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У статті обґрунтовано взаємозв’язок між цифровою трансформацією бізнесу і завданнями підви-
щення ефективності управління інноваційними та стартап-проєктами. Зазначено, що застосування 
проєктного підходу в межах певної діяльності передбачає формування проєктної команди. Доведена 
необхідність використання можливостей діджиталізації за усіма можливими напрямками та формами 
задля підвищення ефективності впровадження проєктів, а саме: клієнтський досвід, партнерство та 
співпраця. робота з даними, впровадження інновацій, HR-стратегія та культура, управління цінністю 
тощо. Розглянуто принципи, на яких базується процес організації віддаленої роботи проєктної коман-
ди та здійснено уточнення переваг віддаленої роботи для компанії та для працівника. Визначені осно-
вні етапи процесу організації віддаленої роботи проєктної команди. Розглянуто складнощі віддаленого 
формату роботи та запропоновано комплекс заходів для їх подолання та успішного переходу на новий 
формат роботи. Здійснено аналіз можливостей для розвитку бізнесу в умовах діджиталізації та дове-
дена необхідність розроблення стратегії цифрової трансформації економіки України на довгострокову 
перспективу.

Ключові слова: цифрова трансформація бізнесу, діджиталізація, проєктна команда, віддалений офіс, 
дистанційна робота.

The article substantiates the relationship between the digital transformation of business and the objectives of 
improving the management of innovation and startup projects. It is noted that the application of the project approach 
within a certain activity involves the formation of a project team. The need to use digitalization opportunities in 
all possible directions and forms to increase the effectiveness of innovation and startup projects, namely: 
customer experience, partnership and collaboration, data management, innovation, HR strategy and culture, value 
management, and more. Emphasis is placed on key aspects and benefits of digital business transformation. It is 
proved that the formation of the project team and the organization of its effective work require special attention of 
the chief project manager. It was indicated that when organizing the work of the project team it is necessary to take 
into account certain features of the innovation or startup project, such as novelty, uniqueness, risk, ephemerality, 
staff adaptation, development of common values and traditions, understanding of the psychological characteristics 
of employees and their values and competencies, the complexity of staff cooperation in project teams. The principles 
on which the process of organizing remote work of the project team is based are considered and the advantages 
of remote work for the company and for the employee are specified. It is noted that the use of remote access to 
individual workplaces during the quarantine of Covid-19, opened a convenient way to work throughout the company 
for many companies. The main stages of the process of organizing remote work of the project team are identified: 
choosing a reliable and responsible cloud service provider for all important indicators and getting acquainted with 
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the main stages of migration and organization of work in the cloud. The difficulties of the remote format of work 
are considered and a set of measures for overcoming them and successful transition to a new format of work is 
proposed. An analysis of opportunities for business development in the context of digitalization and the need to 
develop a strategy for the digital transformation of Ukraine's economy, in the long run, is provided.

Keywords: digital business transformation, digitalization, project team, remote office, remote work.

Постановка проблеми. Застосування проєк-
тного підходу в межах певної діяльності перед-
бачає формування проєктної команди, яка буде 
реалізовувати інноваційний чи стартап-проєкт. 
Перспективність проєктного управління акту-
алізує необхідність опрацювання теоретичних 
аспектів щодо управління командою проєкту та 
організації її ефективної роботи метою пошуку 
інноваційних шляхів розвитку вітчизняної еко-
номіки. Цифрова трансформація бізнесу або 
діджиталізація, яка позиціонується як якісно 
новий тип інформаційних та телекомунікаційних 
технологій, що охоплюють і змінюють всі сфери 
підприємницької діяльності, володіє потужним 
потенціалом, що надає при його реалізації шанс 
на досягнення і компаніями лідируючих позицій 
за ключовими напрямами соціально-економіч-
ного розвитку. В умовах нової економіки, під час 
жорсткої конкуренції, швидкого старіння техно-
логій, професій, ідей, проникнення Інтернету 
в усі частини економіки, цифрова трансфор-
мація вийшла на новий рівень важливості для 
бізнес-організацій. Задля підвищення ефектив-
ності впровадження інноваційних та стартап-
проєктів необхідно використовувати можливості 
діджиталізації за всіма можливими напрямками 
та формами: клієнтський досвід; партнерство 
та співпраця; робота з даними; впровадження 
інновацій; HR-стратегія та культура; управління 
цінністю тощо. Дослідників підтверджують, що 
близько 80% опитаних проєкт-менеджерів вису-
вають фактор організації роботи команди та 
людських відносин на перші місця з усіх факто-
рів, що впливають на успішне здійснення про-
єкту, тому пріоритетність цієї сфери діяльності 
не викликає сумнівів [1; 2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Слід зазначити, що проблематика цифрові-
зації економіки, завдання, які в зв’язку з цим 
стоять перед бізнесом і суспільством в цілому, 
є об’єктом інтенсивного осмислення в середо-
вищі фахівців. Питання впровадження інформа-
ційно-телекомунікаційних технологій в контексті 
управління командою проєкту та організації її 
ефективної роботи розкрито в наукових пра-
цях зарубіжних та вітчизняних вчених, як  
Бушуєва Н. С., Ярошенко Ю. Ф., Ярошенко Р. Ф., 
Гудзь О. Є., Жосан Г., Євтушенко Г. І., Коля-
денко С. В., Соколова Г. Б. та ін. [1–6]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Віддаючи належне тео-
ретичній та практичній цінностям попередніх 
здобутків, існує потреба у дослідженні пер-
спективних напрямів використання хмарних 

