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Давидова О. Ю., Колесникова В. Д. Диджиталізація як драйвер зростання конкурентоспроможності підприємства 

готельно-ресторанного бізнесу
Мета статті – дослідити світовий досвід застосування digital технологій у діяльності закладів готельно-ресторанного господарства в умовах 
диджиталізації суспільства та перспектив їх переходу на цифрове управління. У статті досліджено процес впровадження digital технологій  
у сферу послуг, зокрема сферу HoReCa. Доведено, що реалізація парадигми цифрової економіки передбачає глибоку перебудову бізнес-моделей і біз-
нес-процесів підприємств готельно-ресторанного господарства. Проведено аналіз сутності поняття «диджиталізація». Доведено, що сучасний 
готельно-ресторанний бізнес значною мірою залежить від інтернет-технологій як основного інструменту підвищення конкурентоспромож-
ності. Одним із найбільш ефективних інструментів просування послуг індустрії гостинності є соціальні мережі. Охарактеризовано сукупність 
умов, що вказують на необхідність використання digital технології для успішного просування послуг підприємств готельно-ресторанного бізнесу 
на ринку. Проведено аналіз найбільш прогресивних digital технологій, які впроваджуються у сферу гостинності: агентські інтерфейси, блокчейн-
технології, робототехніка, технології доповненої дійсності, штучний інтелект, «Інтернет речей» (IoT), 5G, розумні міста та інші платформи. 
Застосування digital технологій дозволяє досягти формування у споживача унікального досвіду поряд із незабутніми враженнями, а підприєм-
ству готельно-ресторанного господарства – отримати постійних споживачів, прибуток і забезпечити конкурентоздатність на ринку послуг.  
Доведено, що збільшення рівня диджиталізації приводить до зростання економічних показників країни. Застосування digital технологій у готель-
но-ресторанному бізнесі характеризується як трансформація від цифровізації окремих бізнес-завдань і процесів до цифрового перетворення 
всього бізнесу. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення економічного ефекту від застосування digital технологій, 
вивчення проблем їх упровадження в підприємства готельно-ресторанного господарства, подальший розвиток індустрії гостинності.
Ключові слова: диджиталізація, digital технології, готельно-ресторанний бізнес, підприємство, індустрія гостинності.
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The purpose of the article is to study the world experience of applying digital technologies in the activities of hotel and restaurant facilities in the context of 
digitalization of society and the prospects for their transition to digital management. The article explores the process of introducing digital technologies into the 
service sector, in particular the HoReCa sphere. It is proved that the implementation of the paradigm of the digital economy involves a deep restructuring of busi-
ness models and business processes of hotel and restaurant enterprises. The analysis of the essence of the concept of «digitalization» is carried out. It is proved 
that the modern hotel and restaurant business largely depends on Internet technologies as the main instrument for increasing competitiveness. One of the 
most effective instruments for promoting the services of the hospitality industry is social networks. An aggregate of conditions indicating the need to use digital 
technology for the successful promotion of services of hotel and restaurant business enterprises in the market is described. The article carries out an analysis of 
the most advanced digital technologies that are being introduced into the field of hospitality: agency interfaces, blockchain technologies, robotics, augmented 
reality technologies, artificial intelligence, the Internet of Things (IoT), 5G, smart cities, and other platforms. The use of digital technologies allows the consumer 
to achieve the formation of a unique experience along with unforgettable impressions, and the hotel and restaurant industry – to get regular consumers, profits 
and ensure competitiveness in the service market. It is proved that an increase in the level of digitalization leads to an increase in the country’s economic indica-
tors. The use of digital technologies in the hotel and restaurant business is characterized as a transformation from the digitalization of individual business tasks 
and processes to the digital transformation of the entire business. Prospects for further research in this direction is to determine the economic effect of the use 
of digital technologies, study the problems of their implementation in the hotel and restaurant industry, the further development of the hospitality industry.
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Цифровізація (диджиталізація) є однією з най-
важливіших змін у сучасному житті людства. 
Нині сучасне суспільство перебуває на ста-

дії завершення третьої інформаційної революції, яка 
розпочалася у другій половині минулого століття. 
Основними характеристиками інформаційної ре-
волюції є цифровізація (диджиталізація), розвиток 
цифрової економіки, застосування у виробництві ін-
фокомунікаційних і диджитал-технологій.

