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Останніми десятиліттями однією з головних тенденцій розвитку економіки і суспільства є про
никнення інформаційних технологій у різні сфери діяльності людини. Інформатизація стає на
стільки важливим фактором зростання продуктивності праці і підвищення якості життя, що
зміни, які відбуваються, розглядаються дослідниками як настання нової ери економічного роз
витку, яка в літературі характеризується терміном "цифрова, або інформаційна економіка".
Розвиток інформатизації насамперед пов'язаний із впровадженням цифрових комунікацій
них технологій і платформ, для яких Інтернет і мобільні пристрої є основою. Сектори економі
ки, засновані на інформаційних і комунікативних технологіях, отримали назву "цифрова еконо
міка".
Цифровізація тією чи іншою мірою зачепила кожну галузь бізнесу, кожне підприємство. Ці
питання визначено у чинному Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність".
Підприємства, у разі формування системи цифровізації обов'язково аналізують управляючі,
операційні та підтримуючі бізнеспроцеси, розробляють оптимальну систему організації та уп
равління, документообігу і на базі цих досліджень приймають рішення щодо впровадження
єдиної системи цифровізації сучасної економіки компанії та її підрозділів. Інтеграція організа
ційних форм виробництва і управління безпосередньо відображаються на вертикальних та го
ризонтальних зв'язках, на підпорядкованості та організаційних принципах компанії та її
підрозділів. Саме результати цієї роботи оптимізують управлінські процеси, їх зв'язки і дозво
лять провести результативну цифрову трансформацію.
Цифровізація бізнеспроцесів компанії та її структурних підрозділів створює нові можливості
для використання ефективних управлінських принципів, підходів, методів, зокрема з ураху
ванням її сучасних концепцій розвитку та співпраці з іншими компаніями. Цифрові технології
перетворюють робочі процеси працівників на зрозумілу, упорядковану, нормовану, зручну та
добре матеріально стимульовані. Наприклад, такі компанії, як ПАТ "Укртелеком" та ПАТ "Укр
залізниця" використовують програмні інтерфейси вже декілька років у системи корпоративно
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го управління, стратегічного менеджменту, зв'язку, фінансів, зокрема, у банківській сфері. Тому
в сучасних умовах постіндустріального розвитку суспільства, як пріоритет визначається цифро
візація бізнеспроцесів компанії та її структурних підрозділів, на основі економіки основної
діяльності — основного доходу, та на дослідженнях організації системи фінансів, бухгалтерсь
кого обліку, підбору персоналу, технічного забезпечення і підтримки. Указані провідні компанії
України співпрацюють з закордонними компаніями, які впроваджують стратегію цифрової
трансформації в управлінський процес і поділяють їх методи та цінності, вважають що забез
печення системи цифровізації компанії можливе кваліфікованим персоналом, мотивацією ви
конавців на правильне та якісне виконання робіт, на постійне підвищення кваліфікації на основі
якісно розроблених норм та правил.
In recent decades, one of the main trends in the economy and society is the penetration of
information technology in various fields of human activity. Informatization is becoming such an
important factor in increasing productivity and improving the quality of life that the changes that are
taking place are seen by researchers as the beginning of a new era of economic development, which
in the literature is characterized by the term "digital or information economy".
The development of informatization is primarily associated with the introduction of digital
communication technologies and platforms, for which the Internet and mobile devices are the basis.
Sectors of the economy based on information and communication technologies are called "digital
economy".
Digitalization to one degree or another affected every branch of business, every enterprise. These
issues are defined in the current Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting". Enterprises,
when forming the digitalization system, necessarily analyze the management, operational and
supporting business processes, develop the optimal system of organization and management,
document management and on the basis of these studies decide on the implementation of a single
digitalization system of modern economy and its divisions. The integration of organizational forms of
production and management is directly reflected in the vertical and horizontal connections, the
subordination and organizational principles of the company and its divisions. It is the results of this
work that optimize management processes, their connections and will allow for effective digital
transformation.
Digitalization of business processes of the company and its structural subdivisions creates new
opportunities for the use of effective management principles, approaches, methods, in particular,
taking into account its modern concepts of development and cooperation with other companies.
Digital technologies transform employees' work processes into clear, orderly, standardized,
convenient and wellfinancially stimulated. For example, companies such as PJSC Ukrtelecom and
PJSC Ukrzaliznytsia have been using software interfaces in corporate governance, strategic
management, communications and finance systems for several years, in particular, in the banking
sector. Therefore, in modern post — industrial development of society, the priority is the digitalization
of business processes of the company and its structural units, based on the economics of the main
activity — the main income, and research on the organization of finance, accounting, recruitment,
technical support and support. These leading companies of Ukraine cooperate with foreign companies
that implement the strategy of digital transformation in the management process and share their
methods and values, believe that the company's digitalization system is possible by qualified
personnel, motivation of performers for proper and quality work, continuous training based on quality
norms and rules.

