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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.
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У турбулентних умовах сьогодення цифрові тех-
нології є одним із основних драйверів зростан-
ня та технологічного розвитку світової еконо-

міки, економіки країн і промислових підприємств. 
Упровадження цифрових технологій сприяє підви-
щенню конкурентоспроможності різних секторів 
економіки, створенню нових можливостей для бізне-
су з точки зору підключення до цифрових глобальних 
ланцюжків створення вартості, появи нових ринків і 
сегментів, а також прискореного впровадження но-
вих цифрових товарів у суспільство.

Процес цифровізації не відбувається одночас-
но в різних країнах світу, тому існує певний розрив 
у ступені цифровізації національних економік, що 
спричиняє формування цифрового розриву та, як на-
слідок, посилення залежності країн, що розвивають-
ся, від високорозвинутих країн світу.

Важливу роль у процесі стратегічного управлін-
ня промисловими підприємствами в контексті циф-
рової трансформації відіграють: політика, правові 
норми, традиції та культура, досягнутий рівень еко-
номічного розвитку, рівень освіти та власна техноло-
гічна потужність та багато інших факторів.

Аналіз публікацій щодо стратегічного управлін-
ня промисловими підприємствами в контексті циф-
рової трансформації свідчить про те, що ці питання 
розглядаються такими вітчизняними науковцями: 
Ареф’єва О. [1], Сидорчук О. [2], Прохорова В. [3; 4; 7], 
Проценко В. [3], Тридід О. [5], Хаустова В. [6], Чобіток В.  
[8; 9] та багатьма іншими. 

Проте питання стратегічного управління про-
мисловими підприємствами в контексті цифрової 
трансформації є актуальним у сучасних турбулент-
них умовах і потребують подальшого дослідження.

Метою статті є формування науково-теоретич-
ного підходу до стратегічного управління промисло-
вими підприємствами в контексті цифрової транс-
формації в сучасних турбулентних умовах господа-
рювання.

У результаті цифрової трансформації глобаль-
ної економічної архітектури виникають нові контури 
цифрової економіки, що характеризується експонен-
ціальним зростанням потоків даних. За цих умов для 
промислових підприємств стає важливим не сам факт 
наявності ресурсу, а наявність даних про цей ресурс 
і можливість їх використання для планування своєї 
діяльності. Цифрова трансформація сприяє розвитку 

нових бізнес-моделей, дозволяє об’єднувати зусилля 
для створення інновацій, інвестування, пошуку спів-
робітників, партнерів, ресурсів і ринків. Цифрові тех-
нології можуть відігравати ключову роль у навчанні 
співробітників, обміні знаннями, реалізації іннова-
ційних ідей, а також у розвитку соціально-економіч-
них сфер суспільства (рис. 1).

Незважаючи на велику кількість публікацій про 
цифрову трансформацію, низка аспектів потребує 
більш ретельного аналізу. Зокрема, потребують те-
оретичного осмислення та аналізу: прикладний на-
прям реструктуризації та модернізації інституцій, що 
забезпечують цифрову трансформацію глобальної 
економіки; умови та чинники ефективного розвитку 
цифрових технологій; створення відповідної інф-
раструктури, що потребує не лише значних зусиль,  
а й інвестицій; кількісні характеристики цифровіза-
ції процесу стратегічного управління промисловими 
підприємствами.

Новий виток технологічного прогресу, пов’яза-
ний з оцифруванням усіх векторів функці-
онування промислових підприємств, спря-

мований на збір та обробку інформації. Вітчизняні 
галузі перебувають на критичному роздоріжжі: чи 
зберегти товарну складову ринків, чи піти шляхом їх 
цифрової трансформації та створити нові моделі спо-
живання на основі інформаційної складової та розви-
тку послуг, створюючи нові виробничі відносини.

Вибрані сьогодні стратегії управління промис-
ловими підприємствами та заходи державного регу-
лювання залежать від цифрової трансформації, що 
формують конкурентні переваги для виживання та 
розвитку промислових підприємств. Найбільш сер-
йозним викликом є те, що споживач починає форму-
вати свої очікування в цифровій сфері, віддаючи пе-
ревагу цифровій підтримці, цифровому просуванню, 
цифровому сервісу тощо.

Слід зазначити, що лише 10% виробничих галу-
зей мають стратегії цифровізації. Для 37% промисло-
вих підприємств цифрова стратегія розробляється 
або обговорюється. Цей факт говорить про те, що 
цифрові рішення сьогодні будуть найбільш затребу-
ваними саме для промислових підприємств, і ці рі-
шення матимуть передусім стратегічний характер.