Процес диджиталізації сьогодні охоплює прак-
тично всі сфери діяльності суспільства. Такі зміни 
відбуваються в результаті появи таких цифрових тех-
нологій нового покоління («наскрізних технологій»), 
як: робототехніка, штучний інтелект, Інтернет речей, 
бездротовий зв’язок тощо. Щодо продуктивності 
праці та можливих витрат на одиницю виробництва, 
диджиталізіція є найефективнішою та конкуренто-
спроможною у світі.

Впровадження цифрових технологій відбува-
ється практично в усіх сферах і на всіх рівнях життє-
діяльності суспільства. Звичайно, галузь готельного 
та ресторанного господарства не стала винятком. 
Безперервно нові технології знаходять своє засто-
сування в закладах ресторанного та готельного гос-
подарства. Інноваційні технології та новітні рішення 
дають змогу закладам готельно-ресторанного гос-
подарства поліпшити показники роботи всіх служб, 
зробити процес відвідування закладу більш комфор-
табельним, а підприємство – сучасним, максимально 
клієнтоорієнтованим і конкурентоздатним на ринку 
готельно-ресторанних послуг.

Дослідженню особливостей процесів цифрові-
зації економічних систем присвячено наукові праці 
вітчизняних і зарубіжних науковців, а саме: С. Берна, 
Н. Кащена, Ж. П. Клерка, А. К. Коптєлова, Х. О. Лут-
цевої, А. Мюррея, Т. Окса, Т. Оноре, Ю. А. Рімана,  
Ф. Скуотто, Г. Чміль та ін.

Питання використання digital технологій як 
інноваційного інструменту в системі управління біз-
нес-процесами готельно-ресторанного бізнесу роз-
кривають у працях такі науковці, як: Г. Апельт, В. Ве-
ликочій, О. Грибіненко, M. Жумбей, С. Філюк, І. Хатрі, 
Н. Юрчук та ін.

Проте, незважаючи на вагомий внесок науков-
ців, проблематика диджиталізації індустрії гостин-
ності потребує подальшого, більш глибокого дослі-
дження.

Мета статті – дослідити світовий досвід за-
стосування digital технологій у діяльності закладів 
готельно-ресторанного господарства в умовах ди-
джиталізації суспільства та перспектив їх переходу 
на цифрове управління.

Технологічні інновації залишаються одним із го-
ловних важелів економічного зростання та розвитку 
більшості галузей сучасної економіки. Це стосується 
як усієї сфери послуг, так і, зокрема, сегмента HoReCa –  
індустрії гостинності. Реалізація парадигми цифро-

вої економіки передбачає глибоку перебудову біз-
нес-моделей і бізнес-процесів підприємств готельно- 
ресторанного господарства. Диджиталізація зумов-
лює виникнення нових форматів ведення бізнесу і, 
відповідно, потребує формування нових підходів до 
управління підприємством готельно-ресторанного 
господарства, його активністю та розвитком.

Digital технології з кожним днем усе більше впро-
ваджуються в щоденну діяльність підприємств го-
тельного та ресторанного бізнесу, незворотно зміню-
ючи її назавжди. Враховуючи той факт, що готельно- 
ресторанний бізнес заснований на співпраці між по-
стачальниками широкого спектра послуг і виробни-
ками продукції, переваги цифрових і технологічних 
інновацій у цьому секторі цілком очевидні.

Сучасне середовище існування – це поєднання 
онлайн- і офлайн середовищ, які співіснують 
разом. В індустрії гостинності використання 

цих середовищ завжди було унікальною особливістю 
галузі, і на сьогоднішній день середовище цифрового 
світу є його невід’ємною частиною. Швидкий розви-
ток цифрового світу приносить нові інноваційні рі-
шення в готельно-ресторанний бізнес щоденно.

