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Цифровізація як
суспільне явище

«Цифрове» суспільство потрібно
розглядати як крок до формуванн нового
типу взаємин влади і суспільства,
побудованого на моральних принципах
управління, з точки зору понятійно-ціннісної
платформи і методології спілкування з
громадянами, без кордонів і зайвих
бюрократичних надбудов, зі стратегією
збереження укладу корінних народів, їх
ідентичності. Без політики розпилення
людей по світу, позбавляє спорідненості,
коренів і громадянства. Як вища форма
об'єднання індивідуумів зі стійкими
цивілізаційними кодами, інтелектуально
технологічним і культурним суверенітетом.

Непомірне захоплення
«цифрою» призводить до
некритичного
відношенню до можливих
наслідків «цифровізації» всього
суспільного
життя для природної локальної
життя самої людини,
відірвалася від
землі.

Цифровізація
економіки

Цифрова економіка - це глобальна мережа
економічних і соціальних заходів, що
реалізуються через такі платформи, як
інтернет, а також мобільні і сенсорні
мережі. По суті, це модель економіки,
заснованої на можливостях, які надає
доступ в Інтернет. А це можливості
підвищити
продуктивність
праці,
конкурентоспроможність компаній, знизити
витрати виробництва. В епоху цифрової
економіки
потреби
людини
можуть
задовольнятися набагато краще.

Для успішного
функціонування цифрової
економіки необхідні три
елементи ● інфраструктура (доступ
в
Інтернет,
ПО,
телекомунікації),
● електронний
бізнес
(ведення
господарської
діяльності
через комп'ютерні мережі),
● електронна
комерція
(дистрибуція
товарів
через інтернет).

Також цікаво, що...
Цифрова економіка стрімко розвивається
глобально в світі. За даними Європейської
комісії, цифрова економіка оцінюється в 3,2
трлн євро в групі країн «Великої двадцятки» і
становить близько 8% ВВП.
Глобальний інститут Маккінзі в дослідженні,
проведеному в травні 2011 р, зазначив, що
інтернет
найважливіший
елементом
економічного прогресу.

Він забезпечує значну частину зростання
економіки: вклад інтернету у ВВП розвинених
країн за 15-річний період 1995-2009 рр.
сумарно склав 10%, причому за останні 5
років (2011-2016) він виріс в два рази - до
21%.
Розвиток цифрової економіки пов'язане з
розвитком доступу в Інтернет і
телекомунікацій. Але самі по собі такі
«канали зв'язку» не мають цінності, якщо
люди не будуть використовувати технології.

Цифрові продукти та послуги як інноваційні
тренди сучасного
соціально-економічного середовища
BlockChain В перекладі з англ.“blockchain” або “block chain” –
вибудуваний за певними правилами безперервний послідовний
ланцюжок блоків, що містять інформацію. Але краще давати
визначення виходячи з призначення технології блокчейн. Блокчейн
був спроектований в рамках вирішення цілком конкретного завдання,
а саме – як побудувати децентралізовану (без єдиного центру
управління) фінансову систему, коректність роботи якої могла б
перевірити будь-яка людина. Виходячи з цього, можна визначити
блокчейн як спосіб зберігання і узгодження бази даних, копія якої є у
кожного учасника.

Digital marketing
Це використання різних способів просування
продукту в широкі маси з використанням
цифрових каналів. Digital Marketing – це
сукупність інструментів просування, при яких
задіяні цифрові канали. Він не тотожний
інтернет-маркетингу, оскільки включає в себе
такі канали, як телебачення, радіо і навіть
зовнішня реклама.

Інтернет-маркетинг
еволюціонував
в
цифровий (digital) маркетинг, в якому
використовуються комплексні методи on-lineстратегії, розробки сайтів та мобільних
додатків, креативу і копірайтингу, контекстної
реклами і SMM, а також інших інтерактивних
продуктів.
Найбільш
популярні
форми
цифрових каналів: пошукове просування;
контекстна і тизерна реклама; медійна і
банерна; просування в соціальних медіа і
блогах; створення мобільних додатків для
смартфонів, планшетів та інших носіїв;
вірусна реклама.

ePrescription (електронний рецепт) здійснюється
на базі 3 процедур:
eCapture – формування електронного
рецепту лікарем медичного закладу;
eTransfer
–
конфіденційна
електронного рецепту до аптеки;

передача

eDispensation – передача даних із аптеки
назад
до
медичного
закладу,
підтвердження.