технологій задля підвищення ефективності про-
єктних команд інноваційних та стартап-проєктів 
та підвищення якості та унікальності створених 
продуктів.

Постановка завдання. Метою статті є фор-
мулювання завдань, які вирішують в процесі 
впровадження інформаційно-телекомунікаційні 
системи та технології задля підвищення ефек-
тивності віддаленої роботи проєктних команд 
та дослідження специфіки застосування хмар-
них сервісів на ринку інноваційних та стартап- 
проєктів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах ресурсних обмежень та нестійкого 
економічного середовища великого значення 
набувають питання вивчення проблем цифро-
вої трансформації бізнесу та викликів, що поро-
джуються діджиталізацією, Йдеться про аналіз 
взаємозв’язку цифрової трансформації бізнесу, 
що спирається на комплекс радикальних інно-
вацій 4-й промислової революції, і завданнями 
підвищення ефективності управління інновацій-
ними та стартап-проєктами. Слід звернути увагу 
на ключові аспекти цифрової трансформації 
бізнесу:

1. Зовнішня комунікація. Необхідно пере-
осмислення моделі вибудовування відносин 
з клієнтами і партнерами, тобто потрібно роз-
робляти продукт під конкретного клієнта, його 
потреби і ситуацію споживання.

2. Бізнес-модель. Сучасні бізнес-моделі 
мають на увазі гнучку налаштованість як під клі-
єнта, так і під обставини і ситуації. Бізнес-модель 
стає шерінговою, тобто бізнес-моделлю спіль-
ного споживання (Collaborative Consumption), 
а не товарної, і стає омніканальною, а не 
нав’язує ринку визначеного каналу. 

3. Проєктні процеси. До проєктного управ-
ління в умовах діджиталізації переходять до 
Agile і Lean-технологій, або до технологій гнуч-
ких змін. 

4. Бережливе виробництво (від англ. Lean 
production) – управління сконцентроване на 
мінімізацію втрати, до оптимізації бізнесу долу-
чають кожного працівника і максимально орієн-
тується на споживача. 

5. Робота з даними. Перехід від BigData на 
Deep machine learning, використання штучного 
інтелекту дозволяє приймати рішення в ситуації 
з неповною і несиметричною інформацією.

6. Внутрішні комунікації і взаємини. В умовах 
цифрової трансформації потрібно по іншому 
вибудовувати роботу з людьми. З’являється фор-
мат віддаленої роботи, аутсорсинг і фріланс [3]. 
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Отже, впровадження інформаційних та теле-
комунікаційних технологій надає ряд переваг, 
а саме: а) економія часу та підвищення продук-
тивності за рахунок автоматизації виробництва 
та інших бізнес-процесів компаній; б) оптиміза-
ція та вдосконалення як внутрішніх, так і зовніш-
ніх комунікацій; в) можливості кросс-продажів/
upsell-продаж – вихід на новий рівень обслу-
говування клієнтів; г) конкурентні можливості 
за рахунок збільшення клієнтського досвіду та 
загальної оптимізації робочого процесу. За про-
гнозними оцінками фахівців обсяги світових 
інвестиції в діджитал-технології мають тенден-
цію до зростання та у 2025 році можуть досяг-
нути 2,5 трл. дол. США [7].