Термін «диджиталізація» прийшов зі США від 
слова «digitalization», що перекладається як оцифру-
вання. Тобто в перекладі дослівно «диджиталізація» –  
це процес перенесення інформації в цифрову форму, 
тобто перетворення паперових книг в електронні, 
фотографії – у зображення на екрані тощо [1].

У табл. 1 наведено наукові підходи до визна-
чення категорії «диджиталізація».

Проаналізувавши сутність поняття «диджиталі-
зація», можна визначити, що «диджиталізація» – це 
спрощене тлумачення терміна «диджиталізація біз-
несу» – перенесення бізнес-процесів у електронний 
вигляд [8].

Однак цим процес диджиталізації не обмежу-
ється. Інформаційно-комунікаційні технології зміню-
ють (оцифровують) спочатку окремі бізнес-процеси 
в бізнес-організаціях, а потім поступово формують 
віртуальну (цифрову) бізнес-модель, «переносячи» 
бізнес у «світ диджиталу».

За даними дослідження Pricewaterhouse Cooн-
pers, збільшення рівня диджиталізації країни на 10% 
приводить до зростання ВВП на душу населення до 
0,75%. Зростання цього ж показника на 10 пунктів, 
згідно з висновками ресурсу Academics, приводить 
до зниження рівня безробіття на 1,02%. Крім того, на 
думку компанії Accenture, цифрові технології можуть 
бути використані як поштовх для швидшого еконо-
мічного розвитку [9].

Отже, цифровізацію слід вважати важливим 
драйвером зростання економічної активності та ста-
лого розвитку [10].

Мережа Інтернет стала невід’ємною частиною 
диджиталізації суспільства. Сучасний готельно-рес-
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Таблиця 1

Визначення терміна «диджиталізація»

Автор(-и), джерело Визначення

Грибіненко О. [2]
Трансформація, проникнення цифрових технологій для оптимізації та автоматизації біз-
нес-процесів, підвищення продуктивності та покращення комунікаційної взаємодії зі спо-
живачами

Гуренко А., Гашутіна О. [3] Процес використання цифрових технологій з одночасним поліпшенням системи обслуго-
вування споживачів

Король С., Польовик Є. [4]
Передбачає створення системи збору, зберігання та аналізу даних, оптимізацію пошуку  
інформації з використанням Інтернету, обробку об’ємних баз даних, застосування штучно-
го інтелекту, Інтернету речей

Brennen S., Kreiss D. [5] Це процес з оцифрування, перетворення аналогових даних у цифрову форму

De Clerck J.-P. [6]

Це створення цифрової версії аналогових речей. Тобто це процес перетворення чогось 
нецифрового в цифровий формат, який у подальшому може бути використаний в обчис-
лювальній системі для досягнення різноманітних цілей. Диджиталізація полягає у вико-
ристанні цифрових технологій та даних з метою одержання прибутку

Knickrehm M., Berthon B., 
Daugherty P. [7]

Диджиталізація – частина загального обсягу виробництва, створена різними цифровими 
ресурсами. Ці ресурси включають цифрові навички, цифрове обладнання (комплектуючі, 
програмне забезпечення та засоби зв’язку) і проміжні цифрові товари та послуги, що вико-
ристовуються у виробництві. Такий підхід відображає сутність диджиталізації

торанний бізнес значною мірою залежить від інтер-
нет-технологій, які інтенсивно розвиваються та ши-
роко використовуються в діяльності індустрії гос-
тинності.

За даними Digital 2022 Global Overview Report, 
62,5% світового населення використовують Інтернет, 
кількість користувачів за 2021 р. збільшилася на 192 
млн (4%) і становить 4,95 млрд осіб. Кількість корис-
тувачів соціальних мереж зросла більше, ніж на 10% і 
налічує 4,62 млрд осіб – це 58,4% від загальної чисель-
ності населення світу (рис. 1) [11].

Аналіз кількості інтернет-користувачів у світі 
свідчить, що за останні 10 років кількість ко-
ристувачів Інтернету зросла більш ніж удвічі, 

що привело до збільшення сукупного середньорічно-
го темпу зростання на 8,6%. Щоденно кількість інтер-
нет-користувачів зростає, та, як наслідок, розширю-
ються бізнес-можливості в Інтернеті, у тому числі в 
готельно-ресторанному господарстві.

