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ПЕРЕДМОВА 
Протягом останніх десятиріч ми маємо можливість спо-

стерігати справжню інформаційну революцію, докорінну тран-
сформацію суспільства, коли змінюються не лише технічні ха-
рактеристики товарів та послуг, а також моделі взаємодії та ві-
дносин між людьми, а також формуються нові цінності та пате-
рни їх поведінки. Головною цінністю замість природних ресур-
сів все далі стає інформація, яка, на відміну від корисних копа-
лин, обсяг яких обмежений та постійно зменшується, має уніка-
льні характеристики щодо власного збереження та примножен-
ня. Чим більше суспільство працює з інформацією, використо-
вує її, тим скоріше вона нагромаджується, й тим більшу цін-
ність отримує людство, яке під впливом та завдяки накопичен-
ню цієї інформації все далі перетворюється з індустріального на 
інформаційне суспільство.  

Економічним базисом формування цього інформаційного 
суспільства стає цифровий капітал уособлений у відповідних 
технологіях, людських навичках, базах даних, обчислювальних 
потужностях, розрахункових алгоритмах. В Україні все це є, але 
водночас існує невирішена проблема його ефективного викори-
стання, що й потребує відповідно осмислення з боку вчених-
економістів у тісній співпраці з експертним середовищем «циф-
рової сфери», яке розуміється на сучасних технологічних трен-
дах, а також соціологами, політологами та філософами, які орі-
єнтуються у сучасних суспільних трансформаціях. Це дуже ва-
жливо, якщо врахувати, що революція, це не лише широкі мож-
ливості, але й також різноманітні ризики та загрози, як техно-
генного, так й гуманітарного характеру. Тому їх своєчасна іден-
тифікація та локалізація можливі лише через плідну співпрацю 
всієї науково-експертної спільноти.  

Загалом слід подякувати авторам за своєчасне досліджен-
ня можливостей проривного розвитку України через цифрову 
модернізацію економіки, бо хто не встигне своєчасно опанувати 
цифрові технології сьогодні, завтра ризикує відстати вже наза-
вжди.  

 

Член-кореспондент НАН України по відділенню інформа-

тики С.І. Ляшко. 
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ВСТУП 
Розширення частки цифрової або інформаційної економі-

ки (далі в тексті ці терміни вживаються нами як синоніми) та 

прискорення зростання ВВП за рахунок цифровізації входить 

до кола пріоритетних проблем глобального масштабу і активно 

вивчається не тільки провідними вченими-економістами в 

Україні та світі1, а також і урядами економічно розвинених кра-

їн, поважними міжнародними організаціями, транснаціональ-

ними корпораціями серед яких: Світовий банк (World Bank)2, 

Всесвітній економічний форму (World Economic Forum)3, Гло-

бальний Інститут МакКінзі (McKinsey Global Institute)4, Бостон-

ська консалтингова група (The Boston Consulting Group), AT&T, 

Cisco, Citi, PwC and SAP5 тощо. Згідно з аналізом Бостонської 

консалтингової групи «цифровізація є ключовим драйвером 

зростання ВВП»6. І за деякими оцінками частка глобальної ін-

                                                           
1
 Иванов С.В. Электронные платформы как инструмент модерни-

зации экономики Украины / С.В. Иванов, А.С. Вишневский // Вестник 
экономической науки Украины. – 2017. – № 1 (32). – С.47-53. 

Вишневский В.П. (2017). Смарт промышленность: перспективы и 
проблемы / В.П. Вишневский, С.И. Князев // Экономика Украины, № 7,  
С. 22-37. 

Schwab K. (2015). The Fourth Industrial Revolution. Foreign Affairs 
[online] Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-
12/fourth-industrial-revolution [Accessed 12 Jul. 2017]. 

2
 Documents.worldbank.org. (2016). Цифровые дивиденды. Доклад  

о мировом развитии 2016. Обзор [online] Available at: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/224721467988878739/pdf/102724
-WDR-WDR2016Overview-RUSSIAN-WebRes-Box-394840B-OUO-9.pdf 
[Accessed 8 Aug. 2017]. 

3
 https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-

revolution-what-it-means-and-how-to-respond/  
4
 Manyika J. The internet of things: mapping the value beyond the hype 

/ J. Manyika, M. Chui, Bisson P. et al. // McKinsey Global Institute. – McKin-
sey&Company, 2015. – 131 p. 

5
 http://www.pwc.com/mt/en/publications/assets/the-new-digital-

economy.pdf  
6
 Digitizing Europe. Why northern european frontrunners must drive 

digitization of the EU economy / Emanuelle Alm, Niclas Colliander, Filiep 
Deforche et al; The Boston Consulting Group. – Stockholm: BCG, 2016. – 
37p. (p.7) 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
http://www.pwc.com/mt/en/publications/assets/the-new-digital-economy.pdf
http://www.pwc.com/mt/en/publications/assets/the-new-digital-economy.pdf
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формаційної економіки вже зараз з урахуванням цифрових на-

вичок та цифрового капіталу становить 22,5 % від світової еко-

номіки7. Але цифровізація, на жаль поки що в значній мірі оми-

нає Україну, що унеможливлює всеохоплююче отримання до-

даткових «цифрових» дивідендів для населення, бізнесу та влади. 

На відміну від економічно розвинених країн, орієнтована 

на індустріальну епоху структура економіки України не дозволяє 

створювати в достатньому обсязі високотехнологічні товари і 

послуги, які були б конкурентоспроможними і затребуваними на 

глобальному ринку. Як результат високотехнологічний експорт 

товарів скорочується, традиційні в останні десятиліття сектори 

економіки втрачають свої позиції, а економічно активне насе-

лення шукає можливості для працевлаштування за межами Укра-

їни. Система освіти і відтворення людського капіталу, залишаю-

чись орієнтованою на наявні морально застарілі сектори еконо-

міки, також «консервує» структурно-технологічну відсталість.  

 

 

1. ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ТРЕНДИ ІНФОР-

МАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 

1.1. Формування глобальної інформаційної економіки  

 

Існують різні підходи до визначення інформаційної (циф-

рової) економіки. Одна із загальноприйнятих дефініцій, запро-

понована ще в 2001 році Т. Месенбургом (T. Mesenbourg) і ви-

користовується й досі в статистичних органах економічно роз-

винених країн8. Згідно з цим підходом до складу інформаційної 

                                                           
7
 Knickrehm M. Digital disruption: The growth multiplier. Optimizing 

digital investments to realize higher productivity and growth [Electronic 

resource] / M. Knickrehm, B. Berthon, P. Daugherty – 2016. – Accenture, - 12 

p. [online] Available at:  https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-

4/Accenture-Strategy-Digital-Disruption-Growth-Multiplier.pdf (p.2) 
8
 What defines the Digital Sector? [Electronic resource] / Office  

for National Statistic. – Newport: ONS 08 October 2015. – 11 p. – Mode  

of access: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/ 

http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_419158.pdf 

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Digital-Disruption-Growth-Multiplier.pdf
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Digital-Disruption-Growth-Multiplier.pdf
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(цифрової) економіки пропонується включати три основні ком-

поненти: 

• інфраструктуру електронного бізнесу9 (обладнання, про-

грамне забезпечення, телекомунікації, мережі, людський капі-

тал тощо); 

• електронний бізнес10 (здійснення будь-яких бізнес про-

цесів через Інтернет); 

• електронну комерцію 11 (продаж або купівля товарів і 

послуг в Інтернеті). 

З позицій класичної економічної теорії такий вибір ком-

понент не можна вважати випадковим. Обґрунтовані ще понад 

150 років тому класиками політичної економії процеси «вироб-

ництва, розподілу, обміну та споживання»12 однозначно узго-

джуються та корелюють з компонентами цифрової економіки. 

Електронний бізнес обумовлює цифровізацію виробництва. 

Електронна комерція, погоджуючи інтереси продавця і покуп-

ця, призводить до цифровізації обміну та розподілу. Одночасно 

відбувається розширення споживання цифрових продуктів. Ма-

сове придбання та використання мобільних додатків до смарт-

фонів, які працюють під операційною системою Android чи iOS 

є прикладом цифрового споживання. 

Якщо розглядати процес цифровізації з позиції поділу 

економіки на три сектори (первинний – сільське господарство і 

видобуток корисних копалин, вторинний – промислове вироб-

ництво, третинний – послуги), то принциповою відмінністю є 

не стільки збільшення частки третинного сектора або появи та 

розширення нового (цифрової економіки), а радикальне перет-

ворення всіх трьох вже існуючих секторів. З огляду на сучасні 

технологічні можливості і тенденції їх розвитку, може зникнути 

класичний поділ між зазначеними секторами. Наприклад, вже 

зараз технологічно можливо віддалено в smart-режимі (онлайн) 
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 Маркс К. Экономические рукописи 1857-1861 годов / К. Маркс. 
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обробляти сільськогосподарські угіддя, збирати врожай, вироб-

ляти промислову продукцію, робити медичні операції і надава-

ти різноманітні послуги. Отже, відбувається цифровізація не 

окремих секторів економіки, а всієї економічної системи. 

Можливості для використання цифрових технологій в 

економіці з кожним роком розширюються. Крім людей, Інтер-

нетом сьогодні «користуються» близько 10 млрд. машин і ме-

ханізмів – пристроїв, датчиків і приладів, а до 2020 року дослі-

дниками з компанії Гартнер (Gartner) прогнозується дворазове 

збільшення цієї кількості 13. Отже, участь людини у виробницт-

ві і проміжному споживанні буде зменшуватися. 

 
Кейс «Apple vs Amazon». «Ринкова капіталізація Apple пере-

вищує $800 млрд. До заповітного трильйона - рукою подати. Стів 

Джобс був би щасливий. Про рукою подати, це, звичайно, голосно 

сказано. Відсутні $200 млрд. - це вартість, наприклад, багатьох 

компаній з другої десятки рейтингу найбільших бізнесів світу. І це 

всього лише приблизно в 10 разів більше дохідної частини українсько-

го бюджету. Але багато експертів не сумніваються, що для Apple це 

завдання цілком під силу. І мрія Стіва Джобса про те, що компанія, 

створена в гаражі, може стати найуспішнішим в світі бізнесом, 

збудеться в повній мірі. Власне, Apple вже не перший день є найбіль-

шою компанією світу. Але статус першої "малечі на трильйон" зміц-

нив би позиції компанії. Apple оголосила про свої фінансові показники. 

Вартість акцій компанії тільки за 2016 рік зросла на 35%. Сплеск 

інтересу інвесторів пов'язують в основному з високими очікуваннями 

щодо нового iPhone. Не дивно, що багато пророкують Apple досяг-

нення заповітної планки в $ 1 трлн вже в 2018 році. У той же час, 

деякі аналітики всерйоз припускають, що незабаром така цифра ри-

нкової капіталізації буде і справді досягнута. Але це зробить не 

Apple, а стрімко розвивається Amazon Джеффа Безоса. 

Яблучний штурм. Apple почала свій нестримний ріст в сере-

дині 2000-х, коли фантастичні ідеї, що народжувалися в голові Стіва 

Джобса, одна за одною були вдалими. На користь продовження зро-

стання Apple говорить цілий ряд факторів. За останній рік вартість 

акцій Apple виросла на 35%. Причому, тільки за останній місяць - на 
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9% Більшість інвесторів пов'язують це зростання з очікуванням ре-

волюційного iPhone 8, вважає американський фінансовий аналітик 

Брайан Уайт. "Акції Apple до цих пір залишаються одними з найбільш 

недооцінених у світі", - стверджує Уайт, підкреслюючи, що найдо-

рожча компанія в світі все ще дешевше, ніж могла б бути. У мину-

лому році Apple несподівано змінила традиційний цикл оновлення своєї 

лінійки смартфонів. Вперше один і той же дизайн для флагманської 

моделі був використаний третій рік поспіль. У зв'язку з цим реакція 

ринку на iPhone 7 була неоднозначною. У 2017 році від Apple чекали 

серйозного оновлення iPhone. А багато експертів також прогнозува-

ли, що продажі новинки будуть значними. Звідси - зростання акцій 

компанії, яке означало, що інвестори роблять на Apple серйозну ста-

вку. Але це не все. 

Світ високих технологій підсвідомо вже готується до закін-

чення ери смартфонів. Носяться гаджети, штучний інтелект, ней-

ромережі, доповнена реальність, дрони, безпілотні авто - вже зовсім 

скоро самі по собі смартфони перестануть бути згустком високих 

технологій, який визначає цифрову життя користувача. Можливо, 

смартфони залишаться елементом цифрової екосистеми майбут-

нього. Але навряд чи будуть в її центрі. І Apple це добре розуміє. Звід-

си зусилля з просування Apple Watch, продажі яких в цьому році від-

чутно зростають, а також якісь рухи в бік віртуальної реальності, 

про які поки відомо лише з чуток. Але досить достовірним. Очевидно, 

Apple доведеться досягти успіху в багатьох напрямках для того, щоб 

стати компанією вартістю в трильйон доларів, зазначає оглядач 

TechCrunch Меттью Линли. Це означає, що компанія повинна в най-

ближчі роки змінитися, перестати бути в першу чергу виробником 

iPhone, констатує він, стати чимось ще більше масштабним і різно-

плановим. Якщо це трапиться, то Apple зможе досягти вартості в 1 

трлн доларів приблизно за 12-18 місяців, впевнений Аміт Даріанані, 

аналітик компанії RBC Market Capital. 

Платформа для всього. І тут на сцену виходить Amazon – 

компанія, яка вже довела, що може змінюватися швидко і ефектив-

но. Ще кілька років тому, думка про те, що Amazon може змагатися 

з Apple за ринковою капіталізацією, могла викликати тільки посміш-

ку. Але сьогодні багато хто говорить про це всерйоз. Компанія Дже-

ффа Безоса займає сьогодні четверте місце в списку найдорожчих 

компаній світу, слідом за Apple, Alphabet (тобто по суті Google) і 

Microsoft. Але незабаром, компанія може опинитися на першому міс-
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ці. Навіть незважаючи на те, що поки не набрала і половини від запо-

вітного трильйона. З таким прогнозом виступили аналітики британ-

ського банку Barclays. Вони передбачають, що Amazon стане першою 

компанією, яка досягне ринкової капіталізації в $1 трлн. Ну або точ-

но однією з перших. "Вечірка тільки починається", припускає керів-

ник дослідження Росс Сендлер, відзначаючи, що тільки за останній 

рік вартість акцій Amazon зросла на 46%. Такі напрямки, як бізнес-

аналітика, перевезення вантажів і освоєння космосу можуть вже 

найближчим часом сильно поліпшити і без того непогані справи 

Amazon, прогнозують експерти. 

Зокрема, вони передбачають, що Amazon Web Services – підроз-

діл, що розробляє прикладне програмне забезпечення та надає послуги 

хостингу, веб-аналітики – може в короткі терміни перетворитися в 

бізнес вартістю $ 100 млрд. Роздрібна торгівля приносила Amazon 

всього $9 млрд ще в 2010 році. Але за підсумками 2016 року ця цифра 

зросла вже до $35 млрд. Автори звіту прогнозують, що до 2021 року 

ця цифра може зрости до $80 млрд. Флот вантажних літаків 

Amazon може на той час скласти 500 одиниць. Експерти Barclays 

зазначають, що дуже перспективною виглядає для Amazon роздрібна 

торгівля завдяки грамотній стратегії компанії. Багато продуктів, 

наприклад, той же Amazon Echo продаються з великою знижкою, 

тобто за фактом нижче собівартості. Але розрахунок на те, що 

разом з ними користувачі будуть купувати безліч супутніх товарів, 

себе виправдовує, і в кінцевому підсумку, такі продукти приносять 

компанії прибуток. 

У їх звіті також згадується колосальний успіх програми лояль-

ності Amazon Prime, яка об'єднує знижки і сервіси для постійних ко-

ристувачів. Цю програму називають одним з найбільших проривів в 

роздрібній торгівлі за останні роки. Але Amazon є реальним конкуре-

нтом Apple не тільки через свої маркетингові і комерційні стратегії, 

але також через технологічні розробки. Зокрема, перший в світі пов-

ністю роботизований магазин, в якому немає кас і черг, запустила 

саме Amazon. А це, безумовно, майбутнє торгівлі, констатують ана-

літики. "Це питання не "якщо", а "коли", - робить висновок Сендлер з 

Barclays, кажучи про шанси Amazon стати компанією вартістю $ 1 

трлн. 

Решта претендентів. Є й інші компанії, які теоретично мо-

жуть позмагатися з Apple - найбільш імовірним переможцем цього 

"забігу" - і Amazon, на яку ставлять аналітики Barclays. Серед них 
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найчастіше згадуються Aplhabet і Microsoft - дві IT-компанії, які за-

раз займають друге і третє місце в списку найбільших компаній сві-

ту. За минулий рік акції Alphabet (материнської компанії Google) зро-

сли на 11% (ринкова капіталізація - $581 млрд). Експерти відзнача-

ють, що Google поки так і не вдалося стати в очах споживачів чи-

мось більшим, ніж пошукачем і найбільшим в світі рекламним майда-

нчиком. Компанія не має тотального контролю над Android, спроби 

виходу на ринки пристроїв найчастіше виявляються не особливо вда-

лими (хромбукі, Google Pixel, Google Glass). 

Microsoft - найстаріша компанія з цього сектора має капіталі-

зацію трохи менше половини звітного трильйона ($417 млрд), але 

експерти не дуже вірять у здатність цього гравця потягатися з 

Apple. Microsoft багато заробляє в корпоративному сегменті, але 

спроби стати серйозним гравцем на інших ринках незмінно провалю-

валися. Хіба що в геймерській індустрії зусилля компанії принесли 

бажаний ефект. А ось Facebook - це більш серйозний претендент в 

гонці "до трильйона" ($412 млрд). Компанія виросла на 23% тільки за 

останній рік. Facebook активно експериментує в галузі ШІ, що дає 

інвесторам надію побачити компанію розвивається і багатоплано-

вої. І нарешті, Tesla Ілона Маска теж є претендентом на трон. Хоча 

сьогодні компанія коштує в десять разів менше, ніж той же 

Facebook ($45 млрд), стрімкі успіхи Маска в просуванні сонячної ене-

ргетики і електромобілів, кажуть про велике майбутнє Tesla. Сам 

Маск недавно на зустрічі з інвесторами заявив, що після придбання 

компанії Solar City, вийшла компанія може в один день вирости до $ 1 

трлн».
14 

 

Якісні зміни у використанні мережевих цифрових техно-

логій протягом останніх десятиліть зумовили виділення чоти-

рьох етапів цифрової революції15. 

Перший етап цифрової революції (1990-2000 рр.) характе-

ризувався формуванням необхідної інфраструктури для забез-

печення доступу до інформації через Інтернет, а сайти в основ-

ному призначалися тільки для читання (отримання) інформації, 

                                                           
14

 Бондарев  А. Джобс бы плакал. Как и когда Apple может  

стать первой в истории компанией стоимостью $1 трлн? // 

http://nv.ua/techno/gadgets/apple-amazon-1-trln-1634804.html 
15

 Джерело: Бостонська консалтингова група  
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а не її розміщення та просування. На другому етапі (2000-

2010 рр.) особисто користувачі стали активними учасниками 

створення та накопичення даних16. Третій етап (2010-2020 рр.) 

ознаменувався ерою соціальних мереж і месенджерів (додатків 

для обміну миттєвим повідомленнями). Четвертий етап, поча-

ток якого можливо буде покладено з 2020 року або дещо пізні-

ше, передбачає побудову так званого Нейронету, тобто мережі, 

де комунікації між людьми, тваринами та речами будуть здійс-

нюватися на принципах нейрокоммунікації 17, а також викорис-

тання штучного інтелекту (Додаток 1). 

