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Чому цифрова трансформація неминуча

> Різноманітність та кількість цифрових послуг та можливостей збільшуються 
експоненційно,багато хто з них формує споживчі переваги та змінює вимоги до рітейлу. 
> Нові найкращі продукти та сервіси для клієнта допомагають підвищувати ефективність 
бізнес-процесів компанії

Як цифрова трансформація бізнесу виглядає на практиці
> Цифрові тенденції впливаютьт на рітейл по трьом напрямкам клієнтський сервіс, бізнес-процеси 
та бізнес-моделі 
> На практиці ключовими областями застосування цифрових технологій є процеси в магазинах 
та процеси бек-офісу (управління персоналом, цифровий маркетинг та інші)

Як діють успішні компанії

> Успішним інноваційним компаніям притаманні такі особливості:
–Відкритість організації до інновацій, наявність системного підходу до управління інноваціями
– Використання інноваційних інструментів формування ідей, в тому числі

інноваційних методів запуску пілотних ідей
– Побудова цифрового бачення шляхом "навчання дією"

2



Різноманітність та кількість цифрових послуг збільшуються 
експоненційно, цифрова трансформація змінює все навколо

Штучний інтелект

Ключові етапи розвитку цифрових послуг 

Веб 1.0 Веб 2.0 Самоорганізовані 
машини

Веб 3.0

Самонавчені
машини 

Краудінвестінг Прогнозна аналітика

"Апіфікація"
3D-сканер

Автономне водіння
Програмно-

3D-друк конфігуровані структури Голографічні
дісплеїДоповнена 

реальність
"Розумне місто"

Big data
Blue Tooth Low Energy

(BLE) "Розумний банкінг"/
алгоритми у банкінгу

Ігрофікація

Квантові обчислення
Краудфандінг

"Розумне середовище"
UMTS Краудсорсинг

Bitcoin Промисловість 

4.0 "Глибока павутина"
GPS на смартфонах

Android Хмарні
технології

"Розумні автомобілі"
Читалки "Інтернет речей"

CD
E-mail
Персональний комп'ютер

Відео на запит

Поточні послуги

Смартфон

Соціальні мережі

Семантична мережа

"Розумний дім"Сенсорні технології

BluetootОнлайн-комерція Безкоштовне та відкрите ПЗ
Індивідуалізація результатів

пошукуПланшетиWLAN Робототехніка
Пошукові машини Обмін файлами NFC Відкриті

інноваціїiOS Електронні книги Дистанційна робота
Open souce

Онлайн-банкінг
Skype

Мікроблоги
mp3

HTML

QR-код

Linux
Блоги Мобільні

програми
DVD Онлайн-

аукціони
VoIP

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2021 Розвиток цифрового простору
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Цифрові технології, що лежать в основі актуальних 
тенденцій, визначають майбутнє

Тенденції, що визначають майбутнє роздрібного сектора

НОВІ 
ТЕХНОЛОГІЇТЕНДЕНЦІЯ

1. Індивідуалі-
зація продукції

ПЕРЕХІД ВІД…

Однакових продуктів 

для всіх

Штучний інтелект/
машинне навчання

До…
Індивідуальним 

продуктам
Хмарна інфраструктура

Автономний автомобіль2. Індивіалізація
контенту

Однакової інформації 
для всіх

Індивідуальній 
інформації

"Розумний дім" "Великі дані"

Доповнена/вірт. реальність3. Спільне
споживання

Доступу до продукту 
як послуги

Власності
Потокове аудіо/відео

Бездротові та 
мобільні технології4. Шопінг у

реальному часі Довгої взаємодії з 
клієнтом

Миттєвому замовленню 
та доставки продуктуяк джерело даних 

3D-друк

5. Глобальний
зв'язок

Позподілу онлайн-і 
офлайн-бізнес-моделей

Кільком точкам контакту 
та багатоканальній 
взаємодії з клієнтом

Чат-боти/месенджери 
Розпізнавання осіб/зображень 
Доставка дронами

Робототехніка6. новий
рівень 
автоматизації

Автоматизації 
стандартних процесів

Автоматизації 
складних процесівСоцмережі як 

інструмент маркетингу
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Цифрові інновації впливають на ритейл за трьома напрямками, 
змінюючи бізнес-моделі, клієнтський сервіс та бізнес-процеси