Ключові слова: цифровізація, цифрова економіка, активи, стратегія, експрес"оптимізація.
Key words: digitalization, digital economy, assets, strategy, express optimization.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтеграція національної економіки до господарсь
кого механізму Європейського Союзу (ЕС) висуває пе
ред українським підприємствами задачу, щодо, забез
печення міжнародних конкурентних переваг. Забез
печення такої інтеграції в контексті стійкого еконо
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мічного росту, ефективного рішення проблеми отри
мання доходів та прибутку підприємства (галузі), ак
туалізує цінність дослідження і запровадження циф
ровізації маркетингової системи управління підприє
мством. Передумовою для рішення такої задачі в
нашій державі є принципи, які відображені у доку
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менті що має назву "Цифрова адженда— 2020" (Циф
ровий порядок денний 2020) [1]. Дотримання цього
документу буде визначальним для створення, реалі
зації та користування перевагами, які надають циф
рові технології у довгостроковій перспективі. Тому на
цьому етапі розвитку економіки (поки Україна зали
шається без чіткої "цифрової візії") кожна компанія,
яка працює з підприємствами ЄС вивчає їх досвід та
цифровий порядок денний (Орієнтир для країн ЄС),
що містить перелік з конкретними діями і визначає
європейську стратегію формування цифрової еконо
міки.
Цифрова трансформація галузі, компанії та її
структурних підрозділів — це впровадження сучас
них технологій у бізнес процеси підприємства. Цей
підхід передбачає не лише встановлення сучасного
обладнання або програмного забезпечення, а і фун
даментальні зміни в підходах до корпоративного уп
равління, обліку, корпоративної культури, зовнішніх
комунікацій, організації виробництва і праці, навчан
ня спеціалістів, підвищення кваліфікації. Як наслідок,
підвищуються продуктивність кожного працівника,
його заробітна плата, рівень задоволеності клієнтів,
а компанія здобуває репутацію прогресивної і сучас
ної організації.
В Україні окремі галузі, як от: "Укрзалізниця", "Ук
ртелеком" обрали для себе цей шлях розвитку, як
єдину можливість відповідати умовам навколишнього
світу, що дуже швидко змінюється. Завдяки цьому циф
рова трансформація "Укрзалізниці", "Укртелекому", їх
промисловості та роздрібної торгівлі вже сьогодні
змінює життя кожної людини і кожної компанії. Кла
сифікацію наукових підходів до сутності бізнес про
цесів даних підприємств здійснено із урахуванням ха
рактеристик їх бізнес процесів. Консолідація характе
ристик у групи дала можливість визначити управлінсь
кий підхід, яким керувалися спеціалісти цієї економіч
ної категорії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЇ
Окремим аспектам розвитку цифрової економіки
приділяли увагу вітчизняні та зарубіжні вчені: С.М. Ве
ретюк [2], С.В. Коляденко [3], А.П. Добриніна [4],
Дж. Вейлз, Б. Кінг та ін., які поняття "цифрова еконо
міка" тлумачать по різному. Формування методологіч
них основ цифрової економіки на підприємствах (галу
зях) досліджені у роботах В.М. Гейця, Н. Демчишак [5],
Т.І. Лозової, А.І. Бєлової та ін. [10; 11]. Однак, зважаю
чи на новизну цієї сфери, особливо у вітчизняних реа
ліях, цифрова економіка потребує подальшого вивчен
ня, зокрема у частині формування її в системі управлін
ня підприємством (галуззю), та її впливу на розвиток їх
економіки загалом та кожного структурного підрозді
лу.