Разом з цим, слід зазначити, що важливою 
складовою процесу управління проєктом є саме 
формування та організація роботи проєктної 
команди. Зусилля керівників проєкту і функці-
ональних підрозділів, які беруть участь у реа-
лізації проєкту спрямовуються на розв'язання 
ряду специфічних завдань, пов’язаних із моти-
вацією праці, конфліктами, виконанням, контр-
олем, відповідальністю, комунікаціями, владою, 
лідерством і т. п. [9; 10]. На думку науковців, під 
час організації роботи команди проєкту необ-
хідно враховувати певні особливості іннова-
ційного проєкту або стартап-проєкту: новизну; 
унікальність; ризик і швидкоплинністю; адап-
тацією персоналу; напрацюванням загальних 
цінностей і традицій; розумінням психологічних 
особливостей працівників і їхніх ціннісних орієн-
тацій та компетенцій; складність співпраці пер-
соналу у проєктній групі.

Автор погоджуються з думкою фахівців, 
в організації процесу побудови проєктної 
команди слід окреслити такі завдання: ство-
рення професійно стимулюючого оточення; 
здійснення ефективного керівництва; забез-
печення кваліфікованим персоналом; забезпе-
чення підтримки керівництва і стабільно сприят-
ливого навколишнього середовища [4].

Зазначимо, що компанії, чия корпоративна 
політика передбачає роботу на результат, 
давно перестали оцінювати співробітників лише 
за години, проведені в офісі. Перші «офіси 
вдома» почали з’являтися в Україні під час 
кризи 2008 року. Однак у той час ця опція була 
доступна тільки великим компаніям, тому що 
вимагала більших витрат на програмне забез-
печення та IT-інфраструктуру, зокрема, запуск 
корпоративного порталу, системи електронного 
документообігу, системи онлайн-комунікацій.

Однак останніми роками технології зробили 
крок у «хмари» (віддалений сервері), і вартість 
витрат суттєво зменшилася. Головне побою-
вання будь-якого роботодавця при словах «від-
далена робота» це падіння ефективності праці 
співробітників. Але досвід свідчить, що все 
зовсім навпаки. Так, в 2020 році 70% офісних 
працівників мобільного оператора «Київстар» 

перейшли на дистанційну робота та на сьо-
годні компанія офіційно перейшла на гібридний 
формат роботи. При цьому, за 2021рік прибуток 
мобільного оператора «Київстар» зріс на 15% 
та досягнув 10,3 млрд грн [11].

Отже, зазначимо, що до переваги віддаленої 
роботи для компанії можна також віднести:

– економія офісного простору;
– спрощення трудових відносин (можли-

вість наймати співробітників за договором під-
ряду);

– підвищення залучення співробітників до 
робочого процесу і їхньої продуктивності;

– можливість наймати співробітників у регі-
онах для виконання конкретного проєкту (дослі-
дження, аудит, пошук клієнтів, відкриття філій 
тощо).

До переваги віддаленої роботи для праців-
ника заслуговують на увагу:

– економія часу і витрат на транспорт;
– можливість працювати не лише з дому, 

але й з будь-якого місця, де є доступ в інтернет 
(готель, аеропорт, кафе);

– можливість довільної організації свого 
робочого дня;

– можливість працювати на кілька компаній 
із різних регіонів і країн.

Серед принципів, на яких базується процес 
організації віддаленої роботи можна виділити 
наступні:

1. Планування. Усі завдання по проєктах 
повинні бути сформульовані чітко, з конкрет-
ними дедлайнами, описом очікуваного резуль-
тату, а також визначенням відповідальних за 
виконання кожної частини проєкту.

2. Створення спільних і індивідуальних цілей. 
Незалежно від місцезнаходження усі співробіт-
ники компанії повинні почувати себе частиною 
колективу і брати участь у досягненні спільних 
робочих цілей. Окрім цього важливо встанов-
лювати для співробітників індивідуальні цілі, 
а також забезпечити менеджерам можливість 
для відстеження прогресу по кожній з них на 
регулярній основі.

3. Контроль. При віддаленій роботі кожний 
співробітник має знати, які завдання вирішують 
інші члени команди: хто за що відповідає, на 
якому етапі перебуває виконання конкретного 
завдання.

4. Розвиток відповідальності. Співробітники 
повинні мати високий рівень самоорганізації, 
при цьому їх комунікації з колегами повинні 
носити регулярний характер і базуватися на 
принципах довіри та відповідальності. 