Ключові практичні напрямки впровадження цифрових інновацій

A   Сервіс для клієнта Б           Б   Бізнес-процеси В   Бізнес-Модель
Унікальне торгове 

пропозиціяУвага та збір
інформації

Консультація/
перевірка 
товару

Управління 
відносинами
з клієнтами

Розробка
та дизайн
продукції

Після-
продажне 

обслуговування

Замовлення/
покупка

Закупка/
категорійний
менеджмент

Продаж і
дистрибуція

Ресурси Процеси

Оплата Маркетинг 
та комунікації

Виробництво 
та логістикаДоставка/

отримання
Формула генерації прибутку 

Приклади найкращих практик впровадження цифрових інновацій

А1 IKEA, IBM: Використання доповненої
реальності для покращення клієнтського 
досвіду

Б1 Рітейлер електроніки Magazine Luiza:
Конвертація клієнтів у продавців через 
Facebook

В1 Сервіс Grover: Впровадження sharing economyу
торгівлю електронікою

А2 Amazon: Побудова зв'язку міжофлайн-
потребою та онлайн-замовленням

Б2 Сервіс Conversica: Використання
штучного інтелекту для стимуляції 
продажів
Amazon, Gap, Walgreens. Toys "R" Us:
Автоматизація складських операцій за 
допомогою "подів"

 В2 Британський стартап Hubbub:
 
можливість

консолідації онлайн замовлень із
спеціалізованих магазинів

Б3

5



А1 Сервіс для клієнта

IKEA та IBM представили сервіси з функцією доповненої 
реальності для покращення клієнтського досвіду

Приклад найкращих практик – сервіси з використанням доповненої реальності

Опис Опис

> IKEA запустила каталог з доповненою функцією
реальності, яка надає можливість покупцям "Каталог з 

функцією 
доповненою 
реальності"

> Додаток IBM забезпечує покупця
інформацією про товари під час їх "Додаток для

персоналізація-
ного
шопінгу"

перегляду в офлайн-магазині
> Необхідно ввести критерії вибору продуктів, а 
камера на смартоні буде шукати його на полиці

візуалізувати товар у себе в будинку
> Для візуалізації необхідно покласти каталог з 
обраним товаром на підлогу дома
> Додаток підтягує товар з каталогу та відтворює 

його на екрані в реальному масштабі
> Коли програма знайде продукт, вона виведе на 

екран деталі: склад, знижки тощо.

Поліпшення клієнтського 
досвіду за рахунок інтеграції з 
інноваційними технологіями

Перенесення переваг онлайн-
шопінгу в офлайн

> Додаток виводить на мобільний 
пристрій покупця детальну 
інформацію про продукти при 
наведенні на нього телефону

> Покупець може попередньо
"спробувати" товар перед 
покупкою без будь-яких 
додаткових зусиль

Зниження рівня повернення товару Персоналізований шопінг із 
порівнянням продуктів> Попереднє тестування меблів 

будинку на предмет 
відповідності розміру та 
кольору допомагає знизити 
частоту неправильного вибору

> Додаток через камеру смартфона 
розпізнає продукти, що стоять на 
полиці, і ранжує їх за критеріями, 
обраними покупцем
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А2 Сервіс для клієнта

Сервіс Amazon Dash дозволяє автоматично замовляти 
порошок для прання натисканням кнопки на пральній машині

Приклад найкращих практик – послуги після продажу Amazon

"Регулярні 
замовлення товарів

щоденного 
використання

Опис
> Замовлення на покупку надсилається WLAN на смартфон клієнта

> Amazon відправляє підтвердження клієнту, який може змінити або скасувати замовлення на 