Цифровізація
суспільства

Еволюція
інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ), їх повсюдне використання
призводить до інституційних змін у всіх
сферах життєдіяльності людини і людства, а
також до
можливості підвищення рівня комфорту для
окремих людей.
Традиційні сьогодні види життєдіяльності від медичного обслуговування, освіти, до
фінансових послуг - переходять в цифровий
формат, що має їх за задумом зробити
більш
якісними,
зручними
і
широкодоступними.

«Цифра» на службі сервісів.
прикладом
успішного
організаційно-технологічних
платформ є такі сучасні сервіси
Airbnb, Alibaba, Facebook та ін.

Яскравим
створення
цифрових
як: UBER,

Цифровизация
нашого
життєвого
господарського простору, в тому числі за
допомогою таких компаній як Uber - це,
безумовно,
мегатренд
сучасності.
Незважаючи на неоднозначність бізнесмоделі Uber (наприклад, в частині
фінансової стійкості компанії), завдяки
новим технологіям обміну великими
даними створюються нові моделі ведення
бізнесу, а застарілі - зникають.

Вже
давно
і
активно
впроваджуються
цифрові
технології,
що
дозволяють
управляти
інженерною
інфраструктурою
в
сучасному
будинку:
електрикою,
світлом,
теплом, газом та ін. - системи
«Розумний будинок». Крім того,
системи кіберфізіческіх пристроїв
дозволяють ефективно управляти
інфраструктурою не тільки окремих
будинків, а й життям цілих
кварталів, мікрорайонів, міст і
мегаполісів - системи «Розумне
місто» (Smart City).

Так, приблизно сім років триває
будівництво «міста майбутнього»
Сонгдо в Південній Кореї. Це один
з наймасштабніших і яскравих
інноваційних цифрових проектів в
світі як результат 4-й промисловотехнологічної революції в останні
роки. Місто майбутнього Сонгдо
зводиться на штучному острові,
приблизно в 60 км від Сеула і буде
являти
собою
розумний
інтелектуальне місто.

BioTech - Від грец. "Bios" "життя", "techne" - "мистецтво,
майстерність ") - использование
живих організмів и біологічних
процесів у ВИРОБНИЦТВІ, з / г
та медицині з ЗАСТОСУВАННЯ
високих технологій.
Біотехнологічні
процеси
з
Використання мікроорганізмів и
ферментів
на
сучасности
технічному
Рівні
широко
застосовуються
у
харчовій
промісловості.

NanoTech
являються
собою
високотехнологічні
центри,
підприємства, что займаються
розробкою,
корпусуванням,
тестування
мікроелектронної
продукції, а саме напівпровідніх
пластин,
кремнієвіх
крісталів,
інтегральніх мікросхем з високими
стандартами контролю якості.
Нанотехнології - це технологія
колоїдних систем, це Колоїдна
хімія,
Колоїдна
фізика,
молекулярна
біологія,
вся
Мікроелектроніка.

RetailTech - від англ. "Retail" "роздрібний, в роздріб", "tech" "Технологія". RetailTech - це
технології, Які розроблені startup
для застосовуваного в сфері
торгівлі.
До
ціх
технологій
відносяться: 3D сканування тіла,
відстеження спожівачів Асистент з
підтрімкою AI, Які допомагають
роздрібнім торговців и споживачам.

LegalTech Цифрові технології в юрідічній сфері
бізнесу, що спеціалізується на інформаційнотехнологічному
обслуговуванні
професійної
юридичної діяльності, а з кінця 2000-х років - и на
наданні споживачам юридичних послуг з
використанням інформаційних технологій. В
останньому випадка може мати місце on-lineпосередництво між замовником та юридичною
фірмою або надання інструментів для юридичної
самообслуговування,
що
виключають
необхідність звернення до професійних юристів.

