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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ  
ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

CONCEPTUAL ASPECTS OF MODELING  
AND DIGITAL TRANSFORMATION RISK MANAGEMENT

У статті розглядаються теоретико-методологічні аспекти щодо управління та моделювання 
ризиком цифрової трансформації Запропоновано авторське визначення ризику цифрової транс-
формації – це економічна категорія, яка відображає особливості сприйняття окремою особою, 
що приймає рішення, або групою осіб, яким делеговані повноваження щодо управління деякою 
економічною системою на різних рівнях, об’єктивно існуючих небезпек, загроз та ненадійності 
технологій, що використовуються у цифровій трансформації; рівня власної цифрової компетент-
ності та цифрової компетентності задіяних фахівців; невизначеності та конфліктності в процесах 
здобуття, генерування, передачі, отримання та зберігання даних, що впливають на досягнення 
мети цифрової трансформації досліджуваної системи. Визначено об’єкт та предмет, а також дже-
рела виникнення ризику цифрової трансформації. З’ясовано, що для управління ризиком цифро-
вої трансформації необхідно використовувати комплексний аналіз, а саме: якісний аналіз ризику; 
кількісний аналіз ризику; моделювання та прогнозування ризику. Проаналізований науковий 
інструментарій економіко-математичного моделювання ризиків цифрової трансформації.

Ключові слова: цифрова трансформація, цифрові технології, ризики, управління, ризик циф-
рової трансформації, моделювання.

В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты по управлению и модели-
рованию риска цифровой трансформации. Предложено авторское определение риска циф-
ровой трансформации – это экономическая категория, отражающая особенности восприятия 
отдельным лицом, принимающим решения, или группой лиц, которым делегированы полно-
мочия по управлению некоторой экономической системой на разных уровнях, объективно 
существующих опасностей, угроз и ненадежности технологий, используемых в цифровой 
трансформации; уровня собственной цифровой компетентности и цифровой компетентности 
задействованных специалистов; неопределенности и конфликтности в процессах получения, 
генерирования, передачи, получении и хранении данных, влияющих на достижение цели циф-
ровой трансформации исследуемой системы. Определены объект и предмет, а также источники 
возникновения риска цифровой трансформации. Выяснено, что для управления риском цифро-
вой трансформации необходимо использовать комплексный анализ, а именно: качественный 
анализ риска; количественный анализ риска; моделирование и прогнозирование риска. Про-
анализирован научный инструментарий экономико-математического моделирования рисков 
цифровой трансформации.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровые технологии, риски, управление, риск 
цифровой трансформации, моделирование.
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The article considers theoretical and methodological problems on managing and modeling of dig-
ital transformation risk. The article deals with the interpretation of the concept of digital transforma-
tion risk – it is an economic category that reflects the peculiarities of perception by a decision-maker 
or a group of persons who are delegated authority to manage an economic system (in which digital 
transformation occurs) at different levels (in particular, at levels of individual enterprise unit, enterprise 
level, industry level, country level, etc.), objectively existing threats, threats and unreliability of tech-
nologies used in digital transformation; the level of own digital competence and digital competence 
of the specialists involved; uncertainties and conflicts in the processes of obtaining, generating, trans-
mitting, receiving and storing data that influence the achievement of the goal of digital transformation 
of the studied system. In addition, the risk of digital transformation can be defined by its components: 
risk of new technologies; risk of new business models; risk of new habits. The object and subject of 
digital transformation risk are identified. The object is an economic system of a certain level, in which 
changes are taking place, which is quite difficult to evaluate the efficiency and functioning of the system 
in the future (after transformation). The subject is the person or decision makers who are interested in 
the effective functioning of the digital transformation risk entity. The sources of digital transformation 
risk are the factors that cause potential dangers, threats and unreliability of technologies, uncertainty 
and conflict in the decision-making processes regarding the digital transformation of the system under 
study. The main methodological approaches to integrated analysis and management of digital transfor-
mation risk are proposed, which should include: qualitative and quantitative risk analysis, risk modeling 
and forecasting, risk management in order to minimize it. Scientific tools of economic and mathematical 
modeling of digital transformation risk are proposed.

Key words: digital transformation, digital technology, risks, management, digital transformation risk, 
modeling.