Використання інтернет-технологій дозволяє 
швидко та з невеликими витратами просувати про-
дукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках. 
Сфера використання інтернет-технологій у діяль-
ності підприємств готельно-ресторанного господар-
ства різноманітна: від створення єдиного внутріш-
нього інформаційного середовища до повної інте-
грації бізнесу в середовище Інтернету та зовнішньої 
взаємодії із суб’єктами ринку через глобальну інфор-
маційну мережу.

Для підприємств готельно-ресторанного госпо-
дарства основним інструментом підвищення конкурен-
тоспроможності є інтернет-технології для просування 
продукції (інтернет-реклама, email-розсилки, вебсайт).

Доцільно визначити основні переваги застосу-
вання інтернет-технологій у діяльності підприємств 
готельно-ресторанного господарства, ґрунтуючись 
на висновках готельєрів та рестораторів (рис. 2) [12].

Респонденти відзначили, що інтернет-техноло-
гії є ефективними (76,2%) та не вимагають значних 
витрат часу (67,3%). Також вагомими перевагами є 
незалежність від робочого місця та миттєва доставка 
великого обсягу даних у будь-яку точку світу.

Варто зазначити, що одним із найбільш ефектив-
них інструментів просування послуг індустрії 
гостинності є соціальні мережі, які дозволяють 

оприлюднювати всі сторони діяльності підприєм-
ства, при цьому заохочуючи персонал брати активну 
участь у розвитку онлайн-маркетингу. За останнє де-
сятиліття кількість користувачів соціальних мереж 
збільшилася в 3,1 разу (на 12%) – у 2012 р. їх кількість 
становила 1,48 млрд. Зростання кількості користу-
вачів також тривало двозначними темпами (10,1%).  
У 2021 р. до соціальних мереж приєдналися 424 млн 
користувачів, що в середньому становить більше  
1 млн нових користувачів на день, або приблизно  
13 нових користувачів кожної секунди [11].

Ефективне просування послуг індустрії гостин-
ності в соціальних мережах залежить від правильно 
обраної аудиторії, якості та унікальності контенту, 
адекватності адаптації пропонованих послуг до по-
треб споживачів.

14,8% користувачів Інтернету в усьому світі 
вважають Instagram своєю улюбленою соціальною 
мережею, вона випередила Facebook (14,5%) і посі-
ла друге місце. WhatsApp очолив світові рейтинги із 
15,7% [11].
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Особи, які користуються мережою Інтернет, млрд осіб

Кількість, на яку збільшилося користувачів мережі Інтернет, %

Рис. 1. Динаміка кількості інтернет-користувачів у світі
Джерело: сформовано за даними [11].
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Рис. 2. Переваги застосування інтернет-технологій у діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства
Джерело: сформовано за [12].

За даними Meta, за 2021 р. охоплення реклами 
в Instagram зросло на 21% – понад 250 млн нових ко-
ристувачів приєдналися до платформи. До початку 
2022 р. охоплення глобальної рекламної платфор-
ми досягло майже 1,5 млрд користувачів. Щомісяця 
оголошення у стрічці охоплюють майже всю (96,6%) 
активну базу користувачів соціальної мережі, тому 
вона залишається ефективним місцем розміщення 
реклами.

Кожен четвертий користувач Інтернету у віці 
від 16 до 64 років (27,6%) дізнається про нові бренди, 
продукти чи послуги за допомогою реклами в соці-
альних мережах.

Сучасні споживачі звикають до зручності, коли 
товар можна отримати швидко, натиснувши всьо-

го пару кнопок. Саме тому сервісів доставки їжі все 
більше з віртуальних закладів ресторанного госпо-
дарства. Останніми роками трафік онлайн-замов-
лень страв збільшився приблизно на 300%. А в США 
інтернет-замовлень вже більше, ніж телефонних (за 
даними NPD Group) (рис. 3).

Загалом у світі у 2021 р. на онлайн-бронювання 
готелів витрачено $142 млрд. Порівняно із 2020 р. ці 
витрати зросли на 45%.