 
Кейс «Месенджери». «Електронна пошта поступається «па-

льмою першості» новому тренду: найпопулярнішим засобом обміну 

інформацією для мільярдів користувачів по всьому світу стали месе-

нджери, в першу чергу - WhatsApp і Facebook Messenger. Месенджери 

- програми для обміну повідомленнями в режимі реального часу - ще 

недавно були прерогативою захопленої високими технологіями моло-

ді. І здавалося, вони не могли скласти серйозну конкуренцію тради-

ційним видам комунікацій, в першу чергу електронній пошті. З тих 

самих пір, як в силу різних причин втратила популярність ICQ, або 

просто «аська», легендарна програма обміну повідомленнями родом з 

1990-х, мабуть, тільки один месенджер - Skype - набув поширення 

серед рядових користувачів. Створений естонськими програмістами 

і куплений в 2011 році найбільшим виробником програмного забезпе-

чення Microsoft, сьогодні Skype має 300 млн. користувачів, і більшість 

з них бачать в ньому лише безкоштовну альтернативу міжнародним 

телефонним дзвінкам. Тепер же з'явилися такі знакові продукти, як 

WhatsApp, Telegram, Viber, розроблені невідомими або не дуже вели-

кими компаніями. І сьогодні їм вдалося потіснити багато популярні 

сервіси за кількістю користувачів і поступово стати серцем сучас-

ного Інтернету. За кількістю користувачів месенджери вже переве-

ршили соціальні мережі, а за частотою використання зрівнялися з 

електронною поштою. У беззаперечні лідери швидкого спілкування 

вирвалися WhatsApp і Facebook Messenger (обидва належать 

Facebook): в сумі вони лідирують в 158 країнах, і ними користуються 
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 http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html 
17

 Комунікації на рівні мозок-мозок 
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2 млрд. людей. Причому цей показник неухильно зростає: якщо в січня 

2015 року додаток WhatsApp використовували 700 млн., то сьогодні - 

вже 1 млрд. осіб. Про це нещодавно на своїй сторінці в Facebook на-

писав засновник мережі Марк Цукерберг. 

Наступний прорив. Серед IT-аналітиків надзвичайно популяр-

ні розмови про явище, яке позначається терміном The Next Big Thing 

(наступний великий тренд). Термін народився в епоху, коли знамени-

тий творець технологічної компанії Apple Стів Джобс раз по раз 

перекроювали індустрію, змушуючи конкурентів розробляти нові ти-

пи пристроїв. Так, спочатку світ був заражений лихоманкою навколо 

плеєра iPod і його численних різновидів: безліч компаній вирішили 

створити плеєрів всіх мастей. Потім пролунав справжній грім у ви-

гляді смартфона iPhone. Усталений ринок телефонів був зруйнований 

в лічені роки. Компанії кинулися розробляти моделі з великими сенсо-

рними екранами. Трохи пізніше Джобс явив світові надтонкі ноутбу-

ки MacBook Air, а потім і планшети iPad. Кожне з цих нововведень 

породжувало істерію на ринку і змушувало конкурентів кидати всі 

сили на те, щоб наздогнати Apple. По суті, єдиною Big Thing, яка за 

останнє десятиліття була створена за межами таємних лаборато-

рій Apple, були соцмережі. Зокрема, Facebook і Twitter, які докорінно 

змінили спосіб проведення часу декількох мільярдів людей, зробили 

колосальний вплив на медіаіндустрію і рекламний ринок. 

В останні роки ситуація дещо змінилася. З відходом Джобса 

Apple перестала бути компанією, яка здатна раз по раз породжува-

ти безпрограшну The Next Big Thing, констатує Уолт Моссберг, Ві-

домими в США IT-оглядач і засновник новинного сайту про технології 

Recode. "В останні два роки я став помічати поступове погіршення 

якості і надійності програмних продуктів Apple", - додає Мосберг, 

відомий в світі високих технологій як близький друг Джобса. До того 

ж, на його думку, розумні годинник Apple Watch викликали ажіотаж 

лише спочатку, але після двох років їх продажу почали скорочувати-

ся. Тільки за останній рік, за даними аналітичної компанії IDC, вони 

впали на третину. А сам по собі ринок зростає в основному за раху-

нок недорогих фітнес-браслетів, багато з яких навіть не мають ек-

рану. Чи не справляється із завданням генерування The Next Big Thing 

і транснаціональна компанія Google. Компанія розвела великий галас 

навколо розумних очок Google Glass, але на практиці далі жменьки 

ентузіастів справа не пішла. Зрештою окуляри навіть не потрапили 

в масовий продаж. Google також досить давно обіцяє вразити світ 
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безпілотними авто, але, по-перше, це вже не зовсім IT-індустрія, а 

по-друге, ніщо не віщує масового поширення цієї технології в най-

ближче десятиліття. 

Віртуальна реальність - ось претендент на роль The Next Big 

Thing, про успіх якого мріють багато компаній. Зокрема, Samsung, 

HTC і Sony сьогодні активно розробляють відповідні шоломи та оку-

ляри. Технологія виглядає багатообіцяючою, але пройдуть роки, перш 

ніж вона стане масовою, відзначає оглядач американського Forbes 

Пол Тасси. До того ж вона буде більше затребувана гейм-

індустрією, а не рядовими користувачами. Навіть за найоптимісти-

чнішими оцінками, кількість користувачів гаджетів віртуальної реа-

льності сьогодні становить менше 1 млн. А вельми райдужний про-

гноз IDC пророкує, що до 2020 року їх стане не більше 25 млн. Це мі-

зерний показник в порівнянні, наприклад, з iPhone, який через дев'ять 

років після свого народження був проданий в кількості 1 млрд. примі-

рників. Поки ніхто не ризикне стверджувати, що ці технології змо-

жуть змінити життя пересічних користувачів так само, як це зро-

били iPhone і Facebook. Так що ж буде наступною Big Thing? Месен-

джери, переконані аналітики. 

Мобільний світ. За даними американської компанії comScore, 

середньостатистичний американець у 2013 році проводив за насті-

льним комп'ютером більше часу, ніж в мобільних додатках. Але вже 

в 2015 році мобільні додатки стали перевершувати десктопні за ви-

тратами часу приблизно на 25-30%. 

Згідно з результатами масштабного дослідження компанії 

Ofcom, в 2005 році смартфони і мобільні пристрої були регулярним 

джерелом інформації лише для 3% користувачів. Сьогодні цей показ-

ник перевищує 60%. 

І якщо всього кілька років тому основними засобами комуніка-

ції на смартфонах були електронна пошта і соціальні мережі, то 

сьогодні картина радикально змінилася. 

Аналітики компанії Salesforce відзначають, що в переліку дій, 

які більшість користувачів смартфонів здійснюють хоча б один раз в 

день, поряд з електронною поштою (91% користувачів) і соціальними 

мережами (75%) із значним показником 90% фігурує і спілкування в 

месенджерах. Цей показник, до речі, удвічі більше, ніж у мобільних 

ігор. 

Загальна кількість користувачів соціальних мереж, що виявля-

ють активність хоча б раз на місяць, становить сьогодні близько 2,5 
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млрд. осіб. При цьому загальна кількість активних користувачів чо-

тирьох самих Відомими месенджерів (WhatsApp, Facebook Messenger, 

WeChat і Viber) вже перевищує 3 млрд. 

Аналітики пояснюють різкий зліт месенджерів їх зручністю. Бі-

льшість користувачів соцмереж не ведуть свої блоги, а споживають 

чужий контент, відзначає оглядач The Verge Аріша Сеталвад, а най-

більш затребуваною функцією в соцмережах є можливість підтримки 

контакту з потрібними людьми. 

Зокрема, Facebook приховує детальну статистику по користу-

вачах, але незалежні експерти вважають, що не більше 10% зареєс-

трованих користувачів регулярно пишуть пости або розміщують 

фотографії. Не більше 30% користувачів регулярно грає в ігри. Іншим 

Facebook потрібен для листування. Тобто фактично соцмережа - це 

здебільшого гігантський месенджер. 

Усвідомивши це, глава Facebook Марк Цукерберг вирішив дія-

ти. 

Переможці і переможені. Два рішення, прийнятих Цукербер-

гом в 2014-2015 роках, спочатку все порахували абсолютно невмоти-

вованими, а потім назвали геніальними. Першим рішенням стало 

створення окремого додатка Messenger для звичного чату в 

Facebook. Користувачі обурювалися: навіщо потрібно завантажува-

ти два додатки, нехай обидва вони безкоштовні, для того щоб мати 

доступ до функцій, які можна було отримати раніше в одному дода-

тку? Офіційна позиція Facebook свідчила, що спеціальний додаток 

для спілкування буде зручніше, в нього можна буде додавати нові фу-

нкції. При цьому основне додаток Facebook не буде рости в розмірах, 

що належним чином відобразиться на його швидкодії. Незважаючи 

на невдоволення мільйонів користувачів, Цукерберг залишався непо-

хитним. І сьогодні Messenger - другий за популярністю в світовому 

Інтернеті. Його активно використовують більше 1 млрд. людей. А на 

першому місці - інший додаток, яке асоціюється з дивною, але вельми 

далекоглядним рішенням Цукерберга. Коли восени 2014 року стало 

відомо, що Facebook купує месенджер WhatsApp за нечувані $ 22 

млрд., багато крутили пальцем біля скроні. А творців WhatsApp, укра-

їнського емігранта Яна Кума і американця Брайана Ектона, вітали з 

новим статусом мільярдерів. І навіть найоптимістичніші експерти 

боялися припустити, навіщо найбільшої соцмережі світу додаток, 

що є головним конкурентом власної розробки Messenger. 
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"Це цікава можливість для Facebook, хоча і досі незрозуміло, 

як вона буде використана", - відзначав, наприклад, оглядач американ-

ського журналу Time Річі Йенгар. 

Найрадикальніше налаштовані критики припускали, що Цукер-

берг може просто закрити WhatsApp, інтегрувавши його технології в 

свій Messenger, але цього не сталося. 

Сьогоднішні WhatsApp і Messenger багато в чому схожі: про-

понують функції листування (в тому числі і зашифрованою), обміну 

фотографіями та відео, голосові дзвінки. 

Мудрість Цукерберга полягала в тому, що він першим побачив, 

як різні месенджери стають популярними в різних країнах. І поясни-

ти їх популярність функціоналом не можна. Швидше, це просто збіг 

обставин, констатує Джозеф Шварц, представник британської ана-

літичної компанії SimilarWeb. Так, наприклад, в Японії більшість ко-

ристувачів вважають за краще месенджер Line, про який не чули в 

інших частинах світу. У Південній Кореї найпопулярнішим є 

KakaoTalk, а в Еритреї - ChatOn. 

У свою чергу WhatsApp виявився найпопулярнішим месендже-

ром в 109 країнах, включаючи такі величезні рекламні ринки, як Бра-

зилія, Мексика, Росія, Індія. Тим часом Facebook Messenger є № 1 по 

популярності в 49 країнах, включаючи США, Канаду, Австралію. В 

сумі у цих додатків більш 2 млрд. користувачів. 

Ті, що йдуть слідом за месенджерами Цукерберга китайські 

QQ і WeChat мають в сумі близько 1,5 млрд. користувачів, і вони ско-

нцентровані в Китаї та прилеглих країнах. Це локальні продукти, які 

погоди в світі не роблять. При цьому загальна кількість email-

акаунтів всіх IT-брендів в світі сьогодні становить 2,9 млрд. Таким 

чином месенджери вже обійшли популярний засіб електронного лис-

тування. 

Отримавши в свої руки два найпопулярніших месенджера в 

світі, Цукерберг забезпечив своїй компанії перше місце не тільки се-

ред соціальних мереж, але і серед месенджерів. 

The Next Big Thing ще тільки замаячила на горизонті, а пере-

можець вже визначений, іронізують деякі аналітики. "Купуючи 

WhatsApp, Цукерберг не тільки купив "наступний Facebook", але і по-

дбав про те, щоб цей" наступний Facebook "не погрожував розвитку 

його нинішньої компанії, - констатує Генрі Блоджет, оглядач бага-

томовного блогу про технологічні новації Engadget.- Цей хід міг обер-
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нутися або абсолютним тріумфом, або бездарної тратою астроно-

мічних грошей. Але Цукерберг виявився в результаті прав "».
18

 

 

Накладаючи хронологічні рамки цифрової революції на 

періодизацію промислових революцій19, стає зрозумілим, що 

цифрова революція є інструментом переходу від третьої проми-

слової революції до четвертої промислової революції (Індустрії 

4.0) і її вплив є тотальним та безпосередньо відображується на 

створенні ВВП в усіх без виключення секторах провідних еко-

номік світу. 

Як показує динаміка змін за 2016 рік порівняно з 2010 ро-

ком, частка цифрової економіки збільшилася у всіх країнах, які 

входять до групи G-20 тобто двадцяти найбільших економіках 

світу (табл. 1). Однак цифровізація цих економік проходить не-

рівномірно, і її обсяг в різних країнах становить від 1,5% до 

12,4%, а збільшення за останні 6 років коливається від 1,09 до 

1,72 разів. 

Розвинені економіки мають в середньому більш високу 

частку цифрової економіки в ВВП, ніж країни, що розвивають-

ся. Ця частка складає 5,53% від ВВП і коливання варіюється від 

3,4% від ВВП у Франції до 12,4% від ВВП у Великобританії. 

Країни, що розвиваються, дещо відстають від економічно 

розвинених країн. Середній рівень цифровізації їх економіки – 

3,53% ВВП, а діапазон приросту коливається від 1,5% в Індоне-

зії до 6,9% в Китаї. При цьому середня швидкість росту цифро-

вої економіки в країнах, що розвиваються вище, та складає 1,4 

рази, проти 1,28 раз у розвинених країнах. Тобто відбувається 

наздоганяюча цифровізація і цифровий розрив між розвинени-

ми країнами, та країнами, що розвиваються, скорочується.  
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Таблиця 1 

Зміни частки цифрової економіки  

в структурі ВВП країн G-20, %20 

Країна 2010 2016 +/- 
2016 к 

2010 

Великобританія 8,3 12,4 4,1 1,49 

Південна Корея 7,3 8 0,7 1,10 

Китай 5,5 6,9 1,4 1,25 

Євросоюз 3,8 5,7 1,9 1,50 

Індія 4,1 5,6 1,5 1,37 

Японія 4,7 5,6 0,9 1,19 

США 4,7 5,4 0,7 1,15 

Мексика 2,5 4,2 1,7 1,68 

Німеччина 3 4 1 1,33 

Саудівська Аравія 2,2 3,8 1,6 1,73 

Австралія 3,3 3,7 0,4 1,12 

Канада 3 3,6 0,6 1,20 

Італія 2,1 3,5 1,4 1,67 

Франція 2,9 3,4 0,5 1,17 

Аргентина 2 3,3 1,3 1,65 

Росія 1,9 2,8 0,9 1,47 

ПАР 1,9 2,5 0,6 1,32 

Бразилія 2,2 2,4 0,2 1,09 

Туреччина 1,7 2,3 0,6 1,35 

Індонезія 1,3 1,5 0,2 1,15 

Середнє 3,42 4,53 1,11 1,32 

Середнє (розвинені країни) 4,31 5,53 1,22 1,28 

Середнє (країни, що розвива-

ються) 2,53 3,53 1 1,40 

  

Для всіх країн з групи G-20 цифровізація економіки не 

має ознак прискорення і проходить досить рівномірно. Це дає 

змогу охарактеризувати цей процес, як досить сталий та такий 
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що матиме продовження в середньо- та довгостроковій перспе-

ктиві. З іншого боку, більш швидкі темпи зростання частки ци-

фрової економіки у менш економічно розвинених країнах до-

зволяють стверджувати, що і для України є певні можливості 

для прискореної цифрової модернізації, які необхідно викорис-

тати. 

 
Кейс «Іран: еволюційний розвиток». «Непростий процес ево-

люції іранської індустрії технологічних стартапів ускладнюється 

мінливістю інтересу інвесторів і рівня урядової підтримки. В «Огляді 

науки, технології і політики», підготовленому 2017 р. конференцією 

ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), відзначається, що політика 

Ісламської Республіки щодо науки, технології та інновацій з початку 

90-х пережила три стадії еволюції. Протягом перших двох етапів (з 

1990-го по 2000-й і з 2000-го по 2010 р) країна удосконалювала сис-

тему вищої освіти та академічної науки – зростала кількість дослід-

них установ і проектів з розробки нових технологій. А третій період, 

на думку експертів ЮНКТАД, характеризується «переходом до мо-

делі інноваційної економіки знань», прийняттям законів на підтримку 

діяльності високотехнологічних компаній, підвищенням рівня конку-

рентоспроможності і ступеня захищеності прав інтелектуальної 

власності. 

Перехід Ірану на рейки «інноваційної економіки знань» (навіть 

незважаючи на зародковий стан цього процесу) в поєднанні з відсут-

ністю конкуренції, спровокованим міжнародними санкціями, стиму-

лює сплеск підприємницької активності в країні. Завдяки прийнятому 

в 2010 р. закону в Ірані заснований Фонд інновацій та процвітання 

«для сприяння будівництву технологічних комплексів». Створено 

«Ринок інтелектуальної власності», де підприємці можуть продава-

ти свої патенти, а також ратифікований закон про усунення бар'є-

рів, які перешкоджали розвитку конкурентоспроможного виробниц-

тва. І ці проекти вже приносять свої плоди. У 2017 році іранська 

«Організація з цінних паперів і бірж» видала ліцензії п'яти венчурним 

інвесткомпаніям - Sarava Venture, Arman Development Fund, Partian 

Venture Capital Fund, Royan Persian Health Fund і Yekom Arman Fund. 

Іран зробив черговий крок на шляху до досягнення поставленої вищим 

керівником Алі Хаменеї мети – 2025 р Тегеран планує виділяти на ро-

звиток інноваційних підприємств 20% прибуткової частини держ-

бюджету. 
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Шостий п'ятирічний план розвитку Ірану, що охоплює період з 

2016-го по 2021 р зобов'язує центральний банк країни витрачати не 

менше 10% наявних в його розпорядженні ресурсів державних банків і 

урядових фінансово-кредитних установ на забезпечення роботи не-

давно створеного Фонду працевлаштування та підприємництва. У 

плані передбачено і професійне навчання молодих випускників вузів 

азам ведення бізнесу: приватним роботодавцям, які беруть участь в 

програмі стажування випускників, держава гарантує звільнення від 

відрахувань страхових внесків строком на два роки. 

Подібні ініціативи підвищують рівень довіри бізнесменів до 

країни. Це підтверджується зростанням підприємницької активнос-

ті, яке фіксується останнім часом, а також сплеском кількості по-

даних патентних заявок. Але Іран вступає в перехідний період прак-

тично з нуля. Нова політика принесла впевненість в здатності дер-

жави захищати права інтелектуальної власності. Але новизна зако-

нів в поєднанні з ще діючими перешкодами для залучення іноземних 

інвестицій (хоча в потужних країнах регіону - наприклад, ОАЕ або 

Катарі, подібних бар'єрів вже давно немає) все таки забезпечує саме 

підприємців інших країн конкурентною перевагою. У 2015-му в рей-

тингу підприємницької активності Іран посів останнє місце серед 14 

країн Близького Сходу і Північної Африки (а в цілому в світі - 94-е з 

130 позицій). Проте, за даними глобального індексу підприємництва 

GEI, опублікованого Інститутом глобального підприємництва та 

розвитку GEDI, за темпами приросту цього сектора Іран сьогодні 

лідирує. 

Економіка опору. Нарощування обсягів державних інвестицій 

в приватний сектор може викликати тривогу у тих, хто побоюється 

надмірного впливу Корпусу вартових ісламської революції на цей сек-

тор економіки. Зрештою, КВІР (за межами Ірану він вже заробив 

репутацію активного учасника регіональних конфліктів і програми 

ядерних досліджень) все таки залишається головним бенефіціаром 

багатьох приватних компаній. А контракти на підряди в безлічі сфер 

(від освіти і торгівлі до будівництва і сільського господарства) нері-

дко укладаються саме з належними КВІР підприємствами та їх до-

чірніми структурами. Тривогу може викликати і те, що деякі з най-

більших технологічних компаній останнім часом беруть на озброєння 

риторику КВІР. Наприклад, керівництво стартапу Digikala, одного з 

лідерів місцевої електронної комерції і, мабуть, найбільшого інтер-
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нет-магазину країни, заявило про готовність втілювати в життя 

політику «економіки опору». 