Постановка проблеми. Нині функціону-
вання економіки неможливо уявити без актив-
ного використання цифрових технологій на 
всіх її рівнях. Так, стратегія успішної діяль-
ності і розвитку сучасних підприємств тісно 
пов’язана з використанням високотехнологіч-
ного виробництва, створенням інноваційної 
продукції та появою нової, отриманням мак-
симального прибутку. Все це неможливо без 
активного впровадження цифрової трансфор-
мації. Роль цифрової трансформації полягає 
у впровадженні цифрових технологій, тобто 
різного роду електронного обладнання та 
програм, у процеси бізнесу та суспільства, що 
сприятимуть динамічному розвитку та успіху, 
забезпеченню безпеки та конкурентоспро-
можності. Цифрова трансформацію передба-
чає зміну бізнес-стратегій, принципів, моде-
лей, операцій, управлінського підходу, цілей 
та інше. Актуальність цієї тематики визнача-
ється тим, що цифрові технології стають голо-
вними чинниками змін у всіх бізнес-процесах, 
але відповідні зміни можуть носити характер 
невизначеності, що сприятимуть розвитку і 
появі нових ризиків, пов’язаних із процесами 
цифрової трансформації. Такі ризики пов'язані 
з безпекою стосовно зберігання та передачі 
інформації, з технологіями її обробки і вико-
ристання, здобуття нових навичок та компе-
тенцій, з порушенням інформаційної безпеки 
тощо. Виявити ці ризики і постаратися їх усу-
нути або скоротити – ось важливе і актуальне 
завдання, яке постало перед фахівцями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливостям функціонування та проблемам 

впровадження цифрової трансформації та 
зумовленого ними ризику присвячені роботи 
вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема 
А. Верховодова [4], О. Риженко, Я. Фіщука [5], 
Н. Зайцева [11], В.В. Вітлінського, Я.С. Нако-
нечного [18, 19] та ін. Однак, незважаючи на 
досить значну кількість робіт теоретичного та 
практичного спрямування, залишаються недо-
статньо вирішеними деякі аспекти щодо тракту-
вання поняття ризику цифрової трансформації, 
визначення об’єкта та предмета, а також дже-
рел виникнення ризику цифрової трансформа-
ції. Не приділено увагу аналізу та оцінюванню 
ризиків цифрової трансформації. Потребують 
подальшого дослідження проблеми застосу-
вання методології та інструментарію еконо-
міко-математичного моделювання щодо управ-
ління ризиком цифрової трансформації. 

Мета статті полягає у виявленні особливос-
тей явища цифрової трансформації, аналізі 
концептуальних засад управління ризиком 
цифрової трансформації, а також у визначені 
наукового інструментарію економіко-мате-
матичного моделювання ризиків цифрової 
трансформації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «цифрова трансформація» увірва-

лося у наше життя стрімко завдяки бурхливому 
розвитку та використанню цифрових техноло-
гій та буде задавати тренди зрушень у суспіль-
стві та бізнесі ще багато років. Підтверджен-
ням цього є створення Міністерства цифрової 
трансформації в Україні [1] 

Цифрова трансформація – це досить широке 
та загальне явище, яке в сучасній епосі погли-
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нуло майже всі сфери на макро- та мікроеконо-
мічному рівнях. Цифрова трансформація (або 
цифровізація) – це трансформація (перетво-
рення та розвиток) процесів у бізнесі та суспіль-
стві за допомогою впровадження цифрових 
технологій, тобто різного роду електронного 
обладнання та програм, які використовують 
інформацію у вигляді числового коду, зазвичай 
двійкового, символами якого є 0 та 1 [2].

Суть цифрової трансформації полягає в 
пошуку нових підходів у вирішенні наявних 
певний час та нових бізнес-завдань із викорис-
танням різних цифрових технологій.

Цифрова трансформація – організаційні 
зміни, що зумовлені провадженням цифрових 
технологій у процеси взаємодії з людиною в 
різних сферах економіки та суспільства; транс-
формація настає у разі, коли використання 
цифрових технологій надає нові можливості, 
інноваційні засоби та методи виконання дій, на 
противагу простого розширення традиційних 
(старих) засобів та методів [3]. Отже, цифрова 
трансформація – це процес, що пов'язаний 
з новими змінами, які спричинені трьома 
взаємопов’язаними складниками: нові техно-
логії, нові бізнес-моделі, нові звички [4].