Різноманітні підходи до застосування інтернет-
технологій у діяльності підприємств готельно-рес-
торанного господарства дають змогу проаналізувати 
значущість і необхідність їх застосування в управлінні 
диджиталізованими бізнес-процесами, особливо в су-
часних умовах, коли через COVID-19 введено жорсткі 
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обмеження відвідування споживачами закладів го-
тельно-ресторанного господарства та через воєнні дії.

Сучасний «цифровізований» споживач має 
принципово нові потреби – задоволення своїх 
побажань шляхом новітніх тенденцій у digital 

технологіях.
Розглянемо деякі тренди digital технологій, які 

впроваджуються у сфері гостинності.
1. Агентські інтерфейси / розмовний штуч-

ний інтелект (ШІ). У сфері гостинності агентські 
інтерфейси можна використовувати як мінімум для 
двох типів завдань. По-перше, це взаємодія зі спо-
живачем при первинному (віддаленому) контакті, на-
приклад під час бронювання номера готелю або сто-
лика в ресторані, отримання уточнюючої інформації 
під час складання замовлення страв щодо меню, ціни 
страв, вартості доставки, місцезнаходження об’єкта 
тощо. Використання подібних технологій дозволить 
значно скоротити витрати на утримання кол-центрів 
та менеджерів з роботи зі споживачами, позбавить 
персонал від рутинних комунікативних контактів, 
пов’язаних із високим рівнем стресу та емоційним 
вигорянням. По-друге, розмовний штучний інтелект 
може використовуватися безпосередньо в місці на-
дання послуги для взаємодії зі споживачами. Така 
взаємодія може, з одного боку, виконувати розва-
жальну функцію, а з іншого – використовуватися для 
збору та аналізу даних про споживача, його звички та 
бажання для формування пропозицій, які можуть ви-
явитися затребуваними, а також інформування спо-
живачів про нові пропозиції та анонсування подій, 
що плануються до проведення.

2. Блокчейн-технології залишаються одними з 
найбільш важливих і перспективних технологій, що 
пропонують принципово нові механізми контролю та 
характеризуються прозорістю операцій та транзак-
цій. У сфері HoReCa основний потенційний спосіб за-
стосування блокчейну – це забезпечення прозорості 
логістики та постачання. Особливо актуальна така 
технологія для управління ланцюгами постачання 
продуктів харчування [13].

Технологія розподіленого реєстру, гарантуючи 
неможливість підробки баз даних, дозволяє надійно 
відстежувати всі операції торговельно-закупівель-
ної та логістичної діяльності, забезпечуючи не лише 
фінансовий контроль, а й повне простеження шляху 
продуктів харчування «від лану до столу». Техноло-
гія блокчейну є найбільш затребуваною для великих 
мереж ресторанів, особливо в сегменті фастфуду, 
оскільки їхня діяльність пов’язана з великими обся-
гами поставок і великою кількістю залучених поста-
чальників і посередників.

3. Робототехніка. Застосування як окремих 
роботів, так і складніших кіберфізичних систем, що 
поєднують цілу низку фізичних систем, керованих 
комп’ютерними системами, є однією з найстаріших 
концепцій автоматизації готельного та ресторанного 
бізнесу, а роботи-офіціанти та прибиральники існува-
ли у фантастичних романах ще десятиліття тому [14].

Однак лише останніми роками прогрес у ство-
ренні таких систем дозволяє розглядати їх викорис-
тання в готельно-ресторанному бізнесі серйозно. 
Вже діють проєкти, які показують можливості «соці-
альних» роботів, здатних не тільки виконувати пев-
ну функцію серед звичайних людей, а й взаємодіяти 
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Рис. 3. Порівняння замовлень страв телефоном та онлайн-замовлень у США, млн
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з ними. Можна передбачити, що з розвитком ринку 
робототехніки їх використання навіть невеликими 
ресторанами та готелями стане реальною опцією.

4. Операції з біометричними даними. На відмі-
ну від криптовалюти, оплата на основі використання 
біометричних даних (насамперед на основі техноло-
гій розпізнавання осіб) є більш перспективним на-
прямом. Використання електронних засобів оплати –  
один із основних напрямів цифровізації в індустрії 
гостинності.

