменшити кількість 
непорозумінь;

2) розробити та вдосконалити теоретичні мате-
ріали нормативного характеру, які дозволя-
ють виключити неоднозначне ставлення до 
того чи іншого процесу, подій, ситуації;

3) продовжити роботу з формування та вдоско-
налення математичних моделей, що адекват-
но відображають процес функціонування під-
приємства в активному середовищі, процес 
виникнення фінансових, матеріальних пото-
ків та грошових ресурсів; 

4) сформувати модель бізнесу, що функціонує в 
активному середовищі під впливом змінних 
параметрів системи та зовнішнього середови-
ща, визначити стан підприємства, щоб спро-
єктувати подальший план розвитку.

ВИСНОВКИ
Потреба в цифровому менеджменті відчуваєть-

ся з кожним днем все більше і більше. Це пов’язується 
з тим, що сьогоднішніми управлінцями стає поколін-
ня людей, які практично з раннього дитинства звика-
ють користуватися цифровими технологіями, що до-
зволяють зручно опрацьовувати інформацію, вільно 
спілкуватися без географічних обмежень та швидко 
реагувати на будь-які зміни. Це покоління творчих 
менеджерів прагне застосувати дані принципи і до 
бізнес-процесів, що, своєю чергою, приведе не тільки 
до вдосконалення бізнес-процесів, але і до вирішення 
ряду національних і глобальних проблем. 

На сьогодні основними проблемами цифрового 
менеджменту є те, що він не достатньо автоматизо-
ваний і розвинений, щоб функціонувати самостійно, 
без участі менеджерів. Окрім цього, будь-які зміни 
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в алгоритми цифровізації потребують залучення ве-
ликої кількості спеціалістів, що робить процес авто-
матизації ще більш складним, ніж бізнес-процеси без 
його участі. Недостатній рівень кваліфікації та недо-
статня кількість спеціалістів, що можуть вирішувати 
ці проблеми оперативно, не дозволяють створювати 
досконалі програмні оболонки з управління бізнесом. 

У роботі визначено завдання, які потрібно вирі-
шити для того, щоб створити єдину систему автома-
тизації бізнес-процесів, а також параметри, що дозво-
ляють скласти алгоритми цифровізації менеджменту 
бізнесу.                     
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Петрова І. Л., Албдране М. Управління персоналом і корпоративна культура на малих підприємствах України
Стаття має на меті висвітлення особливостей системи управління людськими ресурсами на малих підприємствах України; визначення тих від-
мінних рис, які відображаються в їх організаційній культурі та забезпечують, з одного боку, унікальні можливості зростання продуктивності в 
організації, а з іншого боку, перешкоджають її розвитку. Система управління людськими ресурсами розглядається як складний і багатогранний 
процес, що охоплює комплекс організаційних практик і заходів, спрямованих на результативне та ефективне використання найціннішого – люд-
ського – ресурсу організації, і водночас є динамічною системою, яка повинна постійно вдосконалюються. Специфіка управління людськими ресур-
сами в малому бізнесі України була проаналізована та порівняна з європейським досвідом. Увагу авторів приділено ключовим характеристикам 
системи управління людськими ресурсами в малому бізнесі, зокрема професійному розвитку персоналу, використанню аутсорсингу та лізингу 
персоналу, системі мотивації, а також удосконаленню організаційної (корпоративної) культури. Ці характеристики демонструють як супер-
ечливі проблеми зростання малих підприємств, так і можливості їх подальшого розвитку. Показано, що слабкість українського малого бізнесу 
проявляється: в обмеженому застосуванні HR-практик, неформальних процедур і відносин; у відсутності соціального захисту; у невизначеності 
та непередбачуваності ведення бізнесу; у недостатньому рівні розвитку корпоративної культури. На основі результатів дослідження висловле-
но пропозиції щодо вдосконалення системи управління людськими ресурсами на малих підприємствах. 
Ключові слова: управління людськими ресурсами, малий бізнес, розвиток персоналу, мотивація, аутсорсинг, лізинг персоналу, корпоративна культура.
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