Якщо розглядати поняття “цифрова транс-
формація” на мікроекономічному рівні, тобто 
на рівні підприємств, то можна говорити про 
загальні зміни в компанії, спрямовані на впро-
вадження сучасних цифрових технологій у біз-
нес-процеси підприємства. Цей підхід перед-
бачає фундаментальні зміни в обладнанні, 
програмному забезпеченні, в підходах до 
управління, корпоративної культури, зовнішніх 
комунікаціях тощо. Як наслідок, підвищуються 
продуктивність кожного співробітника і рівень 
задоволеності клієнтів, а компанія збільшує 
конкурентоспроможність і виходить на сучас-
ний рівень організації.

З розвитком науки постійно з’являються 
нові цифрові технології, удосконалюються, 
трансформують або й зникають із вжитку 
наявні. Таким чином, за ознакою часу цифрові 
технології можна класифікувати так: 

1) цифрові технології минулого, які були 
трендом до 2015 року, проте залишаються акту-
альними і натепер: високошвидкісний Інтер-
нет; смартфони, планшети, ноутбуки, над-
потужні електронні обчислювальні машини, 
сервери, засоби зберігання великого обсягу 
даних; хмарні обчислення; соціальні мережі та 
месенджери тощо;

2) цифрові технології сучасності, які вико-
ристовувалися й раніше, проте дістали стрім-
кого розвитку останнім часом (2016–2019 рр.): 
віртуальна та доповнена реальність; індивіду-
альні гаджети різного призначення; квадро-

коптери, дрони; розумний будинок; різні дат-
чики та сенсори; великі дані; нанотехнології; 
блокчейн;

3) цифрові технології, які вже нині мають 
застосування, проте передбачається їх широке 
використання у найближчому майбутньому 
(2019–2025 рр.): штучний інтелект; когнітивні 
обчислення; робототехніка; 3D-друк; розпо-
ділені обчислення; автономні автомобільні 
засоби; нові технології в енергетиці; технології 
імплантів [5; 6].

Цифрові технології – це насамперед нові 
технології (інновації), яким притаманна мінли-
вість та невизначеність щодо їхнього розвитку. 
Зокрема, це підтверджується змінами в щоріч-
них кривих життєвого циклу компанії Gartner 
[7]. Фахівцями компанії «Gartner» було запро-
поновано «життя» нової технології поділити на 
такі етапи: 

1) знайомство суспільства та бізнесу з техно-
логією та початок її використання; 

2) досягнення піку очікувань споживачів 
(користувачів) технології; 

3) розчарування від використання технології 
(очікування не виправдались у реальності); 

4) трансформація нової технології з метою 
підвищення її корисності та дієвості після 
суцільного захоплення на попередньому етапі; 

5) масове використання технології [7].
Кожна нова технологія по-різному «про-

живає» своє «життя»: деякі досягають п’ятого 
етапу менш ніж за 2 роки, деякі – не досягають 
його ніколи. Кожен із етапів життєвого циклу 
технології пов’язаний із відповідними різними 
ризиками (як однаковими для усіх цифрових 
технологій, так і специфічних). Зокрема, для 
усіх технологій притаманні ризики, що пов’язані 
з: безпекою стосовно зберігання та передачі 
даних, зокрема, персональних та конфіден-
ційних; руйнуванням кордонів приватності 
інформації щодо як окремих осіб, так і щодо 
компаній (підприємств); здатністю до навчання 
та самовдосконалення, здобуття нових нави-
чок та компетенцій щодо використання нових 
технологій у вирішенні складних завдань пра-
цівниками компаній та їх відповідальністю за 
прийняті рішення з використанням цих техно-
логій; законодавчими та нормативними аспек-
тами функціонування технологій; стабільністю 
функціонування технології на апаратному та 
програмному рівнях тощо [8].

Цифрова трансформація – це досить склад-
ний процес, основою якого є цифрові тех-
нології та люди, які їх розробляють та вико-
ристовують. Оскільки цифровим технологіям 
притаманні ризики, а будь-яка людина сама по 
собі є джерелом різного роду ризиків, то і циф-
ровій трансформації також притаманні ризики.
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Є багато поширених підходів щодо визна-
чення поняття «ризику», які наведено, зокрема, 
в [14; 18]. Ризик асоціюється з невизначеністю 
та випадковістю результатів ризикованої діяль-
ності; конфліктністю; протидією; наявністю 
багатоваріантних рішень; якщо не всі альтерна-
тивні варіанти рішень однаковою мірою є спри-
ятливі одночасно.