Саме цим терміном КВІР найчастіше оперує в ході дискусій 

про характер розвитку іранської промисловості. Навряд чи варто 

дивуватися червневої 2017 р. зустрічі члена ради директорів Digikala 

з міністром промисловості, гірничодобувної галузі та торгівлі для 

обговорення можливостей регіонального розвитку. Природно, голов-

на задача економіки опору (досягнення самодостатності) відносить-

ся до реалізації проектів самого широкого спектра, і багато хто з 

бізнесу взагалі ніяк і нічим не пов'язані з КВІР. На поточний момент 

складається враження, що метою уряду, який бере участь в реаліза-

ції приватних проектів і створює змішані державно-приватні про-

грами партнерства, є надання допомоги підприємцям – фінансовими і 

технічними ресурсами, посиленням захисту прав інтелектуальної 

власності і скороченням числа регуляторних законів. 

Примітно, що в законі про надання підтримки компаніям / орга-

нізаціям сфери економіки знань і про комерціалізацію інновацій та 

винаходів чітко обумовлено – такі підприємства (а в їх число входять 

і багато високотехнологічних стартапів) звільняються від сплати 

податків. Місцеві бізнес-інкубатори (у т. ч. два найбільших - Avatech 

і DMOND) вже уклали договори про партнерство з місцевими універ-

ситетами, виступають спонсорами хакатонів, відкривають офісні 

коворкінг-центри та проводять курси для майбутніх засновників 

стартапів. Так, КВІР зберігає масштабний вплив на багато тради-

ційних сектора іранської економіки, але стартапи - представники 

принципово нової індустрії. Лідери високотехнологічних компаній 

мріють про вихід на міжнародні ринки та доступ до іноземних дже-

рел фінансування, а підприємці жадають скористатися всіма мож-

ливостями, що відкриваються завдяки урядовим реформам, спрямо-

ваним на збільшення обсягів внутрішнього споживання. Навряд чи 

вони готові втратити іноземні інвестиції через співпрацю зі струк-

турами, які завдають шкоди справі подальшого розвитку приватного 

сектора (і цю точку зору поділяє навіть політичне керівництво краї-

ни). 

У той же час багато членів іранського парламенту, особливо 

представники районів з високим рівнем безробіття, кровно зацікав-

лені в тому, щоб бюджетні надходження, які забезпечуються при-

ватним сектором, спрямовувалися на задоволення потреб їхніх ви-

борців. Парламентарій Абдулреза Месрі підкреслює особливе значен-



23 

ня бізнес-інкубаторів в справі скорочення безробіття. Він, зокрема, з 

обуренням відгукнувся про практику кредитування бізнесменів, які 

відкривають нові підприємства, під 18% річних, вимагаючи справед-

ливих умов для розвитку виробництва і підвищення конкурентоспро-

можності. І такі заяви свідчать про те, що стартапи (якщо, зви-

чайно, прибрати всі бар'єри, що перешкоджають їх виходу на ринок) 

здатні зіграти позитивну роль в диверсифікації приватного сектора, 

все ще монополізованого нечисленною групою гравців. 

Відкритість для іноземних інвестицій. Приблизно через мі-

сяць після того, як Apple і Google прибрали іранські програми з фір-

мових онлайн-магазинів, лідери бізнес-спільноти, венчурні інвестори і 

високопоставлені європейські політики проявили жвавий інтерес до 

вивчення можливостей ведення бізнесу в Ірані, прийнявши участь в IV 

Форумі «Європа-Іран», що проходив 3-4 жовтня 2017р.  в Швейцарії. 

Захід носив головним чином інформаційно-ознайомлювальний харак-

тер, але представник зовнішньополітичного відомства ЄС Хельга 

Шмідт скористалася можливістю, щоб знову запевнити присутніх у 

готовності Євросоюзу дотримуватися всіх положень Спільного все-

осяжного плану дій. Лідери Євробізнесу обговорювали співпрацю у 

всіх сферах – від проектів інтелектуальної логістики та туризму до 

фінансових послуг і роздрібної торгівлі. Керівники приватних іран-

ських інвестиційних фірм вивчали можливості партнерства з євро-

пейськими інвесткомпаніями з метою виходу на ринки венчурного 

капіталу. І вже через кілька днів після завершення форуму італійська 

компанія з управління фінансовими активами Azimut анонсувала укла-

дення угоди про придбання 20% акцій Mofid Entekhab, найбільшої не-

залежної інвесткомпанії Ірану. 

Тим часом MTN (ПАР), Pomegranate (Швеція) і Indigo (Острів 

Мен) вже вкладають інвестиції в розвиток високотехнологічного 

сектора. Вони вважають його надзвичайно привабливим завдяки ши-

рокому обхвату населення мобільним зв'язком і доступом до Інтер-

нету, а також слабкій конкуренції з боку власників провідних іран-

ських цифрових платформ і практично нерозкритому потенціалу 

країни, яка довгі роки перебувала в ізоляції. І ці компанії не тільки 

співпрацюють з іранським урядом, але і грають роль противаги впли-

ву держави на економіку. Наприклад, фірма, що володіє мобільним 

додатком спільних поїздок на таксі Snapp, фінансується Irancell - 

спільним підприємством, відкритим південноафриканським телеко-
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мунікаційним гігантом MTN і іранською держкомпанією Iran 

Electronics Industries. 

Іноземні фірми вже демонструють рішучість вкладати кошти 

в Іран - навіть незважаючи на загрозу репресій з боку США. І ця го-

товність, швидше за все, не зменшиться, особливо якщо Сполучені 

Штати так і не навчаться відрізняти ворожі сили від структур, що 

вносять позитивний вклад в справу диверсифікації приватного сек-

тора. Індустрія високих технологій Ірану переживає період зростан-

ня, стимульований активністю безлічі висококваліфікованих новато-

рів і прийняттям законів, що сприяють формуванню здорової конку-

ренції в рамках приватного сектора. Але повноцінний розвиток іран-

ської екосистеми стартапів стримується нерівномірністю практи-

чного впровадження згаданих законів і невизначеністю в питанні до-

ступу до іноземного фінансування. Це особливо очевидно на тлі успі-

хів регіональних лідерів - ОАЕ і Катару. Збереження тренда, забуксу-

вав через перегляд Вашингтоном доцільності подальшої дії Спільного 

всеосяжного плану дій - продовження програми внутрішніх реформ, і 

боротьба за довіру іноземних інвесторів - це все, що необхідно Ірану 

для завоювання статусу регіонального лідера в сфері високотехноло-

гічних інновацій.
21

  

 

Кейс «Ізраїль». «Перший раз в Ізраїлі я був в 2001 році, коли 

вони тільки починали будувати свою венчурну індустрію. Це був той 

рік, коли був великий краш в Америці. Вони думали, що робити з Ізраї-

лем. Тому що технологічний сектор тоді перебував в найнижчій своїй 

точці. Я тоді побачив країну, яка насправді перебувала ... У той час 

як раз їх бомбили, вони сиділи в бункері в готелі на щорічній зустрічі 

венчурної асоціації і вирішували, що ж робити з Ізраїлем. Для них це 

було питання виживання. 

Вони для себе побачили те, що у них почало виходити. Вони по-

бачили перші компанії, які почали пробиватися на американський ри-

нок. Це стало в нашому бізнесі поняттям "ізраїльська модель", коли 

компанія починається у себе в країні, потім відкривається офіс в 

Америці, залучається інвестиція звідти і компанія починає далі буду-

ватися. У них вийшло таких кілька історій і вони на цьому почали 

будувати цілу індустрію. 

                                                           
21

 Бёрлингхаус Э. Электронная республика: иранские стартапы в 
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Я від них дізнався, що близько 700 тисяч людей з інженерними 

спеціальностями з Радянського Союзу приїхали в Ізраїль. Для семимі-

льйонного Ізраїлю 10% населення країни - це люди, у яких є такий бек-

граунд. І ось вони думали, яким чином використовувати ці мізки для 

того, щоб будувати глобальні компанії з Ізраїлю. Що ми маємо на 

сьогодні? За 15 років ми маємо те, що в минулому році в Ізраїлі залу-

чили $11,4 млрд. зовнішніх інвестицій. $3,5 млрд. - це були тільки вен-

чурні інвестиції. А венчурна індустрія в Ізраїлі починалася з невелико-

го державного фонду. Це була програма, яка об'єднала державні 

гроші з приватними міжнародними. Вони створили спільний фонд і 

віддали в управління людям, які вміють займатися венчурними інвес-

тиціями. Це був 97, 98, 99 рік. Вони тоді говорили про те, що у них це 

почало виходити. Вони стартували з цього. Потім державна частка 

в цьому фонді була продана приватним фондам. Але це у них вийшло. 

Тому що сьогодні в Ізраїлі кілька десятків венчурних фондів. Якщо 15 

років тому кожен хотів стати експортером апельсинів, то сьогодні 

в Ізраїлі кожен другий робить свій стартап. 

Тому що тільки за перше півріччя цього року було 64 екзити 

(продажів стартапів). Причому середній чек був $100 млн. Це озна-

чає, що в компанії 5-10 чоловік отримують якусь частку, коли відбу-

вається екзит. Для маленького Ізраїлю це звичайна ситуація за 

останні 15 років, коли хтось продавав свою компанію і потім вони 

починали нову. Коли говорять про Ізраїль як про стартап-націю, то 

це на повному серйозі так. Тому що кожен там залучений в стартап. 

Це і стало імплементацією їх національної ідеї. 

Спочатку інвестували в технологічний сектор тільки для того, 

щоб себе захистити. Ізраїль дуже славиться важкими хардкорними і 

хардверними розробками через те, що вони були пов'язані з подвійним 

призначенням. З військовим використанням в тому числі. Але вони 

почали будувати інші компанії, використовуючи технологічний бекг-

раунд. І якщо проводити паралелі між Ізраїлем і Україною, то у нас є 

те ж саме, тільки ми за ці роки не навчилися використовувати вче-

них, інженерів в тій мірі, в якій вдалося це їм. Можна сказати, що у 

них венчурна індустрія почалася раніше, ніж у нас. Але для мене Ізра-

їль - це приклад того, що в Україні можна було побудувати за ці 15 

років. 

Сьогодні у нас теж є своя екосистема. Але якщо подивитися 

на цифри, то ми не залучили в минулому році $11,7 млрд. інвестицій. 

За рахунок чого? Тому що там у людей і в державному і в приватно-
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му секторі була одна місія - захистити Ізраїль і зробити це спільними 

зусиллями. А так, як державні чиновники просувають Ізраїль, цього 

можна повчитися всім чиновникам світу. Там це люди, які дійсно за-

лучили в країну 300 міжнародних компаній, які почали будувати там 

центри розробок, відкривати офіси. Їм це вдалося, тому що вони їз-

дили по всьому світу і запрошували до себе в країну. Тому що там є 

люди, які можуть працювати, і друге - вони створили певні податко-

ві преференції для міжнародних компаній. Тобто міжнародна компа-

нія могла приїхати і укласти угоду з урядом. У них є окремий офіс 

головного вченого країни, де будь-який міжнародний підприємець, від 

великих до невеликих, може приїхати і йому повністю створюють всі 

умови для будівництва технологічного бізнесу в Ізраїлі. Там всі проце-

си заточені тільки навколо цього. 

Результат державного чиновника залежить тільки від того, 

як успішно йому вдалося залучити якусь компанію. І не тільки залу-

чити, але і надавати всілякі сервіси, щоб цій компанії було комфорт-

но в Ізраїлі. Там вся екосистема працює на дві речі. Кожен хоче 

створити свій стартап, тому що він бачить, що у сусіда вийшло. 

Тут ми схожі з ізраїльтянами. Тому це у них стало таким соціальним 

змаганням в нації, коли вони почали між собою змагатися, хто буде 

більш успішним в будівництві підприємств. По-друге, потрібно розу-

міти, що вони за ці роки вже побудували цілий міст в Силіконову до-

лину. Тому що багато ізраїльтян поїхали туди будувати свій бізнес. 

Але дуже важливо, що вони повертаються і інвестують в ізраїльські 

компанії. І за 15 років вони побудували цілий міст, пов'язаний з просу-

ванням ізраїльських стартапів на американському ринку. 

На відміну від Ізраїлю, Україна єдина країна в світі, де венчур-

на і ІТ-індустрія повністю були створені самими приватниками, 

тобто приватним сектором. На відміну від Ізраїлю, який отримував 

первинний поштовх і допомогу саме від держави. Ми вже пройшли 

цей етап. Ключовим моментом для роботи з державою є умови ве-

дення високотехнологічного бізнесу в країні. Коли я був в Ізраїлі, я не 

чув, щоб у когось виносили сервери з офісів, я не чув, щоб були якісь 

претензії у податкової до цих компаній. Вони зрозуміли на самому 

верхньому рівні, що їм треба створити найкращі умови ведення біз-

несу, перш за все, високотехнологічного бізнесу в країні. І KPI кожно-

го чиновника полягає в тому, що вони виконують сервісну функцію. І 

найважливіше, не створювати проблеми. Можна скільки завгодно по 
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всьому світу розповідати як у нас добре. Але ж приїдуть і запита-

ють у того, хто працює в країні, як вам добре. 

В Ізраїлі компанії, які там вже почали щось робити, саме вони 

почали розповідати, що тут все працює, тут все добре, приїж-

джайте і ви. Тому що ключовий мотиватор - це наявність саме люд-

ського ресурсу. Зараз вся світова конкуренція між країнами відбува-

ється тільки за одне - за людські ресурси. Вони у нас в країні є. Інша 

справа, що наша політична еліта ще не усвідомила, що це найголов-

ніше і найостанніше, що у нас ще залишилося. Тому що інші країни 

якраз конкурують за те, щоб тих людей до себе запросити, щоб вони 

створювали бізнес у них. Тут дуже проста математика. Якщо ви 

створюєте бізнес у себе в країні, то таким чином ви створюєте ро-

бочі місця, сплачуються податки і всім добре, і приходять такі інве-

стиції. Адже їх результат - залучення $11,7 млрд. інвестицій ... При-

чому країна у війні. Там як і раніше літають ракети над країною. Во-

на знаходиться в такому стані вже 15-20 років. І для венчурних інве-

сторів, високотехнологічних компаній це як і раніше не є перешко-

дою. Це те, що допомагає нам в роботі з міжнародними інвестора-

ми.  

Зрозуміло, вони цікавляться, як у вас справи в країні, але для 

них це не є бар'єр не проінвестувати в Україні. А ось що є бар'єром 

проінвестувати в Україні - це умови ведення бізнесу. Звичайно, це їх 

сильно хвилює. Тому що, з одного боку, їм подобається, що тут є 

людський талант, але їм не подобається, коли держава не може за-

хистити бізнес. Деякі з них були на барикадах під час Майдану, але я 

не бачив жодного, який би захистив від правоохоронних органів наш 

український стартап. А якщо немає впевненості в тому, що політич-

на еліта захищає людей, які створюють глобальні компанії з України, 

які повинні стати її візитною карткою, виникає питання: чому інші 

повинні інвестувати в ці компанії, якщо їх не захищає рідна держава. 

З одного боку, хороша новина, що у нас є ця індустрія, у нас є близько 

25 фондів, які інвестують, більше трьох тисяч стартапів. Це все 

добре. Але для того, щоб нам дотягнутися до рівня Ізраїлю, все те ж 

саме повинно бути зроблено в рази краще. Я говорю не тільки про 

наші внутрішні питання в індустрії, але ще в тому числі і імідж 

держави і умови ведення бізнесу. Є рейтинги, які показують рейтинг 

ведення бізнесу в країні. На жаль, ми програємо за цим показником 

дуже багатьом країнам, не кажучи вже про Ізраїль, куди приїж-

джають багато міжнародних підприємців створювати там свою 
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компанію. Ми поки що не навчилися на рівні держави. Хоча на рівні 

сектора ми постійно працюємо з міжнародними компаніями, щоб 

вони приїжджали в Україну, і разом будувати глобальні компанії 

звідси» 
22

. 

 

Спрямованість на прискорення розвитку цифрової еконо-

міки простежується й серед країн-сусідів України. Так прези-

дент Республіки Білорусь О. Лукашенко видав декрет «Про ро-

звиток цифрової економіки».23 В цьому декреті передбачається: 

- надати резидентам Парку високих технологій право на 

здійснення в установленому порядку: «діяльності у сфері кібер-

спорту, включаючи підготовку киберспортивних команд, орга-

нізацію і проведення змагань, організацію їх трансляцій; діяль-

ності у сфері штучного інтелекту, створення систем безпілотно-

го керування транспортними засобами»; 

- «створити умови для впровадження в економіку Респуб-

ліки Білорусь технології реєстру блоків транзакцій (блокчейн), 

інших технологій, заснованих на принципах розподіленості, 

децентралізації і безпеки здійснюваних з їх використанням опе-

рацій»; 

- надати право юридичним особам «володіти токенами» і 

«зберігати токени в віртуальних гаманцях», а «через операторів 

кріптоплатформ, операторів обміну криптовалюта, інших рези-

дентів Парку високих технологій, які здійснюють відповідний 

вид діяльності, придбавати, відчужувати токени, здійснювати з 

ними інші угоди (операції)»; 

- надати право фізичним особам «володіти токенами, 

здійснювати наступні операції: майнінг, зберігання токенів в 

віртуальних гаманцях, обмін токенів на інші маркери, їх прид-
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бання, відчуження за білоруські рублі, іноземну валюту, елект-

ронні гроші, а також дарувати і заповідати токени». 

Також цим декретом запроваджуються податкові пільги 

«учасникам відносин, пов'язаних з застосуванням сучасних тех-

нологій», та передбачається прийняти «заходи, спрямовані на 

підвищення правової захищеності учасників відносин, пов'яза-

них із застосуванням сучасних фінансових технологій». 

Цей декрет є досить прогресивним, а його зміст свідчить 

про глибоке опрацювання цифрової проблематики та спрямова-

ність на найскоріше впровадження цифрових здобутків в еко-

номіку Республіки Білорусь. 

Інші країни пострадянського простору, також проводять 

роботу з нормативно-правового стимулювання цифрової моде-

рнізації економіки. Так в Російській Федерації у 2017 році було 

розроблено Програму "Цифрова економіка Російської Федера-

ції" 24, а також було затверджено урядом «плани заходів (доро-

жні карти) за чотирма напрямками цієї програми - "Нормативне 

регулювання", "Формування дослідницьких компетенцій і тех-

нологічних заділів", "Інформаційна інфраструктура" та "Інфор-

маційна безпека"»25. До 2020 року на реалізацію цих заходів 

передбачається витратити 521 млрд. руб. (близько 9 млрд. дол. 

США). 

Також варто звернути увагу на заявлену позицію президе-

нта РФ на початку 2018 року, згідно якої «цифрові платформи 

створюють в США, в Європі створюють єдині європейські пла-

тформи. Ми, в принципі, зараз працюємо над тим, щоб створи-

ти таку єдину платформу в рамках Євразійського економічного 

союзу. Потрібно це зробити і причому потрібно це зробити на 

справедливій основі, розділяючи ризики і напрямки діяльності 
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між усіма учасниками так, щоб ми не були якимись рабами вже 

наявних платформ, а щоб створювали власну»26. В цій промові 

фактично висловлюється ідея, що хто не створить власних циф-

рових платформ, буде примушений використовувати іноземні, з 

неминучою втратою значної частини суб’єктності. Це дуже ак-

туально і для України, бо як буде показано у розділі 2, саме такі 

процеси спостерігаються в країні в тому числі зі спробами про-

никненням російських цифрових платформ.  