Людина в епоху
цифровізацію

Світ розумнішає зі швидкістю два століття в рік,
прямуючи прямо в матрицю: розумне місто,
розумний будинок, розумний автомобіль ...
Тепер ми носимо з собою в кишені банк, магазин,
телевізор, поштове відділення, квиткову касу,
фотоательє, метеобюро, 20 томів Оксфордського
словника і масу інших, не менш громіздких речей. З
наших вулиць зникли голосують таксистам перехожі
- адже простіше зробити пару стусанів в екран
смартфона. Ми перестали користуватися
паперовими картами - адже цифровий навігатор
простіше і точніше. Від нас все важче приховувати
несправедливість - адже інтернет змітає всі
перепони. І навіть така непорушна річ, як гроші,
перетворюється сьогодні в щось хитке і зовсім вже
віртуальне: операції з цифровою криптовалюта
дозволили вже більше 30 країн.

Факт
■ Кожні 2 хвилини ми робимо стільки фотографій, скільки
зробили все люди в XIX столітті.
■ Кожну хвилину ми завантажуємо 100 годин відео на
YouTube (це 16 років історії людства кожен день).
■ У найближчі 2 дні люди створять більше даних, ніж було
створено за всю історію людства до 2003 року.
■ У світі на одну людину припадає по тисячі датчиків, які
збирають різні відомості.
■ Сьогодні у кожної людини вдома - 600 000 томів у вигляді
даних.

З монографії
Лященка і Вишневского

цифрова модернізація економіки
україни як можливість проривного
розвитку

Стан
цифровізації в
Україні

«Ключова мета цифровізації України –
досягнення
цифрової
трансформації
існуючих та створення нових галузей
економіки, а також трансформація сфер
життєдіяльності України у нові, більш
ефективні та сучасні. Такий приріст є
можливим лише тоді, коли ідеї, дії, ініціативи
та програми, які стосуються цифровізації,
будуть інтегровані в національні, регіональні,
галузеві тощо стратегії і програми розвитку»

Концепція розвитку цифрової економіки та
суспільства
Концепція визначає пріоритетні завдання на
найближчі три роки, зокрема:
Економіку
України
очікує
цифрова
трансформація. Уряд схвалив Концепцію
розвитку цифрової економіки до 2020 року,
яка передбачає перехід від сировинного типу
економіки
до
високотехнологічного
виробництва та ефективних процесів за
допомогою IТ-технологій і комунікацій.
Планується за допомогою проектів державноприватного партнерства за декілька років
досягти покриття широкосмугового інтернету
більше 80 %.

- розвиток цифрової інфраструктури широкосмуговий інтернет має бути по усій
території України;
цифровізація
освітніх
процесів
і
стимулювання цифрових перетворень в
системі
освіти,
медицині,
екології,
безготівковій
економіці,
інфраструктурі,
транспорті, громадській безпеці тощо.

Цифровізацію визначено однією з головних
перспектив розвитку української економіки
Частка цифрової економіки в
Україні за оцінками деяких
експертів становить 2% (за
станом
на
2015
рік),
що
кореспондує з характеристиками
країн, що розвиваються. При
цьому особливу увагу варто
приділити
зміні
індексу
цифровізації економіки , що
розраховується
Бостонською
консалтинговою групою (BCG
e-Intensity)

Орієнтована на індустріальну епоху структура економіки
України не відповідає вимогам сучасності, що обумовлює
негативні
тенденції,
які
підривають
конкурентоспроможність
вітчизняного
господарства.
Внутрішні інвестиції (власні кошти підприємств) переважно
спрямовуються в традиційні галузі, а система освіти
продовжує готувати потрібних цим галузям фахівців, що в
свою чергу самовідтворює та закріплює технологічне
відставання та гальмує процеси цифровізації. Одночасно
не використовуються можливості глобальної кооперації,
яка в контексті формування цифрових екосистем створює
додаткові можливості для всіх виробників та споживачів у
світовому масштабі поза прив’язки до географічного
положення. Пошуки механізмів змінення домінуючої в
Україні вертикально інтегрованої бізнес-моделі, основаної
виключно на матеріальних активах, на мережеву бізнесмодель на базі цифрових платформ, потребує вивчення
потенціалу вже діючих в Україні цифрових платформ.