Невизначеність – це економічна категорія, 
яка трактується як неможливість здобуття абсо-
лютного знання про об’єктивні та суб’єктивні 
чинники функціонування системи, неоднознач-
ність її параметрів [9]. Під невизначеністю розу-
міють також стан неоднозначності розвитку 
певних подій у майбутньому, ступінь нашого 
незнання і неможливість точного передбачення 
основних величин і показників розвитку діяль-
ності підприємства, зокрема реалізації цифро-
вих технологій [10].

Виникнення невизначеності, а в майбут-
ньому ризику, полягає в порушенні правил 
проведення цифрової трансформацій бізнес-
процесів. 

Аналіз наукової літератури показав, що 
серед ключових ризиків цифрової трансформа-
ції можна виділити такі: недотримання захисту 
особистих даних; порушення безперервності 
бізнес-процесів; неготовність до високого 
темпу змін; нерозуміння концепцій цифровий 
трансформації; гальмування процесів цифрові-
зації; наявність кіберзагроз.

Серйозний ризик на шляху цифровий транс-
формації пов'язаний з неготовністю компаній, 
в тому числі і її співробітників, до необхідних 
змін. Наприклад, одним із найбільш обгово-
рюваних сьогодні елементів цифрової транс-
формації є технологія Big Data. Головний ризик 
тут полягає в непередбачуваності і неодноз-
начності отриманих результатів. Самі алго-
ритми обробки даних, покладені в основу цієї 
технології, в принципі не дозволяють отриму-
вати однозначне рішення. Відповідно, бізнес-
рішення, прийняті на основі такого аналізу, 
можуть виявитися зовсім неефективними 
або навіть шкідливими [11]. Також, наприклад, 
хмарні технології, в які переміщається вели-
чезна кількість даних і додатків на ІТ-ринку, 
приводять до нових проблем та ризиків, які 
полягають в тому, як контролювати їх роботу і 
вчасно запобігати збоям.

На нашу думку, ризик цифрової трансфор-
мації – це економічна категорія, яка відображає 
особливості сприйняття окремою особою, що 
приймає рішення, або групою осіб, яким деле-
говані повноваження щодо управління деякою 
економічною системою (в якій відбувається 
цифрова трансформація) на різних рівнях 
(зокрема, на рівні окремого підрозділу підпри-

ємства, на рівні підприємства, на рівні галузі, на 
рівні країни тощо), об’єктивно існуючих небез-
пек, загроз та ненадійності технологій, що вико-
ристовуються у цифровій трансформації; рівня 
власної цифрової компетентності та цифрової 
компетентності задіяних фахівців; невизна-
ченості та конфліктності в процесах здобуття, 
генерування, передачі, отриманні та зберіганні 
даних, що впливають на досягнення мети циф-
рової трансформації досліджуваної системи.

Окрім того, ризик цифрової трансформа-
ції можна визначити за її складниками: ризик 
нових технологій; ризик нових бізнес-моде-
лей; ризик нових звичок. 

Об’єктом ризику цифрової трансформації є 
економічна система певного рівня, в якій від-
буваються зміни, оцінити ефективність яких та 
функціонування системи у майбутньому (після 
трансформації) досить складно. 

Суб’єктом ризику цифрової трансформації є 
особа чи особи, які приймають рішення, та заці-
кавлені в ефективному функціонуванні об’єкта 
ризику цифрової трансформації. 

Джерелами ризику цифрової трансформації 
є чинники, що зумовлюють виникнення можли-
вих небезпек, загроз та ненадійності техноло-
гій, невизначеності та конфліктності в процесах 
прийняття рішень щодо цифрової трансформа-
ції досліджуваної системи.

Отже, необхідно вибудовувати гнучку й 
ефективну систему управління трансформа-
ційними ризиками. У процесі цифрової транс-
формації необхідно також враховувати вже 
наявний набір ризиків самого підприємства, 
оскільки фактично здійснюється не повна 
заміна цифровими технологіями усіх бізнес-
процесів, а можливо, тільки частково. Тому 
головним процесом управління цифрових 
трансформаційних ризиків має бути уник-
нення старих помилок та мінімізування появи 
нових ризиків. 