МЕТА СТАТТІ
Визначити сутність цифрової економіки бізнес про
цесів для підприємства (галузі) та з'ясувати особливості
цифрових технологій компанії в умовах формування
єдиного цифрового простору компанії та її структурних
підрозділів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Аналіз поняття "цифрова економіка" показує, що
вчені та нормативні документи України тлумачать його
по різному, це пояснюється відносною новизною [1—
5]. У класичному розумінні "цифрова економіка" — це
діяльність, в якій ключовими факторами виробництва є
цифрові дані та їх використання, що дає змогу суттєво
підвищити ефективність у різних сферах і видах діяль
ності. Принципи політики цифрової економіки компанії
та її структурних підрозділів визначаються, затверджу
ються, та на їх базі будується робота підприємства, га
лузі, компанії (далі — компанії). Так, перший документ
з цифровізації системи майнового комплексу це — "Ме
тодичні положення по інвентаризації майна (всіх статей
балансу) підприємств залізничного транспорту з метою
формування статутного фонду державної акціонерної
компанії "Українські залізниці"", затверджений наказом
№ 712/2 від 30.09.2008 р. керівництвом Міністерства
транспорту та зв'язку України, Державною адміністра
цією залізничного транспорту України (Укрзалізниця),
а після його впровадження на протязі декількох років і
внесення чітких даних у фінансові документи був зап
роваджений новий системний документ "Порядок про
ведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого
майна та земельних ділянок залізничного транспорту",
затверджений наказом Укрзалізниці № 710 Ц від
16.12.2009 р. [8].
Проблеми цифровізації економіки підприємств та їх
бізнес процесів в Україні актуалізуються, з огляду на
подальшу імплементацію угоди про асоціацію із ЄС.
Технології цифровізації галузі, кожного її підприємства,
та бізнес процесів, дозволяють організувати макси
мально персоналізовану взаємодію, якій надає перева
гу більшість клієнтів. Цифрові канали зв'язку, штучний
інтелект, роботизація — з усім цим ми вже маємо спра
ву в нашому повсякденному житті. Впровадження циф
ровізації на підприємствах залізничного транспорту,
зв'язку, банків застосовуються сучасні мобільні при
строї та технології. Цифрова трансформація процесів
оптимізує роботу співробітників підприємств, завдяки
чому зростає продуктивність кожного окремого члена
трудового колективу. Цифровізації бізнесу відкриває
дорогу до інноваційних способів розвитку підприємств:
хмарні технології дозволяють працювати над одним
проектом кільком командам одночасно та ефективно
використовувати ресурси компанії; використовуючи
стратегію Mobile First, компанії отримують і монетизу
ють мобільний трафік, який за своїми показниками вже
наздогнав трафік із стаціонарних пристроїв; готові
рішення дозволяють заощаджувати час на вирішення
завдань. Різні програми, розширення та конектори оп
тимізують роботу компанії із мінімальними витратами
часу на їхнє впровадження та адаптацію [2, c. 107].
Ці та інші технології цифрової трансформації зро
били поріг входу до багатьох сфер діяльності.
Компанія, яка планує активне розширення та зростання
бізнесу, відповідно збільшує штат і обсяги використо
вуваних ресурсів, у неї з'являються нові проекти й на
прями роботи. Система управління, обліку, звітності, що
ефективно працювала ще вчора, сьогодні вже застарі
ла і неактуальна, не задовольняє компанію. З'ясовуєть
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Інвентаризація і облік
нерухомості та нематеріальних
активів
Оцінка вартості і правового
положення нерухомості,
нематеріальних активів