«ProZorro»
Найбільш успішним прикладом вітчизняної платформи в рамках моделі B2G є впровадження і
розвиток системи державних електронних закупівель «ProZorro». Її структура передбачає наявність
двох рівнів: (1) ДП «ProZorro», яке є сховищем бази даних та процесінговим центром для
проведення аукціонів і (2) електронні торгові майданчики, які належать приватним власникам і їх
кількість потенційно не обмежена. Ціна закупівлі визначається за результатами аукціону на
пониження, що дозволяє шляхом порівняння початкової та остаточної ціни визначити оціночну
економічну ефективність діяльності цього майданчика. Станом на початок 2018 року декларується
економія для державного бюджету України у розмірі понад 38 млрд. грн. Але існує цілий ряд
претензій до цієї методології підрахунку економічної ефективності та шляхів непрозорого здійснення
закупівель.

Модель В2С в Україні реалізується у діяльності численних Інтернет магазинів, провідну роль серед
яких відіграє Rozetka. При реалізації цієї моделі виникає низка проблемних моментів, щодо
визначення справедливої ціни для онлайн покупців.
Домогосподарства в межах моделі С2В пропонують робочу силу бізнесу через сайти Work.ua та
Rabota.ua. Також домогосподарства активно подають електронні петиції до органів влади та
визначають через онлайн голосування пріоритетні громадські проекти (модель С2G). Прикладом
реалізації моделі С2С в Україні є всеукраїнська мережа обміну товарами «Плюшкин».

Інформаційна економіка в контексті стратегічних
пріоритетів розвитку України
Незважаючи на фактичну наявність різних
елементів інформаційно-цифрової економіки
в Україні, комплексний підхід щодо її розвитку
в загальнонаціональному масштабі поки що,
на жаль, відсутній.
У Стратегії сталого розвитку «Україна2020»
158, цифрова та інформаційна економіка
навіть не згадуються. Окремі акценти
робляться
виключно
на
електронному
державному управлінні та наданні державних
послуг в електронному вигляді

Програмний документ «Україна 2030: Доктрина
збалансованого розвитку»
• Адитивні технології, нові нано- та біоматеріали, відновлювальні
джерела
енергії,
високоавтоматизовані
виробництва.
• Роботизація (технології штучного інтелекту та інтелектуальних
систем).
• Інформатизація (хмарні технології, мобільний зв’язок та портативні
комп’ютери
нових
поколінь).
• Гуманізація (генна інженерія, нано- та біофармакологія, синтетична
біологія).
• Екологізація (низьковуглецеві безвідходні виробництва, технологія
відновлення екосистем і контролю забруднення)

РОЗВИНЕНІСТЬ
ЦИФРОВІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Сьогодні близько 35% сільського населення України взагалі
не мають доступу до
широкосмугового інтернету. 53% українських шкіл і 99%
медичних закладів теж не
підключені.
Частка цифрової економіки в Україні за оцінками деяких
експертів становить 2% (за
станом на 2015 рік), що кореспондує з характеристиками
країн, що розвиваються.
Що робити?
- Поширити впровадження державно-приватного партнерства
на усіх рівнях управління
- За кілька років досягти покриття широкосмугового інтернету
понад 80%.
- Здійснити "цифровий стрибок» - цифрові трансформації
повинні стати ключовими
характеристиками розвитку нашої країни
- Реалізувати прийняту у 2018 році Концепцію цифровізації
України до 2020 року

Oсновою
прискореного
економічного
розвитку в останні роки є саме цифрові
платформи,проникнення яких в соціально
економічне
життя
людства
набуває
тотального характеру.
Так
з
ТОП-5
компаній
світу
за
капіталізацією 4 належать до тих, котрі
будують свою діяльність з використанням
цифрових платформ (Apple, Alphabet
(Google), Microsoft, Amazon). Більшість
механізмів,
наведених
в
Доктрині,
вимагають залучення цифрових технологій
для їх реалізації, формування цифрового
уряду.

Можливості, напрями та
інструменти формування
інформаційної економіки в
Україні
Стимулювання формування інформаційноцифрової економіки Україні можливо через
використання коштів Державного фонду
регіонального
розвитку.
Враховуючи
принципову спрямованість фонду, саме
інвестиції у цифровізацію, тобто інноваційну
модернізацію
економіки
мають
стати
першочерговим пріоритетом у використанні
ресурсів фонду, що сприятиме підвищенню
економічної ефективності їх використання

Діджиталізація очима
покоління Z