Для управління ризиком необхідно вико-
ристовувати комплексний аналіз. Він має міс-
тити: якісний аналіз ризику (виявлення факто-
рів ризику, областей ризику, ідентифікація всіх 
можливих ризиків); систему кількісних показ-
ників рівня ризику; кількісний аналіз ризику 
(чисельне визначення ступеня окремих ризиків 
та ризику цього проекту загалом); моделю-
вання та прогнозування ризику; управління 
ризиком із метою зниження його впливу [12]. 

Виділимо основні три етапи процесу управ-
ління ризиком цифрової трансформації згідно 
з [13]. Перший етап процесу управління ризи-
ком має назву «Встановлення оточення», на 
ньому визначаються з цілями, яких керівництво 
підприємства бажає досягнути, внутрішні та 
зовнішні чинники, що мають братися до уваги 
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в управлінні ризиками, встановлюються межі 
та критерії ризику. На другому етапі – «Оціню-
вання ризику» – необхідно складати ідентифі-
кації аналізу та розрахунку (або оцінювання) 
ризику. На цьому кроці відбувається ідентифі-
кація кожного із можливих ризиків, їхніх наслід-
ків та оцінюються ймовірності цих наслідків, 
здійснюється якісне та кількісне оцінювання 
ризику. Наступний, третій етап «Подолання 
ризику» – процес, що складається з оцінювання 
результатів подолання ризику, прийняття 
рішення щодо меж допустимого рівня ризику, 
а у разі необхідності – розроблення та впрова-
дження нових способів подолання ризику, оці-
нювання ефективності подолання ризику.

Необхідність якісного аналізу ризику має на 
меті виявлення всіх можливих ризиків, оскільки 
ризик має бути обґрунтованим і не набувати 
характеру пригоди, а також потенційних зон 
ризику, тому що ризик є тоді, коли є зацікавле-
ність у результатах економічних рішень.

У світовій практиці є низка універсальних 
методів та моделей під час виконання кількіс-
ного оцінювання ризику: статистичні методи, 
методи експертного оцінювання, метод анало-
гій, аналіз чутливості, метод дерева рішень; ана-
ліз методами імітаційного моделювання тощо.

Щодо класичного підходу до оцінювання 
ризику цифрової трансформації, то можна роз-
глянути статистичний підхід. Нехай для деякого 
одного рішення (події) у сфері цифровізації 
можна оцінити величини небажаних наслідків, 
що виражається за різних умов його (рішення) 
реалізації, та ймовірності їх настання, то оці-
нити ризик можна як величину ризику очікува-
ної (сподіваної) невдачі з використанням фор-
мули математичного сподівання: 
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=
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де R – величина ризику цифрової трансфор-
мації ризику; M(X) – математичне сподівання 
випадкової величини X; xi  – величина (обсяг) 
небажаних наслідків в i-их умовах реалізації 
рішення, X x x xi= { }1 2, ,...  – досліджувана дис-
кретна випадкова величина, що відповідає 
небажаним наслідкам рішення; pi  – імовірність 
небажаних наслідків в i-их умовах реалізації 
рішення P p p pi= { }1 2, ,...  – розподіл ймовірнос-
тей настання можливих значень випадкової 
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Очікувана (сподівана) величина є узагальне-
ною кількісною характеристикою та не дозво-
ляє прийняти рішення на користь якого-небудь 
варіанта. Для остаточного рішення необхідно 
виміряти коливання показників, тобто визна-
чити міру коливання можливого результату. 

Коливання можливого результату є ступенем 
відхилення очікуваного значення від серед-
ньої величини. Для його визначення зазвичай 
обчислюють дисперсію (варіацію), або середнє 
квадратичне відхилення:
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Середньоквадратичне відхилення:

σ X D x( ) = ( )
Вважається, що чим більше значення дис-

персії (або середньоквадратичного відхи-
лення), тим більший ступінь ризику. В оціню-
ванні ризику цифрової трансформації можна 
використати також семіваріацію та семіквадра-
тичне відхилення, коефіцієнт варіації, коефі-
цієнт семіваріації, формули розрахунку яких 
наведено, зокрема, в [14; 15]. Ці показники 
доречно використовувати, наприклад, коли є 
кілька можливих результатів (альтернативних 
варіантів) деякого рішення та є потреба в їх 
порівнянні з урахуванням ризику.

