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ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

DIGITAL INNOVATION IN MODERN SOCIETY

Анотація. В статті описано сутність та глобальні причини розвитку сучасних цифрових технологій, які є
визначальними для підприємницької діяльності. Зазначені сучасні інноваційні тренди у ІТ- сфері, які за
словами дослідників, стрімко поширюватимуться у світовому вимірі у 2017 році. Проаналізовано сфери
впливу ІКТ та уточнено можливі наслідки пасивної участі підприємств у процесах світової цифровізації
суспільства.
Аннотация. В статье описаны сущность и глобальные причины развития современных цифровых техно-
логий, которые имеют определяющее значение для предпринимательской деятельности. Уточнены сов-
ременные инновационные тренды в ИТ-сфере, которые, по словам исследователей, будут стремительно
распространяться в мировом масштабе в 2017 году. Проанализированы сферы влияния ИКТ и возможные
последствия пасивного участия предприятий в процессах мировой цифровизации общества.
Annotation. The article describes the nature and causes of global modern digital technologies that are crucial for
business. These modern innovative trends in the IT sector, which according to the researchers, will spread rapidly
in global terms in 2017. Spheres of influence of ICT have been analyzed and specified the consequences of non-
participation of enterprises in the process of world digitalization of society.

Останніми роками темп змін, які відбуваються в житті, суспільному розвитку, економіці,
освіті, управлінні та інших сферах стає все вищим. Причинами такого росту є процеси поши-
рення інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та мережі Інтернет, глобалізація і кон-
вергенція, як взаємопроникнення у бізнес-процеси учасників цифрової екосистеми. За оцін-
ками науковців у сучасному світі ІКТ формують новий технологічний базис суспільства.
Консультанти консалтингової компанії Gartner визначили, що основні технологічні тренди у
2017 році будуть пов’язані з «розумними» застосунками (додатками), цифровізацією та змі-
шаністю (mesh) [1].

Визначальною вимогою для підприємницького сектору в таких динамічних екзогенних
умовах є потреба у адаптації до швидких змін, осучаснення підходів, методів, способів дія-
льності на базі цифрових технологій, організація перетворень і перехід до електронного ве-
дення бізнесу. Частина підприємств фінансової, автомобільної сфери, роздрібної торгівлі вже
використовують цифрові технології у власних бізнес-процесах. За прогнозом Gartner до 2020
року 75% великих організацій інвестуватимуть у розробку технологічних рішень для цифро-
вої трансформації бізнесу [2]. Зрозуміло, що сучасними реаліями життя стає експоненціальне
зростання інновацій, яке відповідає дії закону Мура для ІТ. Отже, виклики корпоративному
сектору можуть бути пом’якшені лише чітким розумінням напряму і темпу інновацій саме в
окремій галузі або на локальному товарному ринку.

Метою даного дослідження є визначення сутності, причин, складу та наслідків цифрових
інновацій для світового та вітчизняного бізнесу; уточнення найбільш вірогідного вектору ре-
агування на сучасні цифрові тренди, вибору тактики та стратегії діяльності об’єктів господа-
рювання в певних екосистемах, на ринках країн.

Щоб залишатися конкурентоспроможними на сучасному ринку, бізнес-лідери вже сього-
дні впроваджують інновації, які найближчими роками можуть стати рушіями розвитку цілих
галузей та національних господарств. Цифрові технології, такі як персональний комп’ютер
та Інтернет вже трансформували сфери праці, освіти, управління, дозвілля, і започаткували
нові ринкові можливості, сформували значні економічні наслідки в широкому діапазоні сек-
торів. Використання бездротових мереж, мобільних пристроїв, технологій відео і конференц-
зв’язку посприяло інтеграції ІКТ у різні сфери економічного життя суспільства, формуванню
нової світової економіки — цифрової. Сучасним трендом є розвиток соціальних та «хмар-
них» технологій, роль і значення яких для корпоративного сектору, на нашу думку, ще оста-
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точно не усвідомлені. Сучасні цифрові технології формують нові запити, вимагають швидкої
і обов’язково інноваційної реакції з боку сформованих раніше екосистем, окремих компаній і
соціуму загалом.