У Казахстані ще 2013 року була прийнята державна про-

грама «Інформаційний Казахстан – 2020»27. Наприкінці 2017 

року постановою уряду Казахстану за № 827 від 12 грудня 2017 

року затверджено Державну програму «Цифровий Казахстан»28, 

яка буде впроваджуватися за двома векторами розвитку: «Циф-

ровізація існуючої економіки» в середньостроковій перспективі 

і «Створення цифрової індустрії майбутнього» в довгостроковій 

перспективі та в п’ятьох напрямах: «Цифровізація галузей еко-

номіки», «Перехід на цифрову державу», «Реалізація цифрового 

Шовкового шляху», «Розвиток людського капіталу», «Створен-

ня інноваційної екосистеми».  

В контексті цих трендів простежується необхідність фор-

мування образу майбутньої інформаційної (цифрової) економі-

ки України, з урахуванням потенціалу розбудови власних циф-

рових платформ та застосування блокчейн-технологій, які вже 

активно використовуються в світі. 
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1.2. Цифрові платформи як ядро інформаційної еконо-

міки 

 

Одним з фундаментальних елементів формування сучас-

ної інформаційної економіки є цифрові платформи. За оцінкою 

Школи управління Слоуна Массачусетського Технологічного 

Інституту вже «у 2013 році чотирнадцять із 30 провідних світо-

вих брендів за ринковою капіталізацією були платформними 

компаніями, які вже створені і в даний час домінують на арені, 

до якої покупці, продавець та безліч третіх сторін підключа-

ються в режимі реального часу»29. За останні часи ця тенденція 

тільки поглибилась. Роль цифрових платформ набула глобаль-

ного значення і деякі дослідники вказуючи на «революції плат-

форм», визначають цифрову платформу як «бізнес, заснований 

на здійсненні створення цінностей шляхом взаємодії між зов-

нішніми виробниками і споживачами. Він забезпечує відкриту 

інфраструктуру для учасників взаємодій і встановлює для них 

інституційні «правила гри», тобто певні «регуляторні режими». 

Основне завдання платформи – об'єднувати користувачів і по-

легшувати обмін продуктами або соціальної валютою між ни-

ми, сприяючи створенню цінності для всіх учасників»30. Це ви-

значення не є бездоганним, оскільки акцентує увагу лише на 

бізнесовій стороні і зовнішніх аспектах. Між тим платформи 

носять більш універсальний характер. Тому в межах нашого 

дослідження, під цифровою платформою розуміється єдина су-

купність реєстрів суб'єктів і об'єктів різних комунікацій (спо-

живачів, виробників, послуг тощо), алгоритмів їх взаємодії і 

сховищ даних, здійснених між ними транзакцій, яка діє онлайн. 
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Альстин, С. Чаудари. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 304 с. 

https://executive.mit.edu/blog/the-ups-and-downs-of-dynamic-pricing#.WkYf9dJl-00
https://executive.mit.edu/blog/the-ups-and-downs-of-dynamic-pricing#.WkYf9dJl-00
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Виходячи з цього визначення, цифрову платформу слід вважати 

не тільки технічним інструментом, але і носієм стандартів (пра-

вил), які формують єдині норми і архітектуру комунікацій для 

всіх соціальних та економічних агентів. Загальновідомими при-

кладами цифрових платформ є Facebook, Google, Amazon, 

Alibaba тощо. 

Будь-яка діяльність, яка пов’язана зі створенням та розпо-

ділом інформації має перспективи стати базисом цифрової пла-

тформи. В першу чергу це сфери діяльності де виробляють ін-

формацію (освіта і ЗМІ), аналізують інформацію (оцінка попи-

ту, визначення трендів), агрегують інформацію тощо. А це в 

певній мірі практично кожний аспект людської діяльності.  

При цьому важливим маркером платформ є (1) викорис-

тання ресурсів користувачів платформи замість власних ресур-

сів платформи (тобто використовується мережева модель ство-

рення цінності замість лінійної, наприклад, Airbnb використо-

вує для створення цінності не власний житловий фонд на відмі-

ну від мережі Hilton), (2) кожний додатковий користувач плат-

форми створює корисність для інших учасників, що у підсумку 

перетворюється у ресурс для саморозвитку, тобто проявляється 

так званий «мережевий ефект».  

Трансформація від лінійної до мережевої моделі створен-

ня цінності: передбачає перехід: (1) від використання власних 

ресурсів до координації чужих; (2) від акценту на якість внут-

рішніх бізнес-процесів до удосконалення зовнішніх комуніка-

цій між користувачами платформи; (3) від максимізації виклю-

чно цінності для споживачів до загальної цінності всієї цифро-

вої екосистеми. 

Класичним прикладом вже стало порівняння бізнес-

моделі Walmart та Amazon. Перший є класичним рітейлером, 

який був заснований у 1962 році, та на цей час має понад 2,3 

млн. співробітників по всьому світу. Натомість Amazon, був 

заснований у 1994 році, має 0,54 млн. співробітників, але вже 

більший у понад 2 рази за ринкову капіталізацію Walmart, бо 
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застосовує переваги ведення бізнесу за допомогою цифрової 

платформи. 

При цьому треба зауважити, що платформа як модель 

(якщо виключити цифрову складову) це дуже старовинний ви-

нахід людства. Ще в часи первісного суспільства існувала дієва 

платформна модель у вигляді натурального господарства, коли 

все необхідне вироблялося в межах господарюючої одиниці та 

задовольняло потреби учасників цієї платформи.  

Під час переходу від натурального до товарного виробни-

цтва виникає «ринок», як сукупність відносин для обміну між 

покупцями (споживачами) та продавцями (постачальниками) 

товарів та послуг. Модель функціонування ринку також в пов-

ній мірі відповідає визначенню платформи без урахування циф-

рової складової.  

Одним з головних рушіїв прогресу «розподіл праці» міс-

тить в собі логіку як платформної так й лінійної моделі. Плат-

формна логіка простежується в просторовому узгодженні різ-

них операцій при виробництві кінцевого продукту, лінійна у 

послідовному порядку їх виконання.  

І лише у пік розквіту індустріалізму (фордизму та тейло-

ризму) в певній мірі починає домінувати лінійна (конвеєрна) 

модель виробництва, спрямована на задоволення потреб масо-

вого споживача.  

Постіндустріальна епоха спочатку характеризується ви-

никненням доцифрових мереж (наприклад, Walmart), а потім 

цифрових платформ.  

Також варто зазначити, що платформна модель обумов-

лює створення умов для колективного використання приватної 

власності та формування суспільної форми власності (блокчейн 

платформи).  

Генезис використання платформної моделі економіки в 

залежності від суспільного устрою та моделі виробництва наве-

дено в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Генезис платформної моделі економіки 

Суспільство 
Модель  

виробництва 

Відношення до 

власності 

Роль лінійної та 

платформної 

моделей 

Первісне су-

спільство 

Натуральне 

господарство 

Суспільна влас-

ність 

Домінує первин-

на платформна 

модель 

Аграрне сус-

пільство 

Товарне виро-

бництво 

Приватна, суспі-

льна, державна  

Розвивається 

платформна ін-

ституція «ринок» 

(market place) 

Індустріаль-

не суспільст-

во 

Конвеєрне ви-

робництво (на 

найвищій лан-

ці розвитку) 

Домінує приватна 

та державна вла-

сність  

 

Розвивається лі-

нійна модель ви-

робництва - кон-

веєр  

Постіндуст-

ріальне сус-

пільство 

Кластерне, 

платформне, 

екосистемне 

виробництво. 

Цифрові техноло-

гії формують мо-

жливості для 

створення та роз-

повсюдження 

спільної власнос-

ті (відповідно до 

логіки блокчейн, 

див. розділ 1.3) 

Розвиваються 

глобальні циф-

рові платформи 

(глобальне нату-

ральне господар-

ство) 

 

В роботі «Революція платформ. Як мережеві ринки міня-

ють економіку, і як змусити їх працювати на вас»31 Дж. Паркер 

з колегами пропонують базову структуру платформи для забез-

печення ключової взаємодії, яка містить «учасників», «одиниці 

цінності» та «фільтр», та має загальний вигляд у вигляді фор-

мули: 

 

Учасники + Одиниці цінності + Фільтр → Ключова взає-

модія, де 

                                                           
31

 Там само. 
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- учасники включають в себе виробників, які створюють 

цінність, і споживачів, які її використовують; 

- одиниці цінності є умовою для початку взаємодії на пла-

тформі. Одиниці цінності створюють виробники. Наприклад, 

для Instagram одиницею цінності є фотографія; 

- фільтр забезпечує передачу одиниці цінності спожива-

чам. Це програмний алгоритм, для обміну одиницями цінності 

між користувачами платформи. Від якості фільтру залежить ак-

туальність та релевантність даних отриманих споживачами. Не-

досконалі фільтри унеможливлюють отримання оптимальних 

для споживача одиниць цінності. Звичайний пошуковий запит є 

прикладом діяльності фільтру. 

При аналізі моделі взаємодії в межах цифрової платформи 

виникає питання щодо її повноти та надлишковості. Виходячи 

із запропонованого визначення наявність «учасників» та «оди-

ниці цінності» не викликає сумнівів. А ось безумовна необхід-

ність фільтру, тобто інструменту пріоритизації, викликає сумні-

ви. Так класичні месенджери не використовують фільтрів. Ана-

логічно блокчейн платформи також можуть діяти без фільтру. 

Між тим наявність фільтру є бажаною та корисною. 

Максимізація обсягу цінності ключових взаємодій на пла-

тформі відбувається за рахунок трьох основних функцій, до 

яких належать: залучення, стимулювання і об'єднання.  

По-перше, платформа потребує залучення виробників та 

споживачів, ще до початку налагодження взаємодії між ними. 

По-друге, платформа має стимулювати взаємодію між виробни-

ками та споживачами. Правила та інструменти мають створю-

вати необхідні умови для прискореного обміну та кругообігу 

цінностей. Після залучення та стимулювання має відбуватися 

об’єднання виробників та споживачів для взаємокорисного ви-

користання інформації один про одного, що також передбачає 

створення відповідних умов на платформі. 

Також з позицій еволюційної теорії економічних змін32 

важливим аспектом є не лише залучення, але й вилучення виро-

                                                           
32

 Нельсон Р. Эволюционная теория экономических изменений / 

Р. Нельсон, С. Уинтер. Пер. с англ. – М.: Дело, 2002. – 536 с. (с. 13)
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бників та споживачів з платформи, тобто наявність норм та об-

межень щодо використання платформи.  

Також на думку Дж. Паркера, М. ван Альстина та С. Чау-

дарі можливо виокремити чотири форми цінності, які не мо-

жуть існувати без платформи:  

1) «Для споживачів: доступ до цінності, створеної на 

платформі. Любителі відео вважають цінними відео на 

YouTube; користувачі Android – різні дії, які вони вчиняють за 

допомогою додатків; учні на Skillshare –  курси, доступні на 

сайті; 

2) Для виробників або представників третьої сторони: 

доступ до ринку або спільноти. Airbnb цінний для господарів, 

тому що дає їм доступ до міжнародного ринку мандрівників. 

Рекрутери компаній вважають цінною мережу LinkedIn, тому 

що вона дозволяє їм зв'язуватися з потенційними претендента-

ми. Продавці вважають цінним сайт Alibaba, тому що він допо-

магає їм продавати свої товари покупцям з усього світу;  

3) Для споживачів і виробників одночасно: доступ до ін-

струментів і послуг, які полегшують взаємодію. Платформи 

створюють цінність, знижуючи бар'єри і скорочуючи труднощі, 

які заважають виробникам і споживачам взаємодіяти. 

Kickstarter допомагає обдарованим підприємцям збирати гроші 

на нові проекти. Компанія eBay у співпраці з PayPal дозволяє 

будь-кому створити Інтернет магазин, який працює з клієнтами 

з усього світу. YouTube дозволяє музикантам показувати своїм 

шанувальникам відео виступів, позбавляючи їх від необхідності 

випускати фізичний продукт (CD або DVD) і укладати угоди з 

посередниками, які б його продавали;  

4) Для споживачів і виробників одночасно: доступ до ме-

ханізмів курирування, які покращують якість взаємодії. Спожи-

вачі цінують доступ до високоякісних продуктів, які врахову-

ють їх особливі потреби і інтереси, а виробники цінують доступ 

до споживачів, яким потрібно їх пропозицію і які готові сповна 

за нього заплатити. Виважено керовані платформи створюють і 

підтримують систему курирування, яка об'єднує потрібних 

споживачів з потрібними виробниками швидко і легко». 
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Ці форми створення цінності забезпечують джерела фор-

мування доходів. Але зазвичай комерційні платформи створю-

ють більше цінності, ніж можуть монетизувати та отримати 

прибутків з їх реалізації. Також платформи стикаються з про-

блемою безбілетника (зайця), коли користувачі платформи не 

бажають платити за користування платформою незважаючи на 

отримання цінності від її діяльності, та очікують отримання 

лише «безкоштовних» благ від платформи.  

Відповідно до форм створення цінності визначаються 

шляхи монетизації комерційних платформ: стягнення комісії, 

оплата доступу до платформи, оплата розширеного доступу (що 

включає в себе і рекламу), оплата розширеного курирування. До 

цих форм також варто додати можливість збору великих даних 

та їх подальше комерційне використання.  

Комісійний збір, який утримується з кожної успішно реа-

лізованої угоди є дуже зручним інструментом монетизації дія-

льності цифрової платформи, бо як правило, залишаються задо-

воленими водночас і виробники, і споживачі цінності. Прикла-

дом є платні сертифікати, що видаються слухачам, які успішно 

пройшли курси на освітній платформі Coursera. 

Дискусійним є питання щодо розміру комісії. Надвелика 

комісія призведе до зменшення договорів, укладених на плат-

формі, а також пошуку можливостей укладання цих договорів 

поза платформою. Тому одним із важливих завдань платформи 

є формування додаткових опцій для заохочення транзакцій між 

виробниками та споживачем саме на цій платформі. Це можуть 

бути різні інструменти рейтингування, надання гарантій, юри-

дичного забезпечення тощо.  

Наступний метод монетизації ґрунтується на отриманні 

абонентської плати. Головним недоліком цього методу є скоро-

чення кількості потенційних користувачів, але при цьому фор-

мується досить однорідна група користувачів, які насправді за-

цікавлені в діяльності платформи. Така модель підходить для 

закритих клубів за інтересами.  

Оплата розширеного доступу дозволяє на безоплатній ос-

нові залучити всіх потенційних користувачів платформи, потім 

отримувати кошти лише з тих, кому потрібні додаткові опції 
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запропоновані платформою. Наприклад, на платформі для зна-

йомств Tinder за плату можна отримати розширення базових 

(безкоштовних) опцій щодо виявлення симпатії у вигляді кіль-

кості відміток «super like».  

Нерідко платною опцією є обмеження чи усунення рекла-

ми зі сторінки користувача платформи. В певній мірі учасник 

платформи, який «безкоштовно» користується її послугами, ро-

зраховується тим, що дивиться рекламу. Прикладом діяльності 

такої моделі є платформа Android, коли позбутися реклами під 

час використання умовно безкоштовних додатків можливо ли-

ше за рахунок внесення певних коштів.  

Оплата розширеного керування передбачає монетизацію 

діяльності платформи за рахунок надання додаткових послуг у 

вигляді певних консультацій чи комплементарних благ.  

Таким чином, об’єктом монетизації зазвичай виступають 

не всі користувачі цифрової платформи, а лише певні категорії. 

Наприклад, у соціальних мережах основним каналом монетиза-

ції є реклама.  

Цифрові платформи в контексті ключових принципів ци-

фрової економіки з одного боку базуються на IT інфраструкту-

рі, а з іншого боку є базисом не тільки електронної комерції та 

електронного бізнесу, але і всього спектру комунікацій в трику-

тнику бізнес-споживачі-держава (табл. 3). З економічної точки 

зору цифрова платформа це впровадження моделі багатосто-

роннього ринкового майданчика (multi-marketplace), де узго-

джуються попит та пропозиція, оптимізуються транзакційні ви-

датки та відбувається  перехід від уніфікації до тотальної агре-

гації всіх можливих товарів та послуг.  

Модель B2B є типовим базисом для формування цифрової 

платформи, яка забезпечує можливість он-лайн закупівлі това-

рів, послуг і робіт одним бізнесом у іншого бізнесу. Також при-

кладом використання цієї моделі є цифрові платформи, що за-

безпечують логістику, наприклад, для оптимізації морських пе-

ревезень з використанням «розумних кораблів»33. 

                                                           
33

 Roberson C. Get onboard the «smart ship» – innovation and 

disruption in the ocean freight market [Electronic resource] / Roberson C. – 
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Таблиця 3 

Базові моделі комунікацій для формування  

цифрових платформ 
Суб'єкт 

(Виробник 

товарів і  

послуг) 

Об'єкт (споживачі товарів і послуг) 

Бізнес 
Споживачі 

(домогосподарства) 
Уряд 

Бізнес 

Модель бізнес для 

бізнесу (Business-to-

business: B2B). 

Електронні комер-

ційні закупівлі  

Модель бізнес для 

споживачів 

(Business-to-

consumer: B2С). 

Інтернет магазини 

(наприклад: Alibaba, 

Amazon) 

Модель бізнес 

для уряду 

(Business-to-

Government 

B2G). Елект-

ронні державні 

закупівлі  

Споживачі 

(домогоспо-

дарства) 

Модель споживачі 

для бізнесу 

(Customer-to-

business: C2B). 

Контекстна реклама 

бізнесу і електронні 

біржі праці (напри-

клад: Google 

AdSense; Work.ua.) 

Модель споживачі 

для споживачів 

(Customer-to-

Customer: C2С). 

Цифрові платформи 

спільного спожи-

вання (наприклад: 

blablacar; Airbnb; 

eBay). 

Модель спо-

живачі для 

уряду 

(Customer-to- 

Government: 

C2G). Цифрові 

платформи для 

подачі петицій 

Уряд 

Модель уряд для 

бізнесу 

(Government-to-

Business: G2B). 

Державні послуги 

для бізнесу. 

Модель уряд для 

споживачів 

(Government-to-

Consumer: G2С). 

Державні послуги 

для громадян. 

Модель уряд 

для уряду 

(Government-

to-Government: 

G2G). 

Електронний 

уряд. 
 

Цифрова платформа для закупівель дає наступні переваги 

для замовника: 

- максимізація кількості постачальників і можливість їх 

постійного розширення без збільшення витрат на їх залучення; 

- оптимізація (мінімізація) витрат на закупівлі; 

- автоматизація вибору постачальника; 

- зменшення корупційних ризиків.  

                                                                                                                               

Mode of access: http://www.tradeready.ca/2016/trade-takeaways/get-onboard-

smart-ship-innovation-disruption-ocean-freight-market/ 
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Одночасно маються переваги для постачальників: 

- розширення ринку збуту; 

- зменшення витрат постачальника на рекламу і просу-

вання продукції; 

- стандартизація правил подачі заявок для участі в закупі-

влях у різних замовників; 

- розуміння своєї конкурентної позиції. 

Узагальнюючи перелічені переваги можна констатувати, 

що цифрова платформа відповідно до моделі B2B знижує тран-

закційні витрати і асиметрію інформації на ринку, що сприяє 

розвитку конкуренції. 

Модель B2С найчастіше втілюється в цифрових платфор-

мах, які діють за логікою Інтернет-магазину. Найбільш відоми-

ми і капіталізованими цифровими майданчиками такого типу є 

Amazon та Alibaba Group 34. Так активи Alibaba Group  станом 

на 31 березня 2016 року перевищували 360 млрд. дол. США.35   

Модель B2G реалізує в цифрових платформах для здійс-

нення державних закупівель. 

Модель C2B передбачає створення цінності з боку клієн-

тів для бізнесу. Одним з видів реалізації цієї моделі може бути 

розміщення контекстної реклами в блогах і Інтернет ресурсах 

споживачів (наприклад, Google AdSense). Разом з тим домогос-

подарства є постачальником трудових ресурсів для бізнесу, від-

повідно цифрові платформи, які агрегують реєстри тих хто шу-

кає роботу і роботодавців, можна вважати втіленням моделі уз-

годження потреб бізнесу та домогосподарств.  