Крім оплати, біометричні дані можуть вико-
ристовуватись і для вирішення інших завдань рес-
торанного і готельного бізнесу. Насамперед, це іден-
тифікація відвідувача та пов’язані з ним операції. 
Очевидними прикладами є забезпечення доступу до 
готельного номера або запобіжна пропозиція послуг 
для постійного відвідувача ресторану. Головними об-
межувачами для її використання стануть питання 
надійності щодо ідентифікації та ризики збереження 
персональних даних, а також пов’язані з ними побо-
ювання з боку споживачів [15].

5. IoT, 5G та «розумні міста». «Інтернет речей» 
(IoT) – технології взаємодії великої кількості різних 
видів техніки, що дозволяють їм збирати велику кіль-
кість різнорідних даних, обмінюватися ними та від-
повідним чином змінювати свої завдання та дії.

5G – стандарт телекомунікацій нового поколін-
ня з великою пропускною здатністю, необхідною для 
взаємодії в системах IoT.

«Розумні міста» – це комплексні організаційно-
технічні рішення, що забезпечують функціонування 
міського господарства та інфраструктури на основі 
IoT і систем штучного інтелекту. Запропоновані сис-
теми можуть потенційно вплинути як на поведінку 
споживачів, так і на умови ведення бізнесу. Розвиток 
«розумних міст» здатний змінити всю транспортно-
логістичну інфраструктуру – за допомогою як опти-
мізації трафіку, так і активного використання безпі-
лотних транспортних засобів. З одного боку, це збіль-
шить транспортну доступність локацій. З іншого 
боку, розширюються логістичні можливості для ком-
паній, особливо у сфері ресторанного господарства, 
що пропонують послуги доставки. Використання 
автономних дронів надає альтернативу кур’єрських 
служб, які характеризуються високим ризиком стре-
су та плинністю кадрів. Готелі, своєю чергою, отри-
мують нову змогу організації трансферу споживачів.

6. Екосистеми. Сучасні готелі пропонують спо-
живачеві не просто кімнату для ночівлі, а створюють 
цілі екосистеми для туристів. Мета таких проєктів 
полягає в тому, щоб не лише створити умови для но-
чівлі та надання послуг харчування, а й сформувати 
у споживача унікальний досвід та яскраві, незабутні 
враження від поїздки. Саме такі позитивні емоції й 
асоціюватимуться з готелем.

7. Технології доповненої дійсності. Застосову-
ються для стимулювання замовлень номерів у го-

телях (ефект присутності в номері готелю, а також 
демонстрації оточення та місцевих послуг за допомо-
гою гарнітури віртуальної реальності). Також вірту-
альну та доповнену реальність, у т. ч. із тактильними 
відчуттями, можуть реалізовувати цифрові консьєр-
жі для видачі рекомендацій споживачеві щодо спек-
тра додаткових послуг, умов їх надання, видів відпо-
чинку тощо.

ВИСНОВКИ
Диджиталізація є драйвером зростання конку-

рентоспроможності підприємства, його економічної 
активності та сталого розвитку суспільства загалом. 
При всій відносній простоті базового змісту готель-
них і ресторанних послуг індустрія гостинності, як 
і багато інших галузей, перебуває під впливом цілої 
низки digital тенденцій.

Застосування digital технологій у готельно-
ресторанному бізнесі можна охарактеризувати як 
якісний перехід від цифровізації окремих бізнес-за-
вдань та процесів до цифрової трансформації всього 
бізнесу. Це означає, що успішні проєкти диджиталі-
зації підприємств HoReCa, які розраховують отри-
мати переваги від використання передових техноло-
гій, повинні не просто інвестувати в їх придбання та 
впровадження, але, передусім, розробити концепцію 
та бізнес-модель, яка здатна інтегрувати широкий 
спектр цифрових рішень і задовільнити вибагливого 
споживача.