Оцінка ефективності
використання нерухомості

Реалізація

Контроль використання
корпоративного нерухомого
майна

Планування варіантів
використання нерухомості

Рис. 1. Цикл управління корпоративним нерухомим майном

ся, що за наявної організації бізнес процесів служб не
в змозі впоратись з невпинно зростаючим потоком
інформації, який вимагає оперативної обробки (облік
договорів, здійснення розрахункових операцій, підго
товка звітності для інвесторів і державних органів,
тощо). Це у свою чергу стає причиною низької опера
тивності прийняття рішень. Виникають ситуації, коли
невчасно сплачуються податки, вноситься плата за орен
ду. А збір достовірної інформації про дебіторів і кре
диторів займає замість декількох годин — тиждень.
Скільки ж часу йде на порівняння даних відділу марке
тингу з даними інших підрозділів, з бухгалтерськими
звітами. У таких умовах звіт для інвесторів про витра
чені, наприклад, за жовтень кошти вдається сформува
ти лише наприкінці листопада. Будь якого інвестора не
влаштовує така ситуація, коли неможливо ефективно
управляти витратами, доходами, процесом модернізації
виробництва, а відсутність інформації свідчить про ви
соку ймовірність втрати вкладених коштів. Виникає по
треба в оптимізації бізнес процесів. Її можна проводи
ти роками, але зазвичай топ менеджмент компанії не
завжди це задовольняє. В такому разі, враховуючи на
бутий іншими компаніями досвід допоможе цифровіза
ція та експрес метод [10; 11]. Насамперед для екстре
ної оптимізації системи бізнес процесів підприємства
формується так звана команда поліпшення — неофіцій
ний підрозділ компанії. До її складу, як правило, вхо
дять керівники та фахівці відділів, які добре орієнтуєть
ся в найбільш проблемних сферах роботи компанії
(фінансово економічні служби, маркетингу, постачан
ня, відділу кадрів). У роботі саме цих підрозділів часто
допускаються серйозні помилки, а працівники змушені
працювати понаднормово.
Очолювати групу повинен один з керівників ком
панії, наділений повноваженнями віддавати накази прак
тично всім працівникам, інакше успішне застосування
цифровізації та організації експрес методу і подальша
оптимізація бізнес процесів виявиться ускладненим або
й зовсім неможливим. Як правило, у великих компаніях
це директор з питань економіки та фінансів, тому що
така оптимізація має не тільки сприяти наведенню по
рядку на підприємстві, а й принести конкретний еконо
мічний ефект (зниження витрат, одержання більш де
шевих кредитів за рахунок росту прозорості компанії,
тощо).
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Компанії "Укртелеком" та "Укрзалізниця" своїм на
казом затвердили стандартний набір аналітичних питань
команди поліпшення, який аналізувався на всіх бізнес
процесах підприємств галузі [7; 8].
Важливою складовою балансу підприємств є неру
хоме майно. Тому на першому етапі формування систе
ми цифровізації компанії "Укрзалізниця" детально вив
чала питання обліку нерухомого майна кожного підприє
мства. Нерухоме майно — це будівлі, споруди, переда
вальні пристрої та земельні ділянки, на яких ці об'єкти
знаходяться, і потребують не лише щоденного догля
ду, охорони, належного утримання і вигідного викори
стання, а також — професійного, поставленого на сис
темну основу, на користь підприємств, ефективного уп
равління та розпорядження. Для грамотного, ефектив
ного управління необхідно знати про його існування,
статус та характеристики. Через це цифровізація управ
ління нерухомістю починається саме з його інвентари
зації, обліку і реєстрації [6, c.159].
З економічної теорії відомо, що прибуткове функ
ціонування підприємства визначають 4 виробничих фак
тори: капітал, земля, праця та менеджмент. Перші три
фактори було визначено ще Ж.Б. Сеєм, а менеджмент,
як фактор, що з'єднує перелічені три фактори, відоб
ражений у працях А. Маршала. Капітал розуміється як
сукупність матеріальних і нематеріальних активів, що
функціонують у виробничій діяльності підприємства. Під
землею, як фактором, розуміється характеристика зе
мельної ділянки, на якій розташоване підприємство,
цінність земельної ділянки з точки зору географічного
положення і територіального розміщення, стан грунту,
наявність комунікацій тощо. Праця — досвідченість, ква
ліфікація, професіоналізм та ділові якості виробничого
персоналу. Менеджмент як фактор — це досвідченість
та кваліфікація управлінського персоналу, відносини, які
склались у персоналу підприємства з органами управлі
ння в регіоні, іншими підприємствами, банками, партне
рами та клієнтами, репутація (бренд) підприємствами.
Майно, що є на підприємстві (земельні ділянки,
будівлі, споруди, передавальні пристрої, комунікації,
парк обладнання, запаси матеріальних цінностей, нема
теріальні активи і т.п.) — це ресурси, що втілені в таких
факторах виробництва, як капітал і земля. Водночас не
можна не враховувати роль і такого фактору, як менед
жмент, особливо менеджмент, який займається управ
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Ознайомлення на місці з юридичними і фізичними особами,
що займають приміщення
Ознайомлення з документами, що підтверджують права на
об’єкт нерухомого майна
Перевірка відповідності плану нерухомого майна
фактичному стану
База