Модель C2С представлена цифровими платформами спі-

льного споживання (наприклад, Airbnb36), а також продажем 

товарів споживачами один одному (наприклад, eBay37). 

                                                           
34

 Варто відмітити, що цифрова платформа Alibaba також працює 

згідно моделі В2B 
35

 Alibaba Group Announces June Quarter 2016 Result [Electronic 

resource]. – Hangzhou, China, August 11, 2016. – Mode of access:   

http://www.alibabagroup.com/en/news/press_pdf/p160811.pdf (с.22) 
36

 https://www.amazon.com та http://www.airbnb.com 
37

 https://www.ebay.com/  

https://www.amazon.com/
https://airbnb.com/
https://www.ebay.com/
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Модель C2G передбачає взаємодію домогосподарств з ор-

ганами державної влади, наприклад, для отримання інформації 

про ставлення до тих чи інших ініціатив (наприклад, платформи 

для подачі електронних петицій). 

Модель G2B реалізується через цифрові платформи з на-

дання державних послуг для бізнесу (збирання податків, видача 

дозвільних документів та різної інформації тощо). 

Модель G2C передбачає взаємодію домогосподарств з ор-

ганами державної влади, наприклад, для онлайн сплати подат-

ків або отримання інформації у вигляді довідок (виписок) з 

державних реєстрів. 

Модель G2G передбачає комунікацію між державними 

закладами та часто реалізується в контексті електронного уря-

ду. В цьому випадку позитивний ефект для національної еко-

номіки обумовлений зниженням бюджетних витрат на держав-

не управління. 

Підбиваючи проміжні підсумки можна зробити висновок, 

що використання цифрових платформ призводить до збільшен-

ня повноти інформації на ринку, підвищення довіри між конт-

рагентами через прозорість транзакцій і створює можливості 

для відродження епохи вільної конкуренції на принципово но-

вій технологічній основі. Одночасно цифрові платформи стають 

ядрами глобальних цифрових інформаційних екосистем38, по-

єднуючи віртуальний і реальний світ. Тобто змінюється паради-

гма створення та розвитку успішного бізнесу39 і саме цифрові 

                                                           
38

 Прикладами широко відомих екосистем є  Apple, Google, Mi-

crosoft, Amazon, Alibaba. 
39

  Наприклад, зміна парадигми розвитку успішного бізнесу 

простежується при порівнянні бізнес моделі Walmart та Amazon (або 

Alibaba). Amazon від самого початку (1994 рік) був цифровою 

платформою, а лише з часом почав експансію на фізичні активи. 

Натомість Walmart, який було створено у 1962 році, є класичним 

ритейлером, який з часом долучився до використання цифрових 

технологій та онлайн платформ. Зараз капіталізація Amazon перевищує 

капіталізацію Walmart, що можна розцінювати як домінування моделі 

цифрової платформи над класичної.  
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платформи перетворюються у точки зростання соціально-

економічних систем.  
 

1.3. Розвиток блокчейн платформ 
 

1.3.1. Технологія блокчейн та її застосування 
 
Перспективним напрямком розвитку цифрових платформ 

є перехід від централізованого адміністрування баз даних на 
цих платформах до їх розподіленого формування та адміністру-
вання відповідно до логіки технології блокчейн. І якщо «рево-
люція цифрових платформ» вже в значній мірі відбулася, то 
«блокчейн революція»40 знаходиться на більш ранніх стадіях 
свого становлення. Також поява блокчейну узгоджується з кон-
цепцію створення «Інтернету речей» та його подальшого пере-
ходу до «Інтернету всього», що в свою чергу потребує відпові-
дного регістру. 

Безпосередня поява протоколу блокчейн пов’язана з елек-
тронною валютою (криптовалютою) Біткоїн (Bitcoin), яка 
з’явилась у 2008 році, а протягом останніх років набула суттєвої 
капіталізації (300 млрд. дол. США на кінець 2017 року). Час ви-
никнення біткоїну деякі аналітики вважають не випадковим, а 
певною реакцію на глобальну фінансову кризу. Бо будь-яка 
криза є в тому числі кризою довіри між контрагентами, а техно-
логія блокчейн є базисом для запровадження смарт-контрактів, 
які підвищують рівень довіри, та знижують транзакційні видат-
ки. Навіть пропонуються аналогії згідно яких, винахід блокчей-
ну порівнюється з появою подвійної бухгалтерії. І якщо система 
обліку за подвійного запису Л. Пачолі суттєво вплинула на ста-
новлення капіталізму і національних держав, то впровадження 
блокчейн платформ може суттєво змінити класичні форми 
створення та використання капіталу, та навіть призвести до по-
слаблення ролі суверенної держави.  

Технологія блокчейн являє собою оцифрований, децент-
ралізований реєстр подій, який функціонує онлайн в межах 
                                                           

40
 Tapscott D. Blockchain Revolution: How the Technology Behind 

Bitcoin Is Changing Money, Business and the World / D. Tapscott,  A. Tap-

scott. – NY: Penguin Random House, 2016. – 348 p.  
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єдиної мережі вузлів (наприклад, комп’ютерів) та постійно по-
повнюється новими блоками (подіями, транзакціями) у хроно-
логічному порядку без централізованого ведення обліку. Для 
ідентифікації сторін комунікації всередині мережі використову-
ється криптографія. Реєстрація нової події відбувається, після 
погодження (консенсусу) в середині мережі за певним прави-
лом. Цей консенсус оформлюється у вигляді нового блоку. Ко-
жен вузол отримує копію відповідної транзакції, яка завантажу-
ється автоматично. Копії ланцюжків створених блоків зберіга-
ються незалежно один від одного на всіх вузлах мережі. Схема-
тично це можна зобразити як низку послідовних операцій 
(рис. 1). 

 

1

А бажає 

передати права 

власності Б

Транзакція передається в 

мережу і збирається в 

блок, який має номер і хеш 

попереднього блоку

"Блок" розсилається 

всім учасниками мережі 

для перевірки

2

3

5 4
Якщо перевірка пройшла 

успішно, досягнуто 

консенсус, блок додається 

до попереднього ланцюжку 

блоків

Права 

власності 

перейшли від А 

до Б
 

 

Рис. 1. Загальна логіка блокчейн 

 

Важливим елементом, який забезпечує одночасну приват-

ність та публічність, окремої транзакції є хешування. «Хешу-

вання – це застосування до вмісту будь-якого файлу (докумен-

та, зображення GiF, відео тощо) обчислювального алгоритму, 

що видає як результат своєї роботи короткий рядок символів, за 
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якими не можна обчислити початковий зміст. Але якщо потріб-

но підтвердити зміст, до файлу застосовується той же самий 

алгоритм хешування, що дає точно таку ж сигнатуру хешу. Фа-

ктично за допомогою хеш-кодування в блокчейні фіксується 

точний зміст файлу; таким чином блокчейн перетворюється в 

реєстр документів».41 

Новий цифровий реєстр економічних транзакцій можна 

запрограмувати на збереження практично будь-якої цінної і ва-

жливої для людства інформації: свідоцтва про народження, 

шлюб і смерть, прав власності, дипломів про вищу освіту, фі-

нансових звітів, медичних карт, звернень за страховими випла-

тами, голосів на виборах, походження продуктів будь-яких ві-

домостей, які можуть бути представлені у вигляді коду. Безпо-

середньо логіка технології блокчейну реалізується на базі піри-

нгових (peer-to-peer: P2P) цифрових платформ.  

На мікро- та макро- економічному рівні блокчейн платфо-

рми забезпечують підвищення рівня довіри між контрагентами. 

Якщо розглядати довіру, як оцінку ймовірності стороною А 

щодо виконання «контракту» між А та Б з боку сторони Б, то 

стає зрозумілим значуща роль попередньої історії виконання 

контрактів, а також розуміння, що результати виконання цього 

контракту також будуть загально відомими. 

Припустимо оцінка ймовірності стороною А щодо вико-

нання контракту Х між А та Б дорівнює α, а оцінка ймовірності 

стороною Б – β. Тоді загальна довіра до контракту Х дорівнює 

α×β. При зростанні впевненості у контрагентах буде зростати 

загальна довіра до кожного контракту, а також середня довіра 

до всієї системи.  

Логіку поведінки контрагентів у цьому випадку можливо 

продемонструвати за аналогією з поведінкою водіїв на трасі, 

яка знаходиться під перехресним, цілодобовим спостереженням 

з боку камер відеоспостереження. Відповідно до записів цих 

відеокамер можна встановити якість виконання правил дорож-

                                                           
41

 Свон М. Блокчейн: Схема новой экономики / М. Свон : [пер. с 

англ]. — Москва : Олимп–Бизнес, 2017. — 240 с. (с. 101). 
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нього руху з боку кожного з його учасників. Розуміння постій-

ного спостереження підвищує відповідальність водіїв. Аналогі-

чно й поведінка контрагентів змінюється при розумінні збере-

ження історії їх взаємодії з партнерами. Також виникає можли-

вість позбавитися від всієї інфраструктури виконання контрак-

тів (або її більшої частини). 

Завдяки технології блокчейн, у разі її всеохоплюючого за-

стосування, може відбутися перехід до цифрової персони (осо-

бистості), яка буде результатом всіх транзакцій пов’язаних з 

фізичною особою від початку її народження, що записані у су-

купності ланцюжків блокчейну. 

Важливим елементом всієї блокчейн екосистеми на су-

часному етапі її розвитку є платформа Ethereum42, яка спеціалі-

зується на створенні децентралізованих онлайн-сервісів на ос-

нові блокчейну, працюючих за логікою смарт-контрактів. Кон-

цепція цієї платформи була запропонована у 2013 році, а сама 

платформа розпочала діяльність у 2015 році.  

Смарт-контракт (англ. Smart contract – «розумний конт-

ракт») – це контракт, який виконується автоматично в блок-

чейн-середовищі при виконанні певних умов. Він дозволяє об-

мінюватися цінністю без посередників. 

До основних характеристик смарт-контрактів можна від-

нести: 

• автономність (від посередників у вигляді брокеру, банку, 

нотаріуса тощо); 

• надійність (автоматичне виконання, унеможливлення 

односторонньої ревізії домовленостей; відсутність єдиної точки 

відмови); 

• безпека (мережеве зберігання контракту, неможливість 

внесення змін заднім числом); 

• економічність (мінімізація транзакційних витрат на ад-

міністрування та виконання контракту);  

• швидкість (миттєва реакція на змінення умов пов’язаних 

з укладенням та виконанням контракту); 

• точність (математична точність змісту контракту); 

                                                           
42
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• 24/7 (функціонування цілодобово в режимі онлайн); 

• відкритись (можливо дізнатися про факт існування чи 

здійснення контракту). 

Прикладом успішного та розповсюдженого використання 

смарт-контрактів  можна вважати проведення ICO (an initial 

coin offering – первинне розміщення монет, токенів) або блок-

чейн IPO. Це засіб обігу с використанням криптовалюти, який 

може бути джерелом первинного капіталу для компаній-

початківців. За рахунок ICO засновники організацій (проекту) 

розпродають цифрові токени за криптовалюту або фіатні гроші 

серед інвесторів. В подальшому ці токени можливо використо-

вувати на платформі проекту в якості внутрішньої валюти або 

торгувати ними на біржах. Синонімами ICO є термін «крауд-

сейл» (англ. - crowdsale) та токенсейл (англ. - token sales). 

Обсяг ICO в 2017 році досяг 4 млрд. дол. США, частота 

проведення токенсейлів перевищила 1 на день.43 Інтеграція ICO 

з платформами для обміну цінностями, такими як Circle, 

Coinbase, Smartwallet веде до появи розподіленої віртуальної 

біржі. 

Заява компанії Kodak44 про проведення 31 січня 2018 року 

ІСО та випуску власної криптовалюти KodakCoin для реєстрації 

прав інтелектуальної власності для фотографів та фотоагентств 

призвела до збільшення ціни її акцій на 45%.  

Перспективним напрямом використання смарт-контрактів 

стає сфера «роботи з майбутнім» (ставок на майбутні події), яка 

також має потенціал для хеджування ризиків. Прикладом такої 

платформи є Augur45. Це платформа децентралізованого ринку 

прогнозів, яка в свою чергу працює на блокчейн платформі 
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Ethereum. Її діяльність містить ризики для глобального ринку 

букмекерських послуг, який станом на 2016 рік за деякими оці-

нками складає близько 366 млрд. дол. США. Де частка онлайн 

сегменту становить 11% (40 млрд. дол. США)46. Відповідно по-

тенціал для розвитку цієї та аналогічних блокчейн платформ 

дуже великий.  

Блокчейн платформи на мікрорівні дозволять забезпечити 

можливість аудиту їх діяльності в режимі онлайн. Це стане 

конкурентною перевагою порівняно з компаніями, які публіку-

ють звітність щоквартально. 

До того ж це призведе до більш обачливої політики топ-

менеджерів, що знизить ризики неочікуваних банкрутств, як, 

наприклад, трапилось з Enron Corporation чи Lehman Brothers 

Holdings. Тобто можливий перехід від подвійної до потрійної 

бухгалтерії, де третій запис робиться за логікою блокчейн та 

має елемент публічності, який розширює можливості для впли-

ву акціонерів на менеджерів. 

Також на платформі Ethereum можливо створювати деце-

нтралізовані автономні організації (DAO). Це повністю автоно-

мна, децентралізована організація без єдиного керівника. Робо-

та DAO ґрунтується на наборі смарт-контрактів. Програмний 

код виконує роль статуту і структури традиційної організації. 

Таким чином відпадає необхідність в людях і централізованому 

управлінні. Володіння організацією реалізується через випуск 

та розподіл токенів. 

«Концепція розподіленої автономної організації / корпо-

рації (DAO / DAC) є ідеалістичним результатом кріптотехноло-

гічної революції. Її коріння сягає ідей організаційної децентра-

лізації, які сформулював Орі Брафман в книзі «Морська зірка та 

Павук» (2007), а також про «однорангове виробництво», яке 

точно описав Йохан Бенклер в «Багатстві мереж» (2007). Але до 

цих двох тем нещодавно приєдналися опис технологій, пов'яза-

них з криптовалютою, Дена Ларімера, який зауважив, що Бітко-
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їн – це оригінальна DAC, та Віталік Бутерін, який розширив цю 

конструкцію, узагальнивши її далі як DAO. Дерегулювання 

краудфандингу і поділ сервісів були двома додатковими парни-

ми темами, які додалися до цієї пожежі, яка роздувалася кріпто-

технологічним рівнем управління технологіями і заснованої на 

довірі автоматизацією, щоб дозволити DAO «працювати без 

участі людини виключно під контролем непідкупного набору 

бізнес правил».47 

Перспективним є створення DAICO-контрактів через по-

єднання концепції DAO та ІСО. Як пише В. Бутерін: «Ідея така: 

контракт DAICO випускається однією командою розробників, 

яка хоче залучити кошти на розвиток проекту. Контракт DAICO 

стартує в «режимі пожертвувань», описуючи механізм, через 

який будь-яка людина може відправити на його адресу ETH 

(криптовалюта Ethereum) і отримати взамін токени. Це може 

бути голландський аукціон, інтерактивна пропозиція монет, ди-

намічні продажі у рамках правил KYC або будь-який інший ме-

ханізм. Як тільки термін внесків завершується, користувачі бі-

льше не можуть вносити ETH. З цього моменту визначається 

баланс первинних токенів, після чого ними можна торгувати»48. 

Окремо треба звернути увагу на те, що смарт-

виробництво буде потребувати відповідних платформ для ре-

єстрації дій речей та їх комунікацій. Модернізація виробництва 

користувачами децентралізованих блокчейн мереж призведе до: 

тотальної автоматизації й відповідно підвищення швидкості 

процесів; вилученню посередників із збору масивів великих да-

них (big data); оптимізації використання надлишків виробницт-

ва; зменшення впливу людського фактору через запрограмова-

ний дизайн норм та правил; збільшення довіри до організації 

через прозорість мережевої архітектури; підвищення відмовос-

тійкості виробничої системи; оптимізація видатків та прозорість 

розподілу прибутків вздовж всього ланцюжку створення варто-
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сті; підвищення рівня захисту особистих даних; підвищення 

якості прогнозів. 

Таким чином технологія блокчейн у всій сукупності своєї 

реалізації створює нові можливості для зростання якості життя 

населення по всьому світу. Блокчейн цифровий профіль особи-

стості стане інструментом підтвердження ділової репутації та 

відповідно надійності при здійсненні фінансових транзакцій чи 

отриманні кредитів. Це призведе до зростання ринку фінансо-

вих послуг та відповідно зменшення комісійних не лише за ра-

хунок використання криптовалют, а також за рахунок збіль-

шення кількості клієнтів тобто економії від ефекту масштабу.  

Одночасно у кожного мешканця Землі з’явиться універса-

льний, надійний інструмент зберігання коштів, завдяки поши-

ренню використання криптовалют. Малий бізнес, в тому числі в 

країнах, що розвиваються, отримає розширений доступ до фі-

нансових ресурсів. Блокчейн реєстри знизять видатки на підт-

вердження прав власності, банківське та юридичне обслугову-

вання, використання різноманітних залишків. Взагалі поширен-

ня технології блокчейн має сприяти створенню нових бізнесів 

та забезпечення їх розвитку, через доступ до позикових ресур-

сів на глобальному ринку капіталу.  

 

1.3.2. Криптовалюти як провідний засіб використання 

технології блокчейн 

 

На цей час криптовалюта (або цифрова валюта) відрізня-

ється від традиційних валют, оскільки не створюється і не кон-

тролюється жодною державою.  

Загальна капіталізація криптовалют на початок 2018 року 

перевищила 700 млрд. дол. США49, а крипторинок зріс протя-

гом 2017 року у 34 рази. Найбільш капіталізованою криптова-

лютою є Bitcoin (на початок 2018 року понад 200 млрд. дол. 

США), Ethereum (на початок 2018 року понад 100 млрд. дол. 

США) та Ripple (понад 90 млрд. дол. США). Важливим факто-

ром, який сприяв зростанню вартості криптовалют, став дозвіл з 
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боку Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США щодо тор-

гівлі ф’ючерсами на Біткоїн, який вже отримала Чиказька това-

рна біржа.50 

В багатьох країнах відбувається обговорення впрова-

дження національної криптовалюти. Однією з перших крипто-

валют, яка мала потенціал набути статусу національної була 

Auroracoin. Вона була запущена у 2014 році в Ісландії 51 та на 

цей час її капіталізація складає близько 16 млн. дол. США. Ця 

криптовалюта не стала повноцінною альтернативою ані для іс-

ландської крони, ані для Bitcoin. 

Також протягом останніх років з’явилися декілька «тери-

торіальних» криптовалют з національним забарвленням. Це іс-

панський аналог SpainCoin (ринкова капіталізація лише 120 тис. 

дол. США), голландський – Gulden (ринкова капіталізація на 

початок 2018 року близько 114 млн. дол. США), філіппінський 

Pesobit (ринкова капіталізація 27 тис. дол. США), німецька 

Deutsche eMark (ринкова капіталізація 2,6 млн. дол. США). Але 

все це громадська ініціатива.  

У Китайський Народній Республіці розглядають можли-

вість впровадження власної цифрової валюти52, при цьому за 

прогнозами партнера шанхайського офісу PwC у Китаї «в 2018 

році Китай стане першою великою країною, яка запустить циф-

рову валюту центрального банку, і ми також побачимо масшта-

бну реалізацію блокчейну в роздрібній та логістичній промис-

ловості з блокчейн рішеннями, розробленими китайськими 
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компаніями». 53 Ще у 2014 році Народним банком Китаю було 

створено робочу групу з дослідження цифрових валют, у 2016 

році блокчейн був включений до 13-го п’ятирічного плану КНР, 

а у січні 2017 протестовано обмінні платформи цифрових запи-

сів. Тому заборону торгівлі криптовалютами у вересні 2017 ро-

ку можна розглядати не стільки як безкомпромісну боротьбу з 

цифровими коштами, а перш за все як інструмент розчищення 

ринку для впровадження власної національної криптовалюти.  