Поява цифрових технологій збіглася з хвилею 
ініціатив стратегічних змін на промислових підпри-
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Цифрові трансформації

Нові контури цифрової економіки

Зростання експоненціальних  потоків даних

Можливість планування діяльності Наявність даних про ресурс

 

Розвиток нових бізнес-моделей

Пошук
партнерів

Пошук
співробітників 

Навчання співробітників Реалізація інноваційних ідей

Створення
інновацій 

Інвестування

Політика Правові норми Традиції та культура

Досягнутий рівень
економічного розвитку

Рівень освіти та власна
технологічна потужність

 

Умови та чинники ефективного розвитку
цифрових технологій, створення відповідної

інфраструктури (мереж і передачі даних,
центрів обробки даних, сервісів 

програмування тощо) 

Формування ефективного механізму розвитку цифрової трансформації

Реструктуризація та модернізація інституцій, 
що забезпечують цифрову трансформацію 

глобальної економіки (нормативне 
регулювання цифрових ринків і цифрового 

виробництва, підготовка кадрів з цифровими
компетенціями тощо)

Рис. 1. Формування ефективного механізму розвитку цифрової трансформації
Джерело: авторська розробка.

ємствах і зростаючим організаційним ризиком, спри-
чиненим поширенням технологічних змін. Звичайно, 
ці процеси можуть просто збігатися в часі, але циф-
рові технології можуть і викликають певні зміни як у 
самій стратегії, так і в інструментах її проєктування.

Серед очікуваних ефектів упровадження циф-
рових стратегій слід відзначити такі: 

 посилення конкурентних позицій;
 підвищення задоволеності споживачів;
 збільшення доходів і розширення асортимен-

ту продуктів і послуг (у тому числі вихід за 
межі типової галузі);

 зниження собівартості продукції;
 поліпшення якості;
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 підвищення безпеки та продуктивності;
 задоволеність і відданість працівників;
 поліпшення інвестиційних рішень;
 збільшення кількості інвестиційних або стар-

тових проектів;
 скорочення часу створення та виведення но-

вих продуктів на ринок.
Незалежно від того, чи змінюють промислові 

підприємства свою стратегію, щоб відповідати ви-
кликам цифрової трансформації свого основного біз-
несу або використовувати можливості, які надають 
цифрові технології, чи ці технології просто викорис-
товуються без відповідних змін у стратегії промисло-
вих підприємств, ці питання стають ключовими для 
більшості дослідницьких програм, пов’язаних із ор-
ганізаційною підтримкою цифрової трансформації.

Зараз людство вступає в один із найважливіших 
періодів у своїй історії. Епоха екстенсивного 
промислового зростання та розвитку добігає 

кінця, а сучасний капіталізм переживає глибоку кри-
зу. Індустріальна епоха базувалася на розширеному 
відтворенні та залученні в господарський обіг усіх 
наявних ресурсів. Але цей етап у розвитку світової 
економіки закінчується. До недавнього часу промис-
ловість вимагала створення гігантських підприємств 
і соціальних структур, щоб повною мірою викорис-
тати переваги економії на масштабі. Масовість, стан-
дартизація та взаємозамінність стали характерними 
рисами другої половини ХХ століття. У цій ситуації 
важливість технологій зростає. Володіння високими 
технологіями, а особливо лідерство в них, означає 
стратегічну перевагу в сучасному світі. 

З цього приводу багато економістів зверта-
ють увагу на появу нових тенденцій глобалізації, 
пов’язаних з розвитком нових, цифрових технологій. 
Таким чином, нові прогресивні технології виробни-
цтва, наприклад робототехніка, 3D-друк, суттєво 
знижують частку витрат на оплату праці в загальних 
витратах, що робить доцільним повернення деяких 
іноземних виробничих підприємств міжнародних 
концернів у рідну юрисдикцію або в сусідні країни. 

Насправді адитивні технології скорочують гло-
бальні виробничі ланцюжки, а отже, і обсяг транскор-
донної торгівлі. Процес цифрової трансформації є 
нерівномірним і по-різному зачіпає різні країни світу. 
Одним із індикаторів цифрової трансформації країни 
є показник цифровізації. У міру того, як світ стає полі-
тично та економічно децентралізованішим, спожива-
чі, послуги, процеси та бізнес продовжують інтегрува-
тися в цифрові технології. Одночасне зростання циф-
рової інклюзії та економічного націоналізму транс-
формує економічне, політичне та бізнес-середо вище, 
створюючи абсолютно нову модель глобалізації, яка, 
зокрема, характеризується уповільненням динаміки 
міжнародної торгівлі традиційними товарами та по-
слугами, на відміну від інформаційних та ІТ-послуг. 

Інформаційні потоки стали відігравати не менш 
важливу роль у розвитку промислових підприємств, 
ніж торгівля товарами та послугами. Таким чином, 
цифрова трансформація стає одним із головних 
драйверів зростання та розвитку, оскільки сприяє 
підвищенню конкурентоспроможності різних секто-
рів, створенню нових можливостей для промислових 
підприємств, відкриттю нових каналів доступу до 
внутрішніх та зовнішніх ринків. Крім того, цифрова 
трансформація створює нові інструменти для вияв-
лення «хронічних» проблем, які стримують розвиток 
промислових підприємств.