Метод експертних оцінок передбачає аналіз 
експертами двох груп факторів ризиків – кіль-
кісних і якісних. В якості експертних оцінок 
будуть висновки спеціалістів щодо доцільності 
провадження тих чи інших цифрових техноло-
гій у бізнес-процеси. Оскільки в аналізі беруть 
участь декілька експертів, то виникає необхід-
ність щодо оцінки погодженості їхніх думок. 
Найчастіше використовують коефіцієнт кон-
кордації, величина якого дає змогу зробити 
висновок про достовірність оцінок [16]:
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де n – кількість факторів; m – кількість екс-
пертів; dj  – відхилення суми від середньої 
суми; Tj – результати проміжних розрахунків.

Величина коефіцієнта конкордації може змі-
нюватись від 0 до 1, якщо значення коефіцієнта 
рівне нулю, то це означає, що зв'язок між оцін-
ками різних експертів відсутній, тобто відсутня 
погодженість думок. Якщо значення дорівнює 
одиниці, то означає, що всі експерти дали одна-
кові оцінки з цієї ознаки, тобто є цілковита 
погодженість думок експертів. 

Метод «дерева рішень» дає змогу схематично 
зобразити проблеми прийняття управлінського 
рішення, що має вигляд графа, вершини якого 
представляють визначені стани, у яких виникає 
необхідність вибору, а гілки дерева представля-
ють різні події (рішення, наслідки, операції), які 
можуть мати місце у кожному окремому стані. 
Кожній гілці «дерева» присвоюються індивіду-
альні числові характеристики. У якості гілок роз-
глядаються, наприклад, величина впровадження 
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технологій і ймовірність його здійснення, що 
характеризує рівень його ризику [17].

Використання методу аналогій зводиться 
до створення база даних і знань стосовно чин-
ників цифрового ризику. Ці бази формуються, 
зокрема, завдяки матеріалам із наукових та 
професійних джерел, достовірних джерел 
мережі Інтернет, шляхом опитування фахівців 
тощо. Використовуючи математичний інстру-
ментарій, здійснюється обробка інформації 
для виявлення залежностей, причин, з метою 
врахування потенційного ризику. Аналіз чут-
ливості допомагає виявити, які є чинники та як 
вони впливають на ризик. 

Кількісне оцінювання ризику цифрової 
трансформації за допомогою методів імітацій-
ного моделювання здійснюється покроково, 
детальний опис наведено у [18]. 

Одним із найпоширеніших математичних 
апаратів, за допомогою якого можлива оцінка 
альтернативних варіантів цифровізації, є теорія 
гри. У якомусь сенсі такий порівняльний аналіз 
схожий на «гру з природою», тобто з проти-
вником, дії якого заздалегідь невідомі і можна 
лише припускати, якими вони будуть і який 
результат може бути отриманий [19]. У теорії 
"гри з природою" використовуються різні кри-
терії оцінки якості рішень [20].

Для практичного застосування краще вико-
ристовувати декілька підходів оцінювання 

ризикованої ситуації з вибором найбільш при-
йнятного варіанту.

Звичайно, зазначений вище інструментарій 
моделювання та управління ризиком цифрової 
трансформації не є повним. Розвиток економік 
та усіх сфер її діяльності в умовах цифровіза-
ції нестиме появу нових наукових напрямів, 
у яких будуть розроблятися різні економіко-
математичні моделі оцінювання таких ризиків, 
які потребують власних, унікальних методів та 
моделей і повинні враховувати специфіку кож-
ного типу ризику

Висновки. Узагальнюючи результати дослі-
дження ризику цифрової трансформації, можна 
зробити деякі висновки. Визначення наперед, 
наскільки ефективною буде проведена транс-
формація бізнесу, неможливо, і достовірної 
статистики кількості та якості проведених циф-
рових трансформацій в Україні немає. Циф-
рова трансформація завжди буде пов’язана з 
ризиком. Тому дуже важливим є врахування 
чинника ризику на всіх етапах впровадження 
цифровізації. Пріоритет у подальших дослі-
дженнях із цього питання потрібно надавати 
розробленню ефективних методів і моделей 
оцінювання відповідних ризиків із метою його 
управління та мінімізації, а також визначенні 
ступеня доцільності реалізації впровадження 
відповідних цифрових технологій за наявного 
ризику.
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