В РФ обговорюється можливість та перспективи впрова-

дження національної криптовалюти («крипторубля»), як ін-

струменту протидії санкціям.54 Венесуела планує випустити пе-

ршу партію криптовалюти, забезпечену нафтою55. В Японії бу-

ло створено консорціум, в який в тому числі увійшли Mizuho 

Financial Group і Japan Post Bank, який має на меті випуск наці-

ональної цифрової валюти J-Coin до 2020 року56. 

Незважаючи на певну критику криптовалют щодо їх ви-

користання як розрахункового механізму при ведені торгівлі 

наркотиками, зброєю тощо, можна стверджувати що криптова-

люти вже зайняли суттєве місце на глобальному, легальному 

ринку, але їх потенціал ще не вичерпано і в середньостроковій 

перспективі можливо очікувати розповсюдження її застосуван-

ня.   

 

1.4. Ризики та обмеження використання платформ 

 

1.4.1. Проблеми регулювання цифрових платформ 

 

Посилення ролі цифрових платформ у глобальному масш-

табі, перетворення їх у суспільно значуще благо та одночасно 
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впливову економічну та соціальну силу, формує проблему дос-

тупу до цих платформ з боку населення на національному, регі-

ональному та індивідуальному рівні, тобто виникає проблема 

інклюзивності. Також виникає питання стосовно того, хто має 

бути контролюючим чи регулюючим органом щодо діяльності 

платформ.  

Наприклад, коли певних потенційних учасників не допус-

кають на платформу або припиняють доступ для їх користуван-

ня платформою, відразу виникає низка питань: «Хто отримує 

вигоду від їх виключення?», «Наскільки таке рішення справед-

ливо?», «Яким виявиться його вплив на ринок в довгостроковій 

перспективі?», «Хто має відігравати роль третейської організа-

ції при вирішенні суперечок?».  

Наприклад, якщо умовний «Global Uber» буде контролю-

вати 100% ринку таксі-перевезень, то можлива дискримінація 

через блокування доступу до платформи (А) перевізників чи (Б) 

споживачів транспортних послуг. Як скористатися сервісом та-

ксі-перевезень особі, яка не має доступу до платформи? Що ро-

бити потенційному перевізнику, який з певних причин не від-

повідає умовам платформи? Також принципово не вирішеним є 

питання відповідальності цифрової платформи за особисті дан-

ні користувачів платформ, а також події в фізичному просторі, 

які є наслідком домовленостей на цифровій платформі. Ці пи-

тання не є абстрактними. 

Наприклад, у 2017 році «Європейська комісія оштрафувала 

американську компанію Google на рекордну суму в € 2,42 млрд. 

($ 2,68 млрд.) за зловживання домінуючим становищем на рин-

ку систем пошуку в Інтернеті» 57. Google був звинувачений «в 

тому, що компанія висуває на передній план свою послугу по-

рівняння пропозицій магазинів, виділяючи її на тлі конкурен-

тів»58. 
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На компанію Uber подано позив пов’язаний з викраден-

ням аккаунтів (персональних даних) клієнтів.59 Звичайно для 

провідних соціальних мереж де кількість аккаунтів налічує мі-

льярди, ризики ще більші. Також постає проблема забезпечення 

безпеки орендарів житла (наприклад, через цифрову платформу 

Airbnb60) чи автоперевезень.  

Важливою суспільною проблемою є оподаткування  дія-

льності цифрових платформ. Враховуючи глобальний характер 

провідних цифрових платформ, їх надзвичайно великий еконо-

мічний та соціальний вплив на певні галузі та сфери на націо-

нальному та регіональному рівнях, виникає низка питання: 

«Хто та яким чином має отримувати податки від діяльності 

платформ?», «Де територіально мають збиратися податки?». 

Відповіді на ці питання, ще не знайдено, але вже зрозуміло, що 

на порядку денному з’явилась проблематика формування сис-

теми глобального оподаткування. Наприклад, вона вже обгово-

рюється у фундаментальній праці Т. Пікетті «Капітал у XXI 

столітті»61 в контексті впровадження глобального податку на 

капітал та опрацювання механізмів його розподілу між суве-

ренними державами. 

 
Інформація «ПДВ у новій цифровій реальності». Цифрова 

економіка, простуючи семимильними кроками по планеті, диктує 

нові правила бізнесу, надає нові можливості. Базові економічні про-

цеси в цифровій економіці залишаються незмінними, однак значно 

підвищуються її гнучкість (у т.ч. вміння ухилятися від оподаткуван-

ня), рентабельність і здатність здійснювати віддалені операції, що, 
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зрозуміло, не мусить надавати якихось податкових преференцій, по-

рівняно з традиційною економікою. Однак спробуйте прямо зараз 

замовити рекламне просування свого посту у Facebook. Для цього вам 

доведеться вибрати пост для просування, ввести дані своєї карти в 

запропоновану FB форму. Кілька секунд і – вуаля! Ваш пост уже ба-

чать тисячі інших "в'язнів" мережі, раніше позбавлених щастя насо-

лодитися глибиною вашої думки. Скільки від заплачених вами 5 дол. 

отримала держава? Нічого! 

Тим часом компанія Facebook уже сьогодні повинна платити 

податок на прибуток із доходів із джерелом походження з території 

України (п. 141.4 ПК), а також ПДВ на рекламні та інші послуги, що 

надаються користувачам мережі, адже місце надання таких послуг 

перебуває (згідно з п. 186.3 ПК) на території України. Для цього сві-

товому гіганту, звісно, слід зареєструватися в Україні (п. 133.3 ПК) 

або здійснювати свою діяльність через резидента-агента (п.п. 

141.4.6,8 ПК). Однак передовики капіталістичного руху завжди сла-

вилися своїм особливим ставленням до дотримання законів у колоніа-

льних країнах, де принцип верховенства права без вагань приносився в 

жертву меті максимізації прибутку. 

У нашому складному структурованому світі соцмережі (як 

держава, однак набагато швидше за неї) давно вже посіли особливе 

місце, спочатку ставши на службу суспільству, потім підпорядкува-

вши його собі, перетворившись на самостійного суб'єкта суспільних 

відносин, який чітко, прагматично, хоча й зовні непомітно впливає на 

суспільство. Однак у небажанні реєструватися в країнах, звідки вони 

отримують прибуток, ми б не шукали ознак світової змови. Тут 

ідеться про банальну жадібність капіталіста, переконати якого за-

лишати частину доходу в країні-джерелі такого доходу може тільки 

реальна загроза фінансових втрат. 

Як же примусити цифрову економіку платити податки, вивів-

ши її з "тіні"? Якщо зануритися з головою в наукову фантастику, ми 

б могли запропонувати, хоч як це дивно, один із найпростіших спосо-

бів оподаткування доходів (у різних формах: від прибутку до варто-

сті наданих послуг) шляхом введення міжнародного непрямого опо-

даткування такого роду послуг. Тобто створення податку з обігу у 

сфері електронної комерції на між - або, коли хочете, наддержавно-

му рівні. Таке оподаткування, про яке вже багато говорять, при 

створенні досить простого програмного забезпечення дозволить ро-

зщеплювати отримуваний транснаціональною корпорацією (включно 



55 

з усіма її агентами) платіж у момент його отримання на основну 

частину (власне, дохід компанії) та податок, який відраховується 

джерелу походження доходу відповідно до destination principle. При 

цьому компанії, котрі надають послуги в Інтернеті, можуть отри-

мувати кошти від споживачів тільки на особливі банківські рахунки, 

що має бути закріплено нормативно на рівні як національного, так і 

міжнародного податкового права. 

Оскільки ж реалізація проекту потребує безпрецедентного рі-

вня координації країн-учасниць механізму оподаткування, залишимо 

його на певний час перу наукових фантастів, повернувшись на нашу 

грішну землю. 

Основна проблема, яку породив для національних податкових 

систем новий цифровий світ, полягає в тому, що компанії, котрі 

працюють у сфері цифрових технологій, можуть забезпечити свою 

присутність в економіці іншої країни без податкової присутності. 

Так, згідно зі ст. 5 і 7 Модельної податкової конвенції ОЕСР (Органі-

зація економічного співробітництва та розвитку), компанія обклада-

ється податком на прибуток у країні, в якій вона є нерезидентом, 

тільки якщо має постійне представництво в цій країні. Відповідно, 

компанія-нерезидент, яка працює у сфері цифрової економіки, легко 

може не бути платником податку в країні, в якій вона має клієнтів. 

Всупереч поширеному уявленню, цифрова економіка, що опини-

лася поза сферою національного податкового поля, генерує досить 

великий обсяг доходів. До них (крім інтернет-пересилання товарів, 

оподаткуванням якого ми вже частково перейнялися) належать до-

ходи від реклами, продажу або передачі в оренду цифрового контен-

ту, продажу послуг, підписки на сервіси, продаж ліцензій, користува-

льницьких баз даних, програмного продукту, інформації та багато 

іншого. Ці величезні доходи, які навіть важко підрахувати, не обкла-

даються податком, позбавляючи державу цілком справедливо очіку-

ваних надходжень, паралельно породжуючи цілу низку ще більш не-

гативних наслідків. Отож вітчизняні компанії опиняються в нерівних 

конкурентних умовах із нерезидентами, які надають послуги з-за ко-

рдону. Борючись за конкурентоспроможність ціни, вони мусять іти 

в тінь або перебиратися в ті ж таки низькоподаткові юрисдикції, 

звідки надають свої послуги їхні конкуренти-нерезиденти. 

Уявімо собі, для прикладу, втілення рожевої мрії націоналістів-

романтиків – створення успішної української соцмережі. Де б вона 

мала бути зареєстрована, якби планувала хоч колись отримувати 
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доходи, конкуруючи з (Господи прости) Facebook? Відповідь дивіться 

вище. Тільки за кордоном, адже, продаючи рекламу тут, навіть най-

більш патріотична соцмережа мусила б платити з неї ПДВ, на від-

міну від уже згаданого нами світового монстра. Але ж у такій ситу-

ації опиняються абсолютно всі не фантастичні, а цілком реальні по-

стачальники інтернет-послуг в Україні. 

Що робити? Як же побудувати систему ефективного опода-

ткування цифрової економіки, яка не знає кордонів, в окремо взятій 

країні? Завдання досить складне, але, як свідчать рекомендації ОЕСР 

та практика кількох країн, цілком здійсненне. По-перше, наголосимо, 

що, на нашу думку, непряме оподаткування інтернет-реалізації то-

варів і послуг має здійснюватися в країні, в якій ведеться економічна 

активність і ринки якої генерують вартість, тобто згідно з 

destination principle, що відповідає природі непрямого податку і спра-

ведливо розподіляє права на непряме оподаткування між країнами. 

Який метод обкладання податком ПДВ найбільш прийнятний? Згідно 

з даними, викладеними в Action 1 плану BEPS, усе більше й більше 

юрисдикцій розглядають способи реалізації підходу, базованого на 

країні призначення, як для транскордонних поставок послуг B2B, так 

і для B2C, що відповідає вимозі до постачальників про збір та пере-

рахування податку відповідно до Керівних принципів ОЕСР з елект-

ронної комерції. 

На нашу думку, пропозиції про впровадження методів самоо-

податкування в контексті B2C – нежиттєздатні. Тому система, яка 

вимагає від постачальників збору та перерахунку податку, є єдиною 

реальною альтернативою. Згідно з Серією посібників з податків на 

споживання, у яких міститься керівництво до реалізації Керівних 

принципів із електронної комерції (ОЕСР, 2003b-c-d), країни можуть 

визнати за необхідне для постачальників-нерезидентів реєструвати і 

нараховувати податок у юрисдикції споживання, і їм рекомендується 

використовувати спрощені реєстраційні режими та реєстраційні 

пороги для того, щоб мінімізувати потенційний тягар дотримання. 

Найбільш помітним застосуванням підходу, базованого на країні при-

значення, для оподаткування транскордонних поставок послуг B2C, 

що покладається на спрощену систему реєстрації для постачальни-

ків-нерезидентів, є схема "одного вікна" (One Stop Shop scheme) Євро-

союзу. Рекомендовані підходи до вирішення ключових завдань зі збору 

ПДВ на продаж цифрових продуктів для приватних споживачів пос-

тачальниками-нерезидентами були розроблені ОЕСР і G20 у кон-
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тексті роботи Міжнародного Посібника з ПДВ/НТУ. Особливий ін-

терес становить звіт, опублікований у жовтні 2017 р. 

Механізм стягування ПДВ. Базуючись на зазначених докуме-

нтах, а також беручи до уваги досвід правового регулювання у цій 

сфері інших країн, ми вважаємо, що в основу механізму оподаткуван-

ня, прийнятного для України, мають лягти такі основні принципи: 

– спрощена реєстрація платниками ПДВ для постачальників-

нерезидентів, яка може здійснюватися віддалено в електронній фор-

мі; 

– спрощене декларування податкового зобов'язання з ПДВ в 

електронній формі, віддалено; 

– звільнення від обов'язку реєструвати податкові накладні; 

– можливість оплати зобов'язань із ПДВ у валюті на рахунки 

Казначейської служби через кордон (можливо, через спеціальний ра-

хунок, відкритий компанією в Україні); 

– можливість використання нарахованого зобов'язання з ПДВ 

для заліку з податком (податковим кредитом), сплаченим у вартості 

послуг та товарів, придбаних у резидентів (з метою оподаткування 

місцем надання послуг таким іноземним компаніям має вважатися 

територія України); 

– спрощений облік зобов'язань із ПДВ в електронній формі з 

можливістю віддаленої перевірки такого обліку. 

Таким чином, відповідно до рекомендацій, ми забезпечимо міні-

мально необхідну податкову (не фізичну) присутність нерезидента в 

Україні з метою оподаткування. На нашу думку, основні міжнародні 

корпорації приймуть введені Україною правила добровільно, побоюю-

чись можливих репутаційних ризиків, пов'язаних із ухилянням від опо-

даткування, та несприятливих юридичних наслідків з боку українсь-

кої держави. 

Тим часом очевидно, що розраховувати тільки на добру волю 

будь-якого платника податків наївно, тим більше що кількість елек-

тронних комерсантів не обмежується знайомими всім інтернет-

монстрами. Тому доцільне впровадження додаткового механізму 

стягнення податку, що запускається, якщо нерезидент не проявить 

своєї податкової свідомості. 

У такому разі іноземна компанія може бути зареєстрована в 

спеціальному реєстрі іноземних компаній-платників ПДВ (далі – ре-

єстр) на території України органами ДФС із їхньої ініціативи. Підс-
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тавою для такої реєстрації має стати встановлення факту значної 

економічної присутності компанії, а саме: 

– укладання значної кількості (дві та більше на день) цифрових 

угод про надання послуг із клієнтами з України через Інтернет, і/або 

– чимало клієнтів (10 та більше на місяць) в Україні є спожи-

вачами товарів/послуг компанії, і/або 

– компанія позиціонує на ринку свої товари/послуги, призначені 

для українських споживачів (мова сайту, валюта, маркетингові захо-

ди, спрямовані на залучення споживачів з України). 

Конкретні порогові цифри можна обговорювати. При цьому ми 

наполягаємо на широкій дискреції контролюючого органу в прийнят-

ті відповідного рішення, підкріпленої презумпцією правомірності його 

рішення, що, звісно, може бути спростоване платником податків в 

адміністративному суді. Після включення ДФС компанії до реєстру 

вона буде зобов'язана підтвердити свою реєстрацію впродовж періо-

ду від трьох до шести місяців із наступним утриманням та сплатою 

податку іноземною компанією. До моменту виконання вимоги про 

підтвердження реєстрації податок із сум, які перераховуються 

споживачами за реквізитами, зазначеними на інтернет-ресурсах та-

ких іноземних компаній, здійснюють податкові агенти – банківські 

установи та екваєри, що приймають платежі на користь іноземних 

компаній або їхніх агентів-нерезидентів. При цьому з метою оподат-

кування ПДВ вважається включеним у відповідну суму без права на 

формування податкового кредиту іноземною компанією. Механізм 

стягування податку податковим агентом може також "включати-

ся", за рішенням ДФС, у разі виявлення фактів ухиляння від оподат-

кування іноземною компанією. 

Зазначимо, що, відповідно до жовтневого звіту ОЕСР "Механі-

зми ефективного стягування ПДВ, коли постачальник не розміщений 

у юрисдикції обкладання ПДВ", для оподаткування поставки цифро-

вих послуг у форматі В2В мають застосовуватися інші принципи, 

ніж у форматі В2С. Якщо в першому випадку діє принцип оподатку-

вання за місцем реєстрації (місцем знаходження) покупця, у другому 

– два принципи: (1) місце надання послуги (здійснення поставки) і (2) 

місце знаходження споживача. У нашому випадку ми пропонуємо 

поширити викладений нами механізм тільки на формат відносин 

В2С, адже сплата ПДВ платником податку при замовленні послуги 

нерезидента врегульована ст. 208 ПК (reverse charge mechanism). 
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Таким чином, з одного боку, ми надаємо нерезидентам можли-

вість самостійно утримувати податок і перераховувати його у бю-

джет країни, з іншого – передбачаємо альтернативний механізм 

стягування податку податковим агентом. 

*** 

Передбачаючи прогнозоване ниття податкових активістів, що 

ПДВ віроломно ляже не на іноземну компанію, а на наших спожива-

чів, відзначимо: це справді так. На те він і непрямий податок, щоб 

обкладати споживача. І те, що споживач платитиме податок на 

споживання, жодним чином не може бути контраргументом при 

його впровадженні, тим більше що податок уже повинен стягувати-

ся в Україні у зв'язку з чинними нормами ПК. Сплата ПДВ з усіх то-

варів/послуг, які обертаються у межах митної території України, 

справедлива й правильна, повністю відповідає природі податку та 

цілям оподаткування. Викладені вище зміни мають стати тільки 

першим кроком на шляху до побудови ефективної моделі оподатку-

вання цифрової економіки, яка, у підсумку, має охопити оподатку-

вання прибутку іноземних компаній із джерелом походження з тери-

торії України, а також оподаткування всіх видів економічних актив-

ностей, що генерують новий "цифровий" дохід (наприклад, спільне 

споживання, бонусні програми для споживачів, приріст крипто-

капіталу тощо).  

Ми живемо в дивний час, який дарує нам глобальні тектонічні 

зрушення в соціально-економічних відносинах із періодичністю 10–15 

років. Це може подобатися чи ні, але цього не можна не прийняти. 

Динаміка дуже висока, і в нас немає іншого виходу, крім як підтри-

мати хід історії, сміливо й адекватно відповівши на його виклики, 

якщо ми, звісно, хочемо в цій історії залишитися. І, щоб переконати в 

цьому якнайбільше наших читачів, цей текст годилося б розмістити 

на сторінці у FB, попередньо поставивши просування за поки що не 

оподатковувану оплату».
62 

 

Цифрова платформа є зручними місцем для формування 

цифрового бартеру, коли відбувається обмін цифровими цінно-

стями, які залишаються поза урахуванням національних статис-
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тичних служб та фіскальних органів. Це створює проблеми для 

формування справедливої системи задоволення суспільних пот-

реб за рахунок податкових надходжень. 

Наступною проблемою є монополізація провідними плат-

формами ринків. Google та Facebook фактично займають моно-

польне положення у своїх сегментах ринку на протязі більше 

ніж 10 років. Вони завдяки своїм розмірам (як за кількістю ко-

ристувачів, так й за фінансовою міццю) можуть маніпулювати 

окремими користувачами та впливати на ринки та уряди. Пи-

тання забезпечення вільної конкуренції на наднаціональному 

рівні у цифровому просторі потребує ґрунтовного дослідження 

та формування консенсусу на міжнародному рівні.  