Серед економістів, які помічають нові тенденції 
у прояві глобалізації, слід назвати Р. Болдвіна 
[10]. У своїй книзі «Велика конвергенція: ін-

формаційні технології та нова глобалізація» він ана-
лізує дозрівання «нової» глобалізації, яка базується 
на інноваційних інформаційних і комунікаційних 
технологіях, які значно знизили витрати на тран-
скордонний потік технологій та ідей, їх застосування 
та адаптацію за кордоном, що уможливило поділ ви-
робництва на окремі стадії та привело до виникнення 
на цій основі міжнародних виробничо-технологічних 
систем – глобальних ланцюжків вартості. 

На думку Р. Болдвіна [10], незважаючи на зрос-
тання проблем системи міжнародної торгівлі, появу 
тенденцій деглобалізації та багатьох інших негативних 
тенденцій, процес глобалізації не зникає, а набуває 
нових рис і форм. Однією з них є швидкий стрибок у 
розвитку нових технологій, у тому числі «проривних», 
які значною мірою змінюють усталену промислову та 
комерційну парадигму. Ключову роль тут відіграють 
технології, які дозволяють подолати практично остан-
ню перешкоду на шляху до виходу на новий етап глоба-
лізації завдяки суттєвому зниженню витрат людей на 
виконання своїх трудових функцій у географічно від-
далених місцях (особа – особисті витрати). 

Технології хмарних обчислень, мобільного Ін-
тернету, дистанційно керованої робототехніки, вір-
туальної та доповненої реальності вже сьогодні до-
зволяють виконувати багато бізнес-завдань віддале-
но, за кордоном, без фізичної присутності.

В. Б. Кондратьєв у своїй статті «Новий етап гло-
балізації: особливості та перспективи» (2018 р.) ви-
діляє такі три елементи, на яких базується кожен з 
етапів глобалізації (рис. 2).

Існує багато варіантів періодизації процесу гло-
балізації світової економіки. Перший – починаючи 
з ХІХ століття, коли була винайдена парова машина 
та електрифікована Західна Європа. Другий – почи-
наючи з 1950-х років, коли впроваджувалися техно-
логії масового виробництва та будувалися ланцюги 
поставок для нових зовнішніх ринків (переважно 
американськими компаніями). Третій – наприкінці 
1980-х років, коли Інтернет стає бізнес-середовищем, 
у якому можна передавати виробничі функції та на-
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Етапи глобалізації за В. Б. Кондратьєвим

Сучасні технології, які використовуються та адаптовані однією
або декількома країнами для підвищення ефективності та, відповідно, 
обсягів виробництва

Зручний механізм глобального управління, стимулювання міжнародної
торгівлі та потоків капіталу, зростання ВВП завдяки стабільним
і зрозумілим інституційним правилам

Етап 1 

Етап 3

Одна або кілька країн, що виступають економічним «полюсом»Етап 2 

Рис. 2. Етапи глобалізації за В. Б. Кондратьєвим
Джерело: узагальнено автором.

дання послуг на аутсорсинг, а також організовувати 
глобальні ланцюжки створення вартості. Він завер-
шився з початком фінансової кризи 2008 р. 

Зараз світ перебуває на початку четвертого ета-
пу глобалізації. Схоже, що центрами цього нового 
етапу є країни – генератори нових технологій: Північ-
на Європа, Сполучені Штати Америки, частина Азії 
(включно з Південною Кореєю та Японією). Звичай-
но, Китай зараз є лідером за розміром економіки, на-
селенням, промисловістю та внутрішнім попитом на 
товари та послуги, але глобальна технологічна пере-
вага говорить на користь США: перевага за якісними 
показниками розвитку економіки, науки і техніки, їх 
науково-технічне та економічне підґрунтя, військова 
міць, а також провідне і поки що непохитне станови-
ще у світових фінансах.

Але все ж таки кожен описаний етап глобаліза-
ції пов’язаний зі змінами технологічного рівня світо-
вої економіки.

Конкурентоспроможність сучасної продукції та 
її якість визначаються скоріше не реальними 
процесами виробництва, а інформаційними 

технологіями. Внаслідок структурних змін, що від-
буваються в економіці, такі галузі, як інформаційно-
комунікаційні технології та послуги, виробництво 
електроніки, комп’ютерів та супутнього обладнання, 
альтернативна енергетика та інші, зробили потужний 
стрибок у своєму розвитку.