Звертаючись до історії розвитку ІКТ, зазначимо, що народження цифрового суспільства,
інформаційної (мережевої) економіки пов’язують з працями Деніела Белла, Мануеля Касте-
льса, Мілана Желени та інших відомих науковців. Існує багато підходів до тлумачення кате-
горій цифрового суспільства та мережевої економіки, зокрема, як глобальної мережі еконо-
мічних та соціальних заходів, реалізованих на платформі сучасних ІКТ. Вважаємо, що
основними складовими цифровізації економіки є розвинена ІТ-інфраструктура, електронний
бізнес (як ведення господарської діяльності з використанням сучасних ІКТ) та сформоване
громадянське суспільство, здатне застосовувати мережеві технології в повсякденному житті.

Сьогодні 3,5 млрд осіб у світі підключено до Інтернет, і динаміка зростання подвоїлась за
остання два роки. В Україні Інтернет використовує лише 61% населення, у розвинених краї-
нах — до 90% населення, що свідчить про значний потенціал цифрових технологій, який ще
не використовується в повному обсязі. Отже, сучасні ІКТ та глобальна мережа є основними
причинами розвитку цифрових інновацій та зростання їх числа останніми роками.

Переважно на початку кожного з останніх десяти років науковцями і дослідниками ви-
значаються перспективні можливості, тренди у розвитку ІТ-галузі. Сучасними цифровими
інноваціями, визначеними Gartner на 2017 рік, є цифрові платформи, віртуальна та доповнена
реальність, технологія blockchain, штучний інтелект і дизайн-мислення (design thinking) [2].

Відомими цифровими платформами, що вже кардинально змінили діяльність сотні тисяч
компаній по всьому світу, створивши нову бізнес-модель, є Facebook, Uber, Airbnb, Booking
тощо. Платформи набули популярності, застосувавши ефективну схему взаємодії постачаль-
ника з клієнтом, одночасно поставивши під сумнів формат роботи традиційних туристичних
агенцій чи служб таксі. В той же час у кожної глобальної послуги (товару) таких відомих
компаній у локальній країні з’являється «товар-тінь» або «послуга-тінь», які за рахунок ціно-
вої різниці або функцій (властивостей), що враховують локальні потреби, займають відпові-
дно більшу нішу на товарному ринку. Наприклад, Uber та Uklon; Facebook і ВКонтакте та
інші. Причому, глобальні інноваційні технології використовують всі компанії.

Віртуальна та доповнена реальність (як система, яка поєднує віртуальне і реальне) все ак-
тивніше входить у життя, наприклад, розумні окуляри, ЗD анімація та інші, які мають знач-
ний потенціал для трансформації галузей, зокрема, медицини, роздрібної торгівлі, освіти (під
час тренінгів та навчання), інженерії тощо. Такі технології дозволяють поєднати відео, аудіо,
графіку і спецефекти з найрізноманітнішим контентом для створення максимального відчут-
тя присутності та взаємодії з предметами, що в результаті призводитиме до принципово но-
вого досвіду користувачів і, відповідно, збільшення їх числа.

Технологія blockchain (ланцюжок блоків транзакцій), на якій засновані крипто валюти
(біткоїн), уможливлює трансформацію не лише світової фінансової системи, але й органів
влади, охорони здоров’я та інших зарегульованих сфер. Одним з позитивних боків таких
технологій є відсутність посередників, що може стати суттєвою перевагою у розвитку еко-
номіки спільного споживання. Використання blockchain дозволяє постачальнику і клієнту
послуги набагато ефективніше здійснювати розрахунки без численних посередників, які сьо-
годні присутні в таких сервісах як, наприклад, Uber.