Щодо блокчейн платформ ключовим невирішеним питан-

ням є проблема особистої відповідальності, або колективної 

безвідповідальності. Наприклад, що будуть робити учасники 

платформи Bitcoin, якщо «сучасний» вірус її повністю знищить. 

Фонд гарантування вкладів в криптовалюті досить не існує. Та-

кож актуальним є питання: «Хто буде нести відповідальність за 

невиконання смарт-контрактів через програмні збої?». Фактич-

но сучасна концепція розвитку блокчейн виходить з припущен-

ня, що таких збоїв не може бути.  

 

1.4.2. Формування тоталітарного цифрового суспільст-

ва 

 

Окремою проблемою, хоч вона може виглядати дещо фу-

туристично, є використання цифрових здобутків людства в ці-

лях посилення контролю над суспільством з боку влади. Так, на 

думку окремих експертів вже зараз у КНР розбудовується циф-

рова диктатура.63 Ще у 2013 році широко обговорювалась про-

блема збору особистих даних з боку Агентства національної 

безпеки (АНБ) США за допомогою шпигунського програмного 
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забезпечення XKeyscore, яке дозволяє відстежувати інтернет-

активність користувачів у режимі реального часу.64 

 
Кейс «Google». Понад 20 років тому в світі з'явився Google - 

доменне ім'я для компанії було зареєстровано 15 вересня 1997 року. 

Саму компанію зареєстрували майже через рік - 4 вересня 1998 року, 

офіс майбутнього технологічного гіганта тоді розміщувався в гара-

жі в каліфорнійському містечку Менло-Парк. Сьогодні Google управ-

ляє більш ніж мільйоном серверів по всьому світу і ділить з Apple 

звання найдорожчої компанії планети. 

Озирнутися назад. 20 років тому доктор Бхавані Турайсінгхам 

і її колега доктор Рік Стенхейзер на той момент працювали в прові-

дному оборонному підряднику США MITRE Corp і шукали таланови-

тих студентів, які зможуть застосувати методи просіювання даних 

для боротьби з тероризмом. Суть ідеї полягала в тому, щоб зібрати 

великий масив даних про інтернет-користувачів і з допомогою ма-

шинного аналізу виявити людей, які планують вчинити злочин. Така 

собі "корпорація добра". З подробицями цього проекту і участю в 

ньому засновників Google можна ознайомитися у статті Турайсінг-

хам, написаної для Техаського університету. 

"Ми фінансували Стенфордський університет через вченого-

комп'ютерника Джеффрі Ульмана, у якого кілька перспективних 

студентів випускних курсів працювали за багатьма захоплюючим 

темам", - розповідала доктор Турайсінгхам в інтерв'ю британському 

журналістові-розслідувачу Нафіз Ахмеду. Одним з таких досліджень 

була розробка двох молодих аспірантів Стенфорда Сергія Бріна і Ла-

ррі Пейджа, які працювали над проривною технологією пошуку в ме-

режі і ранжируванням веб-сторінок. Згодом саме ці алгоритми лягли 

в основу пошукового алгоритму Google. Турайсінгхам розповідає, що 

спільна програма Агентства національної безпеки (АНБ) і Централь-

ного розвідувального управління (ЦРУ) частково фінансувала розроб-

ку ядра Google через грант Стенфорду, який управлявся куратором 

Бріна –  професором Джеффрі Ульманом. "Я згадую поїздки в Стен-

форд з д-ром Стейнхейзером з розвідувального співтовариства. Брін 
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під'їжджав на роликових ковзанах, віддавав презентацію і «умати-

вав». На останній нашій зустрічі в вересні 1998-го Брін показав нам 

свій пошуковий механізм, який став незабаром ядром Google", – каже 

Турайсінгхам. 

Слова Бхавані підтверджує колишній офіцер ЦРУ Роберт 

Стилі – за його словами, саме американська розвідка організувала 

фінансування компанії на початковому етапі. Пізніше ці та інші зая-

ви ляжуть в основу гучного матеріалу британського журналіста 

Нафіз Ахмеда "Як ЦРУ створювало Google". В Google зв'язок зі спец-

службами спростували: "Сергій Брін не був учасником програми сис-

теми "групових запитів" в Стенфорді, і жоден з його проектів не 

фінансувався розвідувальними органами США". 

Робота під прикриттям. Однак всю подальшу історію розви-

тку Google слід розглядати через призму співпраці зі спецслужбами 

США. Деякі з продуктів Google безпосередньо зобов'язані своєю поя-

вою інвестиціям з Пентагону і АНБ. Так, Google Earth був розробле-

ний в 2001 році компанією Keyhole, профінансованою венчурним фон-

дом ЦРУ In-Q-Tel. У 2004 Keyhole викупив Google, а розробки стар-

тапу лягли в основу Google Earth і частково інтегровані в Google 

Maps. Що цікаво: в 2016 році In-Q-Tel інвестував в 38 маловідомих 

компаній, що займаються збором, фільтрацією, аналізом і контролем 

інформації з соціальних мереж. Хто знає, але чи будуть вони незаба-

ром продуктами Google. 

З появою кожного сервісу компанія розширювала свої знання 

про користувачів. Пошта Gmail дозволила Google автоматично ска-

нувати листування користувачів і виявляти підозрілі активності, 

соціальна мережа Google+ допомогла скласти загальний портрет 

користувача, Android пристрої збирають відомості про переміщення 

і дзвінки користувачів, Google Chrome знає все про відвідані сайти і 

паролі і так далі. Всі ці дані зберігаються на численних серверах ком-

панії, розкиданих по всьому світу, аналізуються і передаються спецс-

лужбам. П’ять роки тому екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден 

опублікував докладний опис програми з нагляду за підозрілими людьми 

через Інтернет під назвою PRISM. Заява про те, що американські 

спецслужби таємно стежать за користувачами Google, Facebook, 

Microsoft, Yahoo, Skype, YouTube, PalTalk, AOL і Apple, стала одним з 

найбільших скандалів в історії розвідки США. Неофіційний слоган 

компанії Google "Не будь злом" заграв новими фарбами. Але бочка з 

порохом згасла, так і не вибухнувши. Незважаючи на величезний ре-
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зонанс, який викликала заява Сноудена, "корпорація добра" з кожним 

роком тільки збільшує перелік інформації, що збирається. З 28 червня 

2016 року Google почав збирати номери телефонів користувачів 

Android, список всіх вхідних викликів і їх тривалість, а також номери 

одержувачів SMS-повідомлень. 

Засновник WIkiLeaks Джуліан Ассанж в своїй книзі When 

Google Met WikiLeaks стверджує, що голова ради директорів Google 

Ерік Шмідт за свій термін перебування на посаді зумів інтегрувати 

компанію з тіньовими структурами правління США. "Спійманий за 

руку з петабайт особистих даних, відкритих для доступу урядової 

розвідки, Google продовжує триматися на тому ж рівні за рахунок 

своєї демагогії" Не будь злом ". Кілька символічних відкритих листів 

Білому Дому, і, здається, все прощено", - пише Джуліан. Серед усього 

іншого Джуліан розповідає, як восени 2013 року Google допоміг адмі-

ністрації Обами отримати схвалення авіаударів в Сирії. 10 вересня 

2013 р., Google розмістив на своїй головній сторінці посилання на 

відеотрансляцію з поясненням причин військових дій з підписом "Live! 

Secretary Kerry answers questions on Syria. Today via Hangout at 2pm 

ET". Ассанж стверджує, що цей випадок порушує першу з десяти 

корпоративних заповідей Google, в якій мовиться, що місця в резуль-

татах пошуку не продаються, а реклама завжди маркується відпо-

відним чином (в поточній редакції заповідей цього рядка немає). 

Можливості системи, якою користуються більше мільярда 

людей, здаються безмежними. У березні 2016 американський психо-

лог Роберт Епштейн закінчив дворічне дослідження про те, як вида-

ча пошукової системи Google може вплинути на політичні уподобан-

ня людей. Результати бентежили: маніпулювання результатами по-

шуку може на 80% змінити думку виборців в США. Роберт з'ясував, 

що 90% кліків в пошуку припадають на перші два рядки результатів, 

так що користувачі вирішують, за кого голосувати виходячи з інфо-

рмації про кандидата саме на цих сторінках. В експерименті взяли 

участь 2500 чоловік з різних американських штатів - 8 з 10 чоловік 

готові були проголосувати за потрібного кандидата тільки на підс-

таві спеціально відібраної для них інформації. "Можливість компанії 

впливати на вибір і поведінку людини наділяє її владою впливати на 

хід історії", - упевнений засновник WIkiLeaks. У звіті Google за друге 

півріччя 2015 року компанія вказує, що розкрила урядам різних країн 

особисті дані більш ніж 80 000 призначених для користувача аккау-

нтів. Переважна більшість запитів було направлено американським 
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урядом, з України надійшло всього три заяви, жодна з яких не була 

задоволена. Який обсяг даних був переданий в рамках програми 

PRISM - не знає ніхто, крім високопоставлених співробітників 

Google. І, скоріше, за все так і не дізнається. "Імперія добра" зали-

шається імперією ", - говорить Джуліан Ассанж»
65

. 

 

Розповсюдження старт-приладів (перш за все смартфонів, 

але також й побутової техніки з датчиками та контролерами), 

сучасні технології роботи з великими даними, розпізнавання 

обличчя, біометричного контролю, відстеження геолокації, 

створення роботів-комах тощо дозволяють відслідковувати пе-

реміщення та діяльність кожної людини у режимі онлайн, що 

знищує приватне життя. 

 
Кейс «Розпізнавання обличчя». «Людське обличчя – дивови-

жний об’єкт. Неймовірне розмаїття рис допомагає людям упізнава-

ти одне одного та відіграє ключову роль у формуванні складних сус-

пільств. Так само неймовірна його здатність посилати емоційні сиг-

нали: через мимовільний рум’янець чи натягнуту, нещиру посмішку. 

Люди більшу частину активного життя (на роботі, у залі суду, барі 

чи своїй спальні) читають обличчя, намагаючись виловити в них 

ознаки приваби, ворожості, довіри чи обману. А ще чимало часу ви-

трачають на симуляцію емоцій. 

Технології стрімко наздоганяють здатність людини читати 

обличчя. У США розпізнавання лиця використовується в церквах, щоб 

моніторити відвідуваність; у Британії – у магазинах роздрібної тор-

гівлі, які в такий спосіб стежать за злодіями. Цього року уельська 

поліція скористалася технологіями розпізнавання обличчя, щоб заа-

рештувати підозрюваного в скоєнні злочину на вході до футбольного 

стадіону. У Китаї за їх допомогою перевіряють особи водіїв, які під-

бирають пасажирів, дозволи для туристів на вхід до атракціонів, а 

ще, усміхнувшись, можна оплатити товар. Новий iPhone від Apple, 

певно, матиме технологію розпізнавання, яка розблоковуватиме те-

лефон.  
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Значення цих технологій можна оцінювати в поетапному вимі-

рі. Деякі проривні винаходи, як-от літаки чи Інтернет, трансформу-

вали можливості людини дуже помітно. Технології розпізнавання 

обличчя, здається, просто кодифікують ці можливості. На перший 

погляд, вони не втручаються в приватну сферу життя, адже облич-

чя, хоч і є особистим кожної людини, також є публічним. І все-таки 

можливість записувати, зберігати й аналізувати зображення облич 

без значних фінансових вливань, швидко й у великих масштабах озна-

чає, що одного дня поняття приватності, справедливості та довіри 

зазнають фундаментальних змін. 

Останній рубіж. Почнімо з приватності. Найбільша різниця 

між обличчям та іншими біометричними даними на кшталт відбит-

ків пальців у тому, що в першому випадку розпізнавати можна з від-

стані. Будь-хто з телефоном може зробити фотографію і запусти-

ти її в програму з розпізнавання. Програма FindFace у Росії порівнює 

знімки незнайомців з фотографіями у «ВКонтакте» і може іденти-

фікувати людей із точністю до 70%. Доступу до банку зображень 

облич Facebook немає. Але велетень із Кремнієвої долини міг, напри-

клад, підтягувати фотографії відвідувачів автосалонів, а тоді, роз-

пізнавши обличчя, розсилати їм рекламу машин. І навіть якщо при-

ватні компанії не можуть простежити шлях від зображення до осо-

би, то держава часто може. Китайський уряд веде реєстр облич 

громадян. Фотографії половини дорослого населення США зберіга-

ються в базах даних, якими може користуватися ФБР. Правоохо-

ронні органи мають тепер потужну зброю – здатність вистежува-

ти злочинців. Але це може обернутися дуже дорогою ціною для при-

ватності громадян.  

Обличчя – це не просто бейдж з іменем. Воно показує багато 

іншої інформації, яку машини теж можуть зчитати. Знову-таки це 

обіцяє певні переваги. Деякі компанії аналізують обличчя, щоб значно 

раніше, ніж дають змогу інші методи, автоматично діагностувати 

рідкісні генетичні захворювання, як-от синдром Гайду – Чейні. Сис-

теми, які вимірюють емоції, можуть допомогти аутистам розумі-

ти соціальні сигнали, яких ті не помічають. 

Але технологія несе й загрози. Дослідники в Стенфордському 

університеті продемонстрували, що коли програмі показати фотог-

рафії одного гомосексуального чоловіка й одного гетеросексуального, 

то алгоритм може у 81% випадків правильно розшифрувати їхню 

орієнтацію. Людям без техніки це вдається в 61% випадків. У краї-
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нах, де гомосексуалізм – злочин, програма, яка обіцяє зчитати сексу-

альність з обличчя, є тривожною перспективою. 

Ключі, гаманець, балаклава. Цілком імовірно, звичними ста-

нуть і менш жорстокі форми дискримінації. Роботодавці можуть, 

керуючись своїми упередженнями, відмовляти людям у роботі. Розпі-

знавання обличчя зробить упередження рутинними, адже даватиме 

змогу компаніям фільтрувати всі резюме за етнічною ознакою, розу-

мовими здібностями чи орієнтацією. Нічні клуби та спортивні май-

данчики можуть зіткнутися з вимогами захищати своїх відвідувачів 

за допомогою сканування облич гостей, щоб виявити, чи не схильні 

вони до насильства. Хоча з огляду на природу машинного навчання усі 

системи розпізнавання обличчя завжди працюють за принципом ймо-

вірності. Крім того, ці системи можуть бути упередженими щодо 

тих, хто не має білої шкіри, оскільки алгоритми, налаштовані на на-

бори даних переважно білих облич, не працюють якісно з представ-

никами різних етнічних груп. Такі упередження вже виникали під час 

процедур автоматичної оцінки, яка використовується для того, щоб 

інформувати про рішення судів щодо застав і вироків.  

І, врешті, постійна фіксація обличчя й гаджети, які наклада-

ють оброблену комп’ютером інформацію на реальний світ, можуть 

змінити текстуру соціальних відносин. Приховування якихось моме-

нтів іноді допомагає змащувати коліщатка щоденного життя. Як-

що ж ваш партнер зможе помітити кожне притлумлене позіхання 

або начальник – кожну гримасу роздратування, то шлюби й профе-

сійні стосунки будуть більш правдивими, але менш гармонійними. 

Також може змінитися база соціальних відносин: із набору зо-

бов’язань, що ґрунтуються на довірі, до прорахунку ризиків і нагоро-

ди на основі інформації, яку комп’ютер прописує на обличчі відповід-

ної людини. Стосунки стануть більш раціональними й більш транза-

кційними.  

Принаймні в демократичних країнах законодавство може 

сприяти зміні балансу позитивних і негативних наслідків. Європейсь-

кі регулятори вписали набір принципів у положення щодо захисту 

даних, які незабаром мають набрати чинності. Вони постановили, 

що біометрична інформація, до якої входитимуть «відбитки облич-

чя», належить його власнику і що використання його потребує згоди. 

Таким чином у ЄС, на відміну від США, Facebook не міг би просто 

так продавати рекламу відвідувачам автосалонів. До роботодавця, 

який аналізує фотографії кандидатів через програми, може застосо-
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вуватися законодавство проти дискримінації. Від виробників комер-

ційних систем розпізнавання обличчя можуть вимагати проходити 

аудити, аби показати, що їхні системи мимоволі не пропагують упе-

редження. Для компаній, які використовують такі технології, теж 

може бути передбачена відповідальність. Утім, ці правила не здатні 

змінити загального вектора розвитку технологій. Що більше буде 

мобільних пристроїв, то більше буде камер. Спроби обдурити систе-

ми розпізнавання обличчя, наприклад темними окулярами або макія-

жем, уже не працюють. Науковці з Кембриджського університету 

показують, що штучний інтелект може відтворити структуру об-

личчя людини, навіть якщо воно замасковане. Google відмовився від 

зіставлення облич та осіб, побоюючись, що цим механізмом можуть 

користуватися недемократичні режими. Інші технологічні компанії 

менш прискіпливі. Amazon і Microsoft використовують свої хмарні 

сервіси та пропонують послуги з розпізнавання обличчя. Такі самі 

плани має Facebook. Уряди не захочуть відмовлятися від переваг цих 

технологій. Тож зміни грядуть. Доведеться зіткнутися з ними об-

личчя в обличчя».
66

 

 

Враховуючи посилення залежності людини від цифрових 

технологій та формування цифрової особистості і кіберсоціуму, 

виникає безальтернативність соціального становлення людини 

поза цифрових платформ.  

 
Кейс «Україна». «У новому політичному сезоні Верховна Рада 

має намір, серед іншого, зайнятися питаннями кібербезпеки. Влітку 

народні депутати зареєстрували два законопроекти, майже іденти-

чні, щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній 

сфері. Історія ще одного, про основні засади забезпечення кібербезпе-

ки України, триває вже два роки. Втім громадські організації висту-

пили проти їх ухвалення, оскільки це може становити загрозу вільно-

му Інтернету. 

Що це за законопроекти і в чому їх ризики. У липні 2017-го 

низка медійних громадських організацій висловила протест проти 

законопроектів 6676 і 6688, вимагаючи їх відкликати як такі, що 

ставлять під загрозу вільний розвиток Інтернету. Ініціаторами за-
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конопроекту 6676 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній 

сфері" є народні депутати Андрій Тетерук («Народний фронт») та 

Іван Вінник («Блок Петра Порошенка»), 6688 (із такою самою на-

звою) – Іван Вінник, а також Дмитро Тимчук і Тетяна Чорновол з 

«Народного фронту». 

Депутати ініціювали впровадження принципу тимчасового 

блокування сайтів терміном до двох діб (за ініціативою прокурора чи 

слідчого) або ж на два місяці (за рішенням суду). Законопроект № 

6688 передбачає тимчасове блокування без обмежувального строку в 

два місяці. 

Відтак 6676 був відкликаний, а 6688 поки що не внесений у по-

рядок денний. 

Законопроект 2126а "Про основні засади забезпечення кібербе-

зпеки України" передали на повторне друге читання, і активісти по-

боюються, що його можуть ухвалити. Проти цього законопроекту 

також виступили громадські організації, зокрема, через поправку 

Руслана Лук'янчука від "Народного фронту", яка пропонує запрова-

дити нове поняття "технологічна інформація" – інформація про всі 

технологічні процеси в будь-яких галузях господарства. Після ухва-

лення закону до "технологічної інформації" можна буде віднести 

будь-які дані, і, відповідно, їх засекретити, що фактично можна 

вважати цензурою. 

"Існують ризики використання владою сфери кібербезпеки як 

прикриття для втілення недемократичних прагнень," – йдеться у 

зверненні громадських організацій. 

У Києві 15 вересня відбулася дискусія навколо вищезгаданих за-

конопроектів, у якій взяли участь представники громадських органі-

зацій, проте не змогли бути присутніми народні депутати. Фахівці 

обговорили ризики, які несе ухвалення цих законопроектів. 

Як наголосив Віталій Мороз, керівник програм нових медіа ГО 

"Інтерньюз-Україна", рішення у сфері регулювання Інтернету дер-

жава схвалює доволі швидко і без громадських обговорень. Крім того, 

їх приймають люди, які насамперед пропонують дискурс захисту кра-

їни. Саме тому не завжди враховуються цінності громадянського 

суспільства і свободи слова, а також інтереси інтернет-галузі. 