5. Зв’язок. Щоб співробітники були синхро-
нізовані в часі і могли оперативно здійснювати 
комунікацію з певних питань.

6. Боротьба з ізоляцією. Необхідно, з одного 
боку, надати співробітникам усі можливості для 
ефективної комунікації, а з іншого – постійно 
контролювати цей процес.



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 2 (35) 2022

139139ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

7. Мотивація. Варто застосовувати при відда-
леній роботі ті ж мотиваційні і штрафні санкції, 
що й при роботі в офісі [10; 11].

Організація віддаленої роботи проєктної 
групи та підвищення її ефективності можлива 
завдяки застосуванню хмарних технологій: 
на віддаленому термінальному сервері (або 
групі серверів) розміщуються всі необхідні про-
грами та дані для роботи тієї або іншої компанії. 
Наприклад, у «хмарах» можна працювати з:

– додатками для автоматизації бізнес-про-
цесів та роботи всієї команди в єдиному про-
сторі (зокрема CRM- та ERP-системи);

– програмами для ведення бухгалтерського 
обліку, електронного документообігу та подання 
фінансової звітності (скажімо, M.E.Doc, різні 
версії 1С:Підприємство);

– практично будь-якими іншими спеціалізо-
ваними додатками та програмним забезпечен-
ням;

– IP-телефонією;
– корпоративною поштою, веб-сайтом ком-

панії;
– резервними копіями важливих даних;
– архівами, документами, файлами будь-

яких форматів тощо.
Отже, процес організації віддаленої роботи 

проєктної команди умовно поділяється на два 
етапи: вибір надійного і відповідального поста-
чальника (провайдера) хмарних послуг та озна-
йомлення з головними кроками міграції та орга-
нізації роботи у «хмарах» [12].

Слід враховувати, що при віддаленому фор-
маті роботи команди, можуть виникати певні 
проблеми, наприклад: труднощі з самоорганіза-
цією у колег; проблема запобігання вигорянню; 
складнощі, пов’язані з браком спілкування; 
труднощі в роботі з персоналом; віддалений 
найм співробітників. З метою запобігання та 
подолання зазначених проблем доцільно засто-
совувати комплекс заходів, а саме: 1) допома-
гати колегам в організації робочого дня; 2) регу-
лярно організуємо загальні онлайн-зустрічі для 

всіх, хто працює у віддаленому доступі; 3) пере-
будова HR-активності під віддалену роботу 
(наприклад. friendly-розссилки для колег, кава-
брейки в Zoom, чемпіонати з кіберспорту та ін.); 
4) співбесіди доцільно проводити із застосуван-
ням відеозв’язку; 5) приємні сюрпризи на від-
стані (зібрання на одній великій зустрічі в Zoom, 
щоб відсвяткувати подію або «смачні» посилки 
кур’єром). 

Для віддаленого зв’язку доцільно викорис-
товувати такі застосунки, як віртуальне середо-
вище Citrix и VMware, віртуальні приватні мережи 
(VPN), платформи для корпоративної співпраці, 
наприклад, HighQ, а також інструменти для пре-
зентацій: Zoom, Webex, GoToMeeting и Skype.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок в цьому напрямку. Отже, 
саме впровадження цифрові технологій розгля-
дається як засіб, що забезпечує трансформацію 
практики регулювання економіки, моделей біз-
несу та суспільства в цілому. Особливого зна-
чення набуває взаємозв’язок між цифровою 
трансформацією бізнесу і завданнями підви-
щення ефективності управління інноваційними 
та стартап-проєктами. Складність організація 
співпраці персоналу у проектній команді безпо-
середньо пов’язана зі особливостями проектної 
роботи. Перехід компаній у віддалений формат 
роботи слід розглядати як актуальну задача 
сьогодення. Віддалена робота дозволяє більш 
гармонійно керувати своїм часом та надає без-
ліч переваг як для компанії, так і для співробіт-
ників. Пристосуватися до віддаленої роботи не 
так вже й складно, якщо експериментувати або 
використовувати перевірені методи інших ком-
паній. Перенесення роботи компанії у «хмари» 
допоможе команді працювати зручно, стабільно 
та безпечно, а бізнесу - додатково заощадити 
кошти на утриманні ІТ-обладнання.

Виходячи з цього, подальші дослідження 
доцільно спрямовати в напрямку розробки стра-
тегії цифрової трансформації бізнесу на довго-
строкову перспективу.
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