протязі 30 хвилин

> Загальний принцип - відсилається тільки одне замовлення незважаючи що кнопку натиснуто 

декілька разів

> Сервіс поки доступний лише деяким клієнтам Amazon Prime у США
"Бачення майбутнього"

Спрощення повторних замовлень > 
Кнопки Dash розташовані

поблизу продуктів або на 
продуктах

> Кнопки Dash зараз
пропонуються для 255 
продуктів з відповідними 
лейблами на наклейках

> На даний момент кнопки Dash
доступні лише деяким 
передплатникам сервісу 
Amazon Prime у США

> Однак кнопки-наклейки – тільки
перший крок до розвитку зв'язків між 
Amazon та домогосподарствами

> Онлайн-рітейлер на даний момент
працює з низкою виробників пристроїв 
над розробкою так званого сервісу 
поповненняDash (DRS) – 
автоматизованогосервісу поповнення 
запасу повсякденних товарів
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Б1 Бізнес-процеси

Рітейлер електроніки перетворює лояльних клієнтів на свій 
персонал з продажу з власними магазинами Facebook

Приклад найкращих практик – продаж магазину електроніки Magazine Luiza

Опис

> Magazine Você – платформа соціальної комерції бразильського магазину електроніки 
Magazine Luiza "Соціальна 

комерція як новий 
канал дистрибуції

> Клієнти можуть сформувати власну добірку продуктів з асортименту Magazine Luiza та відкрити

власний магазин on-line на Facebook
> Користувачі Facebook рекомендують друзям купити товари та отримують комісію з продажу

Бізнес-модель на основі 
співробітництва
> Magazine Luiza надає

засоби маркетингу 
(наприклад, рекламу на 
банерах)

Нові клієнти через інноваційний 
формат продажів у соціальних 
мережах

> Охоплення рівня друзів друзів > "Посол бренду" отримує
комісію до 4,5% з продажу> Персоналізовані

рекомендації на основі особистих 
стосунків
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Б2 Бізнес-процеси

Асистент із продажу на основі штучного 
інтелекту допомагає залучати нових клієнтів

Приклад найкращих практик – використання штучного інтелекту у продажах

Опис

"Віртуальний
асистент з продажам 

на основі
штучного

інтелекту"

> Conversica – автоматизований асистент із продажу на основі штучного інтелекту 
> Асистент починає онлайн-листування, виявляє потенційних клієнтів та спрямовує 

їх менеджерам з продажу для подальшої персональної взаємодії

> Програмне забезпечення на основі штучного інтелекту дає можливість самостійно

формувати листи, надсилати їх, інтерпретувати відповіді та вибирати подальші дії, а також контролювати 
взаємодію реального менеджера з продажу з клієнтом

Конверсія відвідувачів у 
покупців Додавання людського 

фактора до процесу 
автоматизації

> Conversica використовує
штучний інтелект для 
"кваліфікації" контакту та 
визначає, хто з клієнтів має намір 
купити товар і готовий зараз 
заплатити

> Віртуальний помічник з
продажам залучає клієнта до 
природної двостороннє 
листування
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Б3 Бізнес-процеси

Автоматизація складських запасів за допомогою роботів-подів 
використовувалася компаніями Amazon, Gap, Walgreens, Toys "R" Us

Приклад найкращих практик – автоматизація складських операцій

Опис
> Автоматичне поповнення запасів на основі системи прогнозування та переміщення стелажів до 

"Заміщення ручного 
праці машинним у 

складських операціях

оператора для формування замовлення за допомогою спеціальних пристроїв ("подів")

> Технологія була розроблена компанією Kiva Systems і придбана компанією Amazon у 2012 році, після 
чого стала ексклюзивно працювати для компанії Amazon

"Поди" пересуваються 
автономно та приносять 
стелажі оператору

Сильні сторони системи

> Продуктивність 600+ замовлень на годину

> Скорочення ймовірності помилки 
(<3 помилок на 10 000 замовлень)