Олександр Федієнко, керівник Інтернет Асоціації України, по-

відомив, що отримав листа від голови фракції Блоку Петра Пороше-
нка із запевненням, що законопроект 6688 не будуть вносити у се-

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62217
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2126%D0%B0&skl=9
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сійну залу. Втім він не виключив, що внести таки можуть. "Якщо 

його внесуть, ми будемо робити відповідні кроки щодо нівелювання 

впливу цього законопроекту на свободу слова та вільного Інтернету", 
– сказав Федієнко. 

Також він розповів, що законопроект 2126а про кібербезпеку – 
один із перших документів, до розробки якого залучили фахівців, аби 

зробити його демократичним. Каменем спотикання поки що залиша-

ється поправка Лук'янчука. Проте є ймовірність, що її вилучать, по-
відомила експерт ГО  "Інформаційна безпека" Тетяна Попова. 

"Є неофіційна інформація, що з 2126а відкличуть поправку 

Лук'янчука, проти якої ми виступаємо", - сказала вона. 
Ігор Розкладай, юрист Центру демократії та верховенства 

права, закликає не втрачати пильності й стежити за законопроек-
том. 

"2126а зараз перебуває на повторному другому читанні. Це се-

рйозний сигнал того, що його можуть ухвалити. Тому громадські 
організації мають дуже уважно стежити за тим, що відбувається, 

адже практика діяльності парламенту показує, що дуже часто, на-

віть з голосу можуть з'явитися правки, які потім врегулювати до-
сить довго і складно", - каже він. Так, наприклад, сталося під час 

голосування за законопроект про Конституційний суд, коли номер 
озвученої правки не збігся з її змістом, і нардепи випадково змінили 

процедуру обрання з таємної на публічну, що потім викликало шквал 

обурення. 
Крім того, Федієнко розкритикував підписаний напередодні 

указ президента №254, який вводить у дію рішення РНБО щодо поси-
лення заходів із кібербезпеки держави. Згідно з указом, уряд отримав 

три місяці на врегулювання питання щодо заборони держорганам 

 закуповувати послуги в провайдерів без відповідних систем захисту. 
Федієнко наголошує, що за три місяці неможливо привести у відпові-

дність до указу все законодавство. За його словами, в Україні часто 

виникає правова колізія, коли фахівці не розуміють, чим їм користу-
ватися – указом президента чи законодавством. 

"Я впевнений, що коли нарешті вийде закон про кібербезпеку, 
він поглине та нівелює всі ті нормативи і документи, які не працю-

ють, не  відповідають термінам, і буде ефективно працювати", - 

розповів він. 
Процесуальна недолугість державних ініціатив. Найбільшою 

проблемою всіх ініціатив щодо блокування сайтів є їхня недолугість у 
процесуальному сенсі, вважають фахівці. Так, напередодні слідчий 

http://tyzhden.ua/News/196442
http://tyzhden.ua/News/196442
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Служби безпеки звернувся до видання "Українська правда" 

з вимогою видалити статтю про зрив державної програми реформу-

вання оборонно-промислового комплексу, оскільки служба вбачає в 
матеріалі розголошення держтаємниці. При цьому сам матеріал був 

опублікований ще в січні, майже вісім місяців тому. 
"Наша претензія до всіх свіжих законопроектів полягає в то-

му, що слідчі на свій розсуд в разі термінової необхідності можуть 

видати припис про блокування на 48 годин. Ми бачимо вчорашній 
приклад Української правди. Слідчий СБУ звертається з вимогою за-

блокувати матеріал, який висить із 24 січня. Для мене це дуже яскра-

ва ознака непрофесійності, нерозуміння Інтернету і того, що коли 
інформація висить із січня, то її видалення не вирішить проблему", - 

каже Розкладай. 
За його словами, державі хочеться закрити якісь чутливі для 

себе теми під виглядом захисту національної безпеки, а ці законопро-

екти лише допомагатимуть їй. 
Юрист при цьому зазначає, що українське і міжнародне зако-

нодавство передбачає такі заборони. Наприклад, про це йдеться у 

ст. 10 Європейської конвенції про захист прав людини та основних 
свобод, в законах України є підстави для обмеження свободи слова, в 

тому числі, заради інтересів національної безпеки. 
"Але це має відбуватися дуже обережно, з хорошими і вагоми-

ми аргументами. Просто заборонити, бо комусь щось здалося чи не 

подобається – це цензура. Будь-які законопроекти, які стосуються 
свободи Інтернету, мають бути ретельно пропрацьовані з фахівця-

ми", - каже Ігор Розкладай. 
Олександр Федієнко наголошує, що ухвалення законопроектів 

6686 і 6676 призвело б до позасудового блокування сайтів, впрова-

дження за рахунок операторів систем блокування інформації в Інте-
рнеті, й це стало б великим тягарем як для бізнесу так і для інфор-

мації. 

"Потім ми б отримали темники, що такий і такий url чи ip 
треба заблокувати", - стверджує він. 

Персональна відповідальність чиновників як запобіжник від 

цензури. Фахівці наполягають, що в питанні свободи в Інтернеті має 

дотримуватися баланс між національною безпекою та демократією. 

Для цього необхідний хоча б етап розгляду в суді. Інакше, за словами 
Тетяни Попової, з'явиться широке поле для маніпуляцій з боку пред-

ставників влади, яким не сподобалися певні антикорупційні розсліду-
вання, й вони зможуть вимагати блокування відповідних сайтів. 

http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/14/7155168/
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Проте ситуацію з "Українською правдою" вона вважає помилкою і 

невмінням конкретного слідчого працювати в інформаційному прос-

торі. 
"У Берліні нас запитували про блокування російських сайтів. 

Це швидше не блокування, а економічні санкції, але якби ці процедури 
відбувалися через суд, то взагалі ніяких питань не виникало б", - каже 

вона. 

Кібербезпека, за словами Федієнка, має відстоювати інтереси 
суспільства, а не держави. Тому він пропонує ввести персональну 

відповідальність для чиновників, які ініціюють блокування сайтів 

"У Європі прокурор, який схвалює певне рішення, знає, що його 
чекатиме кримінальна відповідальність, якщо він припуститься по-

милки. Поки в нас не введуть персональну відповідальність, усі ці за-
кони будуть писатися в інтересах чиновників, держави, а не суспіль-

ства", - каже він. 

Ігор Розкладай також наполягає, що для блокування сайтів 
має бути судове рішення або законодавче поле, яке чітко дозволить 

встановити процедуру такого блокування. І вона має бути достат-

ньо прозорою. "Найбільша претензія – як саме це буде відбуватися. 
Тому що при прозорій процедурі набагато складніше назвати це ак-

том цензури", - переконаний юрист. Державні органи мають навчи-
тися комунікації, особливо під час ухвалення жорстких рішень, вже 

на етапі їх підготовки, вважає він.  

"І вони мають дуже чітко пояснювати, чому: з наведенням 
конкретних фактів, прикладів. І бути готовими активно комунікува-

ти із західними партнерами.  Тоді буде менше питань і спекуляцій, у 
тому числі про те, чи дотримано баланс між свободою слова і націо-

нальною безпекою," – зазначив Розкладай. Віталій Мороз розповів, що 

впродовж останніх місяців проводилися закриті робочі зустрічі з 
представниками Міністерства оборони, Служби безпеки, щоб випра-

цювати механізми більш ефективної комунікації в часи конфлікту. 

"Ми усвідомлюємо, що країна справді має ризики безпеки, і громадсь-
кі організації теж несуть відповідальність", - каже він. Разом із 

тим, за словами Мороза, активісти хотіли б, щоб цей діалог продо-
вжився, і законодавці, які насамперед мислять категоріями безпеки, 

не забували про громадські організації, інтернет-провайдерів і жур-

налістів, які теж працюють у зоні ризику»
67
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Якщо вся економічна діяльність буде відбуватися з вико-

ристанням цифрових грошей, то головним ризиком для «норма-

льного» існування людини буде позбавлення доступу до циф-

рових технологій. Аналогічно щодо спілкування через месен-

джери. Таким чином формується вибір або втрата особистого 

простору, або втрата соціальних зв’язків та можливостей кому-

нікацій, тобто соціальна ізоляція. 

 

1.4.3. Енергоємність цифрових платформ 

 

Важливою проблемою є використання занадто великої кі-

лькості «розрахункових» потужностей та відповідних енергети-

чних витрат при діяльності глобальних цифрових платформ. На 

цей час дана проблема широко дискутується щодо криптовалю-

ти Bitcoin. Як зазначають експерти: «вся ця комп'ютерна енер-

гія, яку можливо було б застосувати для боротьби з раком або 

для подорожей до зірок, міститься в машинах, які нічого не ро-

блять, окрім того, що вони здійснюють транзакції Bitcoin»68.  

За останніми розрахунками формування нових блоків для 

криптовалюти Bitcoin (так званий майнінг, від англ. mining) 

споживає 9 636 ГВтг (0,829 М toe69) протягом року70. І це лише 

оцінка нижнього порогу, бо в мережі ще продовжують працю-

вати більш енерговитратні моделі, ніж ті, відносно яких прово-

дились обрахунки.  

Ці витрати енергії є суттєвими, але не критичними. З од-

ного боку кожного дня Bitcoin споживає стільки ж енергії, скі-

льки 520 тисяч канадців або шість авіаносців типу «Німіц». А з 

іншого боку це лише 20% електроенергії від однієї вугільної 

електростанції на Тайвані, менше ніж 17 центрів обробки даних 

Агентства національної безпеки США. При цьому Google у 
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“After the Bitcoin Gold Rush”, The New Republic, February 24, 
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 Weese L. Bitcoin mining and energy consumption / L. Weese. – 

08.12.2017. –  https://blog.bitcoin.org.hk/bitcoin-mining-and-energy-
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2015 році споживала в два рази більше енергії, ніж зараз спожи-

ває Bitcoin71. Порівняно з Україною, споживання електроенергії 

якої у 2015 склало 50,8 М toe72, Bitcoin використовує лише 1,6% 

від цього обсягу.  

Враховуючі зростання курсу Bitcoin, його майнінг зали-

шається досить прибутковим. Навіть існують спеціальні вірусні 

програми, як coinminer.exe, які використовують комп'ютер без 

згоди та відома власників для майнінгу криптовалют. 

Але не лише криптовалюти споживають електроенергію. 

Всі дата центри потребують великої кількості електроенергії. І з 

розвиненням цифрових технологій та зростанням цифрових 

платформ цієї енергії буде необхідно все більше та більше, що 

призведе до введення нових потужностей або переорієнтації 

використання вже існуючих.  

 

1.4.4. Обмеженість цифрових трансформацій економі-

чними законами 

 

Остання глобальна криза завершилась у 2008-2009 рр. 

Тому згідно теорії середньострокових циклів ділової активності 

Жюгляра, які тривають 7-11 років73, можливо передбачити на-

ступну підфазу гострої кризи та спаду з переходом до фази ре-

цесії у 2016-2020 рр. Враховуючи, що 2017 рік вже минув, до-

сить ймовірним періодом для очікування чергових економічних 

потрясінь є 2018-2020 рр.  

Теоретичні положення підтверджуються емпіричними 

спостереженнями. Так динаміка фондового індексу S&P 500, у 

кошик якого входять 500 акціонерних компаній США з найбі-

льшою капіталізацією, який розраховується з 1957 року, свід-

чить, що протягом останніх 3-х років (2015-2017 рр.) фіксується 
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постійне відновлення історичних максимумів. А порівняно з 

мінімумом на початку 2009 року, відбулося зростання у понад 

3,5 рази (рис. 2). Це вказує на ризики «перегріву» провідної 

економіки світу, що може призвести до нової глобальної еко-

номічної кризи.  

 

 
 

Рис. 2. Динаміка індексу S&P 500 у 2007-2017 рр. 74 

 

В цьому контексті одним з тригерів майбутньої кризи мо-

жуть стати в тому числі цифрові платформи, криптовалюти то-

що. Бо зараз спостерігається занадто великий оптимізм у інвес-

торів до сучасних цифрових технологій, які ще не підкріплені 

сталими бізнес-моделями. Наприклад, вкрай мало ймовірним є 

зростання у десятки разів вартості криптовалют протягом 2017 
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року лише через відповідне розширення їх застосування у реа-

льній економічній діяльності. Швидкість зростання свідчить, 

що головним фактором є спекулятивний інтерес. Ця ситуація 

дуже схожа на стан ринку у 2000 році, коли вибухнула так звана 

«Бульбашка доткомів» (англ. The dot-com boom), що утворилась 

через занадто оптимістичні очікування щодо впровадження ін-

тернет-орієнтованих бізнес моделей та  утворення великої кіль-

кості нових інтернет-компаній протягом 1995-2000 рр. Наспра-

вді економічна ефективність цих моделей виявилась на той час 

значно нижча за очікування.  

Також цифрові та блокчейн платформи продовжують під-

корюватися багатьом фундаментальним економічним законам. 

Наприклад, таж сама платформа Біткоїн не вирішує проблему 

формування «скарбів», коли певна кількість власників біткоїнів 

фактично виводять їх з обігу, очікуючи, що їх вартість зросте у 

майбутньому. А платформний бізнес це перш за все саме бізнес. 

Тому за деякими аналітичними прогнозами у 2018 році ризики 

загрожують класичним платформним бізнесам таким, як Uber 

та Twitter75. Обидві компанії продовжують генерувати збитки та 

не в змозі запропонувати інновації, котрі залучили б широке 

коло інвесторів. 

 

1.4.5. Цифрові платформи як інструмент криміналь-

них організацій 

 

Розгалужені цифрові платформи розширюють можливості 

для формування «сірого» та «чорного» сегментів економіки, а 

також комунікацій та фінансування злочинних та терористич-

них угруповань на національному та міжнародному рівнях. 

У докладі управління по боротьбі з наркотиками США 

«Національна оцінка загрози наркотиків 2017 року», слово 

Bitcoin зустрічається 26 разів. Основний контекст згадування 

пов’язаний з відмиванням грошей та незаконними міжнародни-
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ми переказами. Так зазначається, що «віртуальні валюти, такі як 

Bitcoin, створюють загрози відмивання грошей, дозволяють 

транснаціональним кримінальним організаціям легко передава-

ти незаконні доходи на міжнародному рівні»76. В регіональному 

контексті акцентується увага на те, що «багато китайських 

фірм, що виробляють товари і використовують схеми відмиван-

ня грошей за допомогою торгових операцій, перейшли на 

Bitcoin. Ця криптовалюта користується особливою популярніс-

тю в Китаї, оскільки її можна використовувати для анонімного 

виведення коштів за кордон і обходу регуляторів, які контро-

люють рух грошових потоків»77. Купівля Bitcoin транснаціона-

льними кримінальними організаціями через ліцензований бізнес 

з обслуговування грошового обігу або фізичних осіб без додат-

кових перевірок призводить до можливості перетворення «бру-

дних» грошей на Bitcoin та подальше «легальне» придбання ки-

тайських товарів.  

Таким чином вже зараз криптовалюти стають фінансовим 

базисом транснаціональної злочинності, фінансування терорис-

тичних атак та гібридних війн, що повертає нас до необхідності 

опрацювання проблеми наднаціонального регулювання обігу 

криптовалют. 

Також актуальною залишається проблема кібербезпеки.  

 
Інформація «Глобальні е-загрози». «2016 року в кіберсвіті 

сталося багато гучних інцидентів, які експерти схильні вважати не 
так новими, як неминучими тенденціями в розвитку інформаційних 

загроз. Величезні ботнети, що складаються з пристроїв Інтернету 
речей, часті злами популярних сайтів з подальшим витоком даних, 

пограбування банків і вразливість критично важливих інфраструк-

тур – усі ці та інші події траплялися і раніше чи були передбачені, 
проте цьогоріч масштаби інцидентів довели, що кіберзагрози в своє-

му розвитку вийшли на новий рівень. 
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Підбиваючи підсумки року, Kaspersky Lab виокремила шість 

основних тенденцій, що значною мірою змінили наше бачення світу 

кіберзагроз. 
1. Масштаби і складність кіберзлочинів економіки сьогодні бі-

льші, ніж будь-коли раніше. Прикладом цього слугує великий і актив-
но діючий торговельний майданчик xDedic, на якому, як з’ясували ек-

сперти Kaspersky Lab, продаються облікові дані понад 70 тисяч зла-

маних серверів по всьому світу.  
2. Найбільші крадіжки грошей тепер здійснюються через між-

банківську мережу SWIFT. Саме за допомогою цієї системи в лютому 

2016 року зловмисники вкрали 100 мільйонів доларів з Центрального 
банку Бангладеш. До речі, цей інцидент змусив багато банків удоско-

налити свою систему аутентифікації і процедуру оновлення програ-
много забезпечення SWIFT. 

3. Критично важлива інфраструктура лякаючи вразлива. До-

сить пригадати атаку BlackEnergy, яка виявилася унікальною за ма-
сштабом заподіяних збитків. Сама атака відбулася ще наприкінці 

2015 року, проте увесь тягар наслідків став зрозумілим на початку 

2016-го. Дії хакерів призвели до відключення систем розподілу елект-
роенергії на заході України, а також видаленню ПЗ із заражених 

комп’ютерів і супроводжувалася DDoS-атаками на служби техпід-
тримки атакованих підприємств. 

4. Цільові атаки стають непередбачуванішими. Наприклад, ви-

явлене Kaspersky Lab угруповання ProjectSauron створювало повністю 
новий набір інструментів індивідуально для кожної жертви і уникало 

повторного використання одних і тих самих тактик і технологій. 
Такий підхід ускладнює розпізнавання атак не лише за допомогою 

захисних технологій, а й за допомогою індикаторів компрометації, 

які часто-густо працювали у випадках з цільовими атаками. 
5. Публікація в мережі викрадених баз даних стає засобом ма-

ніпуляцій громадською думкою. Зловмисники почали навмисне викла-

дати у відкритому доступі в Інтернеті великі обсяги особистих да-
них користувачів, які вони отримали під час різних атак, зокрема 

складних цільових кампаній АРТ класу. Оприлюднюючи особисте і 
службове листування, приватні фотографії чи дані від облікових за-

писів як звичайних користувачів, так і відомих персон, зловмисники 

мають на меті різне: від жадоби наживи до бажання обчорнити 
репутацію окремих осіб.  

6. Камера може стати «бійцем» глобальної кіберармії. Сього-

дні у світі мільйони незахищених пристроїв і систем – від розумної 
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побутової техніки і автомобілів до лікарень і цілих міст – мають 

прямий доступ до Інтернету. І цим не забули скористатися зловмис-

ники: приміром, в жовтні для здійснення DDoS-атак кіберзлочинці 

використали ботнет, що складається з понад півмільйона домашніх 

гаджетів, підключених до мережі. Окрім того, експерти Kaspersky 

Lab під час експериментів з’ясували, що сьогодні перед кіберзагроза-

ми не в змозі встояти і важливі для суспільства системи, зокрема 

лікарні та міський транспорт»
78. 

 

1.5. Висновки та ключові ідеї розділу 

 

1. Формування інформаційного (цифрового) капіталу. 

Останні десятиріччя спостерігається перехід від промислового 

до інформаційного (цифрового) капіталу. Мережевий ефект є 

проявом самозростаючої вартості цифрового капіталу, коли ко-

жна додана релевантна одиниця інформації підвищує цінність, 

об’єднаної раніше в цифровий капітал інформації. Все більше 

використання цифрового капіталу призводить до зростання ци-

фрової ренти, коли прибутки генеруються за рахунок викорис-

тання «великих даних». Фактично Google чи Facebook вже зараз 

отримують цифрову ренту. 

При цьому цифрові платформи стають точками концент-

рації інформаційного (цифрового) капіталу знижуючи транзак-

ційні видатки для своїх користувачів, а також