Сферами впливу описаних вище та інших цифрових інновацій є:
• цілий спектр нових можливостей для бізнесу, що виникає в умовах економіки знань;
• зростаючий потенціал для створення нових бізнес-цінностей компаній (ринків);
• процеси трансформації у цілих галузях, які стануть можливими за умови інноваційних

перетворень виробництв і організації бізнесу.
Саме тому США та європейські країни-лідери намагаються забезпечити нові можливості

для підприємств та прискорити «цифрові» трансформації власного бізнес-ландшафту, стиму-
люють застосування новітніх цифрових технологій для вдосконалення власних бізнес-
процесів, створення нових бізнес-моделей, удосконалення бізнес-аналітики щодо взаємодії з
клієнтами, підвищення темпів зростання та створення робочих місць. Більш ефективне за-
стосування цифрових технологій було визнано країнами ЄС як основний драйвер для поси-
лення конкурентоспроможності та розвитку економіки, а також росту числа робочих місць,
яке останніми роками скорочувалось.

Стан інноваційної діяльності в Україні, як зазначено у матеріалах національної доповіді
НАН України «Інноваційна Україна 2020» важко вважати задовільним [3]. Незважаючи на
наявність значного наукового потенціалу та досвід створення технологічно складної продук-
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ції, країна з року в рік втрачає свої позиції на ринках високотехнологічних товарів і послуг,
що у сучасному світі розвиваються найбільш динамічно. Ідея економіки, заснованої на знан-
нях, рушійною силою якої є цифрові інновації, в українському суспільстві була значною мі-
рою дискредитована, зокрема, і через неефективні та непослідовні дії влади й анонсування
заходів, які так і не було втілено в життя.

В сучасних інформаційних умовах господарювання ефективна діяльність підприємств
неможлива без цифрових інновацій. Щорічне оновлення цифрового потенціалу корпоратив-
ного розвитку вимагає своєчасного реагування та адаптації бізнес-процесів компаній шляхом
відповідних технологічних трансформацій. Ігнорування підприємцями глобальних змін може
призвести як до втрати лідируючих позицій на ринку, так і в цілому втрати споживачів, які
оберуть інший підхід до процесу задоволення власних потреб.

Щоб бути успішним в епоху цифрової трансформації, важливо здобувати цифровий до-
свід, створюючи власний "простір" в мережі Інтернет. Організації, які мають цифрові інно-
ваційні платформи, зможуть без великих зусиль задавати тренди у своїх бізнес-галузях.
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НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ЇХ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАРМАЦЕВИТИЧНИХ КОМПАНИЙ
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ИХ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

FORECASTING ACTIVITIES OF PHARMACEUTICAL COMPANIES BASED
ON ASSESSMENT OF THEIR MARKETING POTENTIAL

Анотація. У статті розглянуті специфічні особливості інструментарію прогнозування діяльності фарма-
цевтичних компаній з урахуванням маркетингового потенціалу. Запропонована нейронечітка прогнозна
модель управління маркетингом фармацевтичного підприємства.
Аннотация. В статье рассмотрены специфические особенности инструментария прогнозирования деяте-
льности фармацевтических компаний с учетом маркетингового потенциала. Предложенная нейронечет-
ких прогнозная модель управления маркетингом фармацевтического предприятия.
Annotation. In the article specific features of the toolkit for forecasting the activity of pharmaceutical companies
are considered taking into account the marketing potential. The proposed neuromuscular prognosis model of
marketing management of a pharmaceutical enterprise.

Важливою складовою процесу вдосконалення управління маркетингом фармацевтичних
підприємств є, безперечно, прогнозування різних стратегій їх розвитку, на основі яких можна
формувати управлінські рішення щодо модифікації структури потенціалу маркетингу з ме-
тою підвищення його ефективності.

Останнім часом поряд з традиційними методами прогнозування (екстраполяція тенденції,
експоненційне згладжування Брауна) все більшого поширення набуває використання ней-
ронних мереж, які відносяться до систем штучного інтелекту. Адже сфера їхнього застосу-
вання надзвичайно велика: виявлення фальшивих кредитних карток, прогнозування змін на
фондовій біржі, укладення кредитних планів, оптичне розпізнавання символів, профілактика
та діагностика захворювань людини, спостереження за технічним станом машин і механіз-
мів, автоматичне управління рухом автомобіля, прийняття рішень при посадці пошкоджено-