Для залучення нових та утримання постійних 
споживачів впровадження digital технологій у діяль-
ність підприємств готельного-ресторанного бізнесу 
є ефективнішим, ніж традиційні технології. Застосу-
вання digital технологій дозволить споживачеві отри-
мати унікальний досвід поряд із незабутніми вражен-
нями, а підприємству готельно-ресторанного госпо-
дарства – отримати постійних споживачів, прибуток 
і забезпечити конкурентоздатність на ринку послуг. 
Таким чином, керівникам підприємств готельно-рес-
торанного бізнесу необхідно постійно відстежувати 
сучасні технологічні тенденції та активно їх впрова-
джувати в діяльність закладу.

Перспективами подальших досліджень є визна-
чення економічного ефекту від застосування digital 
технологій, вивчення проблем їх упровадження в ді-
яльність підприємств готельно-ресторанного госпо-
дарства для подальшого розвитку індустрії гостин-
ності.                      
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Чобіток І. О. Стратегічне управління промисловими підприємствами в контексті цифрової трансформації:  
науково-теоретичний підхід

Метою статті є формування науково-теоретичного підходу до стратегічного управління промисловими підприємствами в контексті циф-
рової трансформації за сучасних турбулентних умовах господарювання. У статті визначено, що в турбулентних умовах сьогодення цифрові 
технології є одним із основних драйверів зростання та технологічного розвитку світової економіки, економіки країн і промислових підприємств. 
Упровадження цифрових технологій сприяє підвищенню конкурентоспроможності різних секторів економіки, створенню нових можливостей 
для бізнесу з точки зору підключення до цифрових глобальних ланцюжків створення вартості, появи нових ринків і сегментів, а також приско-
реного впровадження нових цифрових товарів у суспільство. Пошук, відбір, розробка й адаптація методів формування стратегії промислового 
підприємства в контексті цифрової трансформації є дуже актуальною та затребуваною, а інструменти цифрової стратегії є найважливішим 
нематеріальним активом промислового підприємства. У результаті проведеного дослідження доведено, що цифрова трансформація сприяє 
розвитку нових бізнес-моделей, дозволяє об’єднувати зусилля для створення інновацій, інвестування, пошуку співробітників, партнерів, ресурсів 
і ринків. Цифрові технології можуть відігравати ключову роль у навчанні співробітників, обміні знаннями, реалізації інноваційних ідей, а також у 
розвитку соціально-економічних сфер суспільства. Важливу роль у процесі стратегічного управління промисловими підприємствами в контексті 
цифрової трансформації відіграють: політика, правові норми, традиції та культура, досягнутий рівень економічного розвитку, рівень освіти, 
власна технологічна потужність та багато інших факторів.
Ключові слова: цифрова трансформація, стратегічне управління промисловими підприємствами, тенденцій глобалізації, «проривні» технології, 
промислова та комерційна парадигма, періодизація, бізнес.
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Chobitok I. O. Strategic Management of Industrial Enterprises in the Context of Digital Transformation: A Scientific and Theoretical Approach
The purpose of the article is to form a scientific and theoretical approach to the strategic management of industrial enterprises in the context of digital transfor-
mation in the current turbulent conditions of economic management. The article defines that in the turbulent conditions of the present day, digital technologies 
are one of the main drivers of growth and technological development of the world economy, economies of countries, and industrial enterprises. The introduction 
of digital technologies contributes to increasing the competitiveness of various sectors of the economy, creating new business opportunities in terms of con-
necting to digital global value chains, the emergence of new markets and segments, as well as the accelerated introduction of new digital goods into society. 
The search, selection, development and adaptation of methods for shaping the strategy of an industrial enterprise in the context of digital transformation is 
very relevant and in demand, and digital strategy tools are the most important intangible asset of an industrial enterprise. As a result of the study, it is proved 
that digital transformation contributes to the development of new business models, allows to join forces to create innovation, invest, search for employees, 
partners, resources and markets. Digital technologies can play a key role in training employees, sharing knowledge, implementing innovative ideas, as well as 
in the development of socioeconomic spheres of society. An important role in the process of strategic management of industrial enterprises in the context of 
digital transformation is played by: politics, legal norms, traditions and culture, the achieved level of economic development, the level of education, its own 
technological power and many other factors.