Поповнення

"Поди" заповнюють 
запаси з вказівкою 
оператора в згідно з 
системою 
прогнозування

> Висока гнучкість та масштабованість з 
можливістю роботи з піковими навантаженнями

Підготовка замовлення 
Оператор набирає кілька 
замовлень одночасно зі 
стелажів, принесених "подами" 

бажаного масштабу: хв. €1–1,5 млн,в 
середньому €1,5-3 млн (50-100роботів)

"Піди" орієнтуються 
по відміткам на 
підлозі

> Швидке розгортання (6 місяцівміж 
проектуванням та запуском –6 
тижнів на розширення)
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В1 Бізнес-Модель

Grover надає електронні пристрої за принципом sharing 
economy: оренда з викупом чи поверненням/заміною

Приклад найкращих практик – впровадження sharing economy у торгівлю електронікою

"Впровадження 
sharing economy 

в торгівлю 
електронікою

Опис
> Сервіс Grover дає змогу взяти в оренду понад 300 електронних товарів
> Клієнт може вибрати в каталозі продукт, що його цікавить, орендувати його помісячно на будь-який

термін без мінімальних контрактних періодів
>  Після завершення арененди клієнт може повернути товар і взяти інши, або викупити його 

> З січня 2017 р. компанія уклала партнерство щодо надання сервісу з Media Markt

Чітка схема монетизації

Зниження витрат клієнтів на 
користування найновішими 
технологіями

> Фіксована орендна
плата за місяць використання 
електронного пристрою

> Немає необхідності купувати в
власність товар, його можна 
орендувати, а після використання 
замінити на інший

11



В2 Бізнес-Модель

У продуктовому рітейлі британський стартап Hubbub створив 
послугу з доставки товарів з локальних "магазинів біля будинку"

Приклад кращих практик – інновація бізнес-моделі у продуктовому ритейлі

Опис
> Hubbub – британський стартап, який надає можливість невеликим спеціалізованим магазинам 

"Агрегатор доставки

продуктів харчування
з невеликих 
магазинів

продуктів харчування продавати онлайн

> Для покупця сайт зручний можливістю зробити одне замовлення в кількох магазинах продуктів найвищої якості

Агрегатор пропозицій Обробка замовлення та упаковка Доставка споживачеві
> За допомогою зручного інтерфейсу такаталогу 

можна вибрати та замовити продукти невеликих 
магазинів (рибних, м'ясних, сирних чи молочних та 
ін. лавок)

> Замовлення різних продуктів у
спеціалізованих магазинах 
упаковуються ними та збираються 
службою логістики Hubbub

> Доставка можлива тількилокальна, у 
радіусі розташування адреси 
призначення доставки з метою 
оптимізації логістики
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Чому багато рітейлерів в Україні поки що не займаються 
впровадженням цифрових технологій?

Основні причини

> Цифрова трансформація не є
Низька обізнаність пріоритетною метою

> Знання про технології фрагментовані

Відсутність 
необхідних навичок

> Немає практики виявлення та запуску інновацій та
корпоративних стартапів

> Відсутність ресурсів для інноваційних проектів

Корпоративна 
культура, не 
стимулююча новації

> Фокус організації на операційних завданнях 
> Робота на уникнення ризиків, а не створення 
цінності
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Цифрова трансформація – циклічний процес; 
основна маса українських рітейлерів на стадії обізнаності

Цифрова трансформація – основні кроки та виклики

Етапи 1. Обізнаність
про технології

2. Бачення
цифрових
технологій

3. Цифрова
лабораторія та
прототипи

4. Цифрова
лабораторія та
проекти

5. Комплексна
цифрова
трансформація

Основні
виклики

> Інформірованність

 співробітників 
компанії про 
цифрових 
викликах

> Розробка

цифровий 
стратегії

> Створення
прототипів

> Поширення
ініціатив

> Діджиталізація
процесів

> Невеликі
зміни в сфері ІТ

> Інкубація/

запуск 
інноваційних 
проектів

> Випереджальне
управління 
інноваціями

> Адаптація
діяльності 
компанії > Випробування нових

сфер застосування 
та технологій

> Створення нової
екосистеми> Навчання

співробітників
> Формування

екосистеми 
партнерів

> Інвестиції в
перспективні 
стартапи> Обмін

найкращими 

практиками

> Організація
демонстраційного 
залу
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Потрібно навчання компаніям на всіх стаціях цифрової 
трансформації та освоєння навичок управління інноваціями