Виявлення вільних
приміщень

Виявлення незаконно
придбаних

Прийняття рішень про
подальше використання

Виявлення розбіжностей, отриманих
у процесі інвентаризації з даними
обліку і договорів

Внесення майна в КПН

Рис. 2. Технологічна схема проведення інвентаризації та цифровізації

лінням нерухомого майна. Фінансові результати
підприємств багато в чому залежать від того, яке майно
є на підприємстві, які характеристики йому властиві,
якими майновими правами володіє підприємство і на
скільки ефективно управляється це майно з боку кор
поративного менеджменту.
Слід зазначити, що створена цифровізація система
управління нерухомим майном враховує різні аспекти
управлінської діяльності:
— управління структурою майна компанії;
— управління використанням майна;
— управління станом майна.
Кожен з аспектів відрізняється набором характери
стик об'єктів майна і основою для цього є різні види його
обліку: правовий; бухгалтерський; податковий; техніч
ний; технологічний.

Організація
страхового захисту
майна

Здача нерухомого
майна
в оренду

Інвестиційні проекти
по розвитку
майна

Державна реєстрація прав на нерухомість і право
чинів щодо нерухомості є публічною, здійснюється
відповідним органом, який зобов'язаний надавати
інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в
порядку, встановленому Цивільним кодексом України
[п.1, п.2 ст. 182 ЦКУ] та Земельним кодексом. Цикл уп
равління нерухомістю має свої особливості, визначені
специфікою їх використання і може мати такий вигляд
(рис. 1).
На першому етапі необхідно провести чітку інвента
ризацію, виявити і внести в перелік всі об'єкти корпора
тивного нерухомого майна. Далі оцінити вартість і юри
дичну чистоту об'єкта, нематеріальних активів, об'єктів
нерухомості. Оцінка ефективності проводиться для
оцінки доходів і витрат конкретного об'єкта. Результа
ти оцінок використовуються для планування подальшої

Управління затратами
на утримання
майна

КПН - Комплексний
облік майна і
ведення бази
даних та звітності

Оформлення
застави майна

Придбання
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обладнання через
лізинг

Аналіз
використання
майна
Зовнішні

Реєструючі органи

Моніторинг
фізичного стану
майна

Податкові органи

організації

Страхові компанії

Компанії з оцінки
майна

Рис. 3. Функції системи управління майном на підприємстві
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роботи із зазначенням строків їх виконання. Тільки по
стійна робота з оптимізації бізнес процесів дозволяє
компанії бути конкурентоспроможною і успішно розви
ватися. Комплексний підхід до аналізу бізнес процесів
у цьому випадку допомагає виявити джерела виникнен
ня проблеми.
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