Перехід промислових підприємств від тради-
ційного сектора до нових бізнес-моделей не зовсім 
вдається, наслідки цих спроб досить негативні. Втім, 
це не оцінка остаточних результатів, а лише поперед-
ні етапи.

Ключовою відмінністю більшості стратегічних 
змін є інтеграція бізнес-моделі в стратегічний процес.

Сучасне промислове підприємство при розроб-
ці стратегії розвитку має враховувати зміни, які від-

буваються у фізичній природі засобів виробництва, 
тому сама стратегія цифровізації стає інструментом 
реалізації нової ролі підприємства в середовищі, що 
трансформується під впливом цифрової трансфор-
мації (рис. 3).

Враховуючи, що стратегія є власним, самостій-
ним документом, який створюється на основі пер-
спективних планів, програм розвитку, інвестиційних 
програм, наявних на промисловому підприємстві, 
дуже важливо врахувати всі етапи розвитку. При цьо-
му, якщо в класичному вигляді стратегія визначаєть-
ся відомими методами, а в інноваційно-прогресив-
ному – середовищем, то в цифровій стратегії обидва 
питання виявляються змінними.

Водночас довгострокові цілі важливі для страте-
гії, оскільки саме тривалий період дає змогу встанови-
ти стабільність цілі, і лише радикально змінювані зо-
внішні умови та внутрішні зміни можуть бути причи-
ною для її перегляду. Без урахування вищезазначених 
тенденцій виживання промислового підприємства, 
утримання бізнесу стає дуже проблематичним.

ВИСНОВКИ
Усе це дозволяє зробити висновок, що пошук, 

відбір, розробка та адаптація методів формування 
стратегії промислового підприємства в контексті 
цифрової трансформації є дуже актуальними та за-
требуваними, а інструменти цифрової стратегії є най-
важливішим нематеріальним активом. промислового 
підприємства.

Проведення цифрової трансформації стає необ-
хідною умовою забезпечення конкурентних переваг 
промислових підприємств як наступного етапу циф-
ровізації після сектора інфокомунікацій та електрон-
ної комерції, що дозволить визначити зміст стратегії, 
її спрямованість та основні інструменти.

Отже, швидкий розвиток цифрових технологій 
змушує промислові підприємства переглядати свої 
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Основні напрямки розвитку процесу цифрової трансформації

Роздрібний штучний інтелект – хмарні обчислення, великі дані, розподілені та нейронні 
обчислення, відкритий вихідний код, блокчейн

Медіа та розваги – соціальні медіа, віртуальна реальність, доповнена реальність,
Інтернет речей

Гостинність – віртуальна реальність, доповнена реальність та Інтернет речей у туризмі

Транспорт і логістика – безпілотні транспортні засоби, хмарні обчислення, робототехніка,
великі дані, Інтернет речей 

 

Стратегічні напрями управління промисловими підприємствами в контексті
цифрової трансформації

Створення цифрового середовища (через платформні рішення), в якому взаємодія
між учасниками відбувається за допомогою цифрових сервісів 

Перехід від аудиторського підходу до контрольованої бізнес-моделі

Збільшення масштабів використання сервісної моделі в концепції «все як послуга»

Створення «цифрового двійника» технологічних бізнес-процесів

Перехід від описової до прогнозної, а потім – до прескриптивної аналітики

Налагодження системи управління цифровими активами

Формування стратегічного управління промисловими підприємствами в контексті
цифрової трансформації

Цілі стратегічного управління промисловими підприємствами в контексті цифрової трансформації

Розширення, ігнорування
або перетворення існуючого
ринку за допомогою кращої

бізнес-моделі

Задоволення існуючих,
але незадоволених

потреб ринку

Впровадження
на ринок нових

технологій, продуктів
або послуг

Створення абсолютно
нового ринку, що

підкреслює важливість
шумпетерівського підходу

Інформаційно-комунікаційний сектор – штучний інтелект, хмарні обчислення, великі дані, 
розподілені та нейронні обчислення, програмне забезпечення з відкритим кодом, блокчейн, 
робототехніка, квантові обчислення, автономні «боти»

Фінансові послуги – штучний інтелект, хмарні обчислення, рішення проти кіберзлочинності, 
великі дані, розподілені та нейронні обчислення, відкритий код

Рис. 3. Науково-теоретичний підхід до формування стратегічного управління промисловими підприємствами  
в контексті цифрової трансформації

Джерело: авторська розробка.
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стратегії, щоб швидко реагувати на нові загрози та 
можливості. Поява цифрових технологій збіглася 
з хвилею ініціатив промислових підприємств щодо 
стратегічних змін і підвищеним почуттям стресу, 
пов’язаного з широкомасштабними технологічними 
змінами. Звичайно, ці процеси можуть просто збіга-
тися в часі, але цифрові технології можуть викликати 
певні зміни при формуванні стратегії розвитку про-
мислових підприємств.                    
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