Цифрова інноваційна система Roland Berger

Цифрові ініціативи та
проекти

Цифрова
обізнаність

> Оцінка ініціатив
> Інвестування у перспективні 
стартапи

> Розуміння пов'язаних із цифровою
трансформацією викликів 
та можливостей

Ініціативи та 
проектиЦифроіві

лабораторії та
прототипування

Освідомленність

Цифрове бачення
> Прототипи
> Тестування нових сфер

застосування та 
технологій 

> Інкубація/запуск 
інноваційних проектів

Багаторазові 
цикли

(1.0, моб., 
індустрія 4.0, 

пов'язані 
об'єкти…)

> Формування цілей та амбіцій
цифрової трансформації 

> Визначення потреби зміни 
(ресурси, інструменти, 
учасники, партнери)

Лабораторія 
та прототипи

Бачення

Цифрова культура
та екосистема Цифрова організація

та процеси> Визначення необхідних навичок 
та підходу до їх розвитку > 

Управління змінами в
корпоративній культурі

> Розвиток екосистеми партнерств

Культура та 
екосистема

Організація 
та процеси

> Визначення структур та процесів,
необхідних для управління 
інноваціями

> Тестування на пілотних проектах
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В цілому, розробка плану та впровадження цифрової 
трансформації складається з 4-х основних етапів

Етапи розробки цифрової трансформації

1 Формування 
інноваційного бачення 3 Цільова організація

та процеси 4 Швидкий 
запуск ідей

> Оцінка інноваційної зрілості
> Бачення цифрової трансформації,і її 
основні цілі та завдання

Організація
> Організація та управління
> Міжфункціональні команди
> Моделі партнерства

Деталізація 
> Швидке 
прототипування, MVT

2 Формулювання та
ранжування ідей

> ІТ-архітектура 

> Партнери

> Зворотній зв'язок
клієнтської аудиторії

Процеси
> Процес генерації ідей 
> Ранжування інновацій 
> Процес реалізації

> Формування пулу ідей
> Ранжування ідей
> Визначення можливостей та обмежень 
> Вибір пілота та деталізація бізнес-моделі

Створення команд
План реалізації
> Розробка дорожньої карти

Цифрове 
прискорення

Інші
індивідуальні 

Проектувальне    формати
(безперервне)

Формулю-
вання ідей

"Learning
journey"

"Networking
lunch"

Корпоратив-
ний спарінг

Цифрове
навчання мислення
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Пул ідей формується на основі скринінгу стартапів та 
технологічних компаній, семінарів design thinking, інших джерел

Скринінг 
стартапів та 
технологій

Мережа партнерств та бази даних Roland Berger: провідні 
міжнародні та російські інкубатори, інвестиційні фонди, 
стартапи та зрілі компанії – постачальники інноваційних 
рішень, найкращі практики

> 200 ідей

Клієнтський
сервіс

Бізнес-
процесиБізнес-Модель

Кластери
ідей
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Дизайн-
мышлення
(Design thinking)

Семінари по специфічній методологиії,
направленній на генерацію креативних рішень

Хакатон
(Hackathon)

Проведення марафонів для розробників програмного 
забезпечення, направлених на генерацію
нових ідей та нових, інноваційних рішень для
існуючих задач

Краудсорсинг
іновацій

Застосування ідей з зовні організації за допомогою
релевантних суспільств

Виїздні
навчальні 
поїздки

Поїздки в хаби цифрових іноваций (наприклад,
Каліфорнія, Тель-Авів) для зустрічі з представниками
академічного, корпоративного або стартап-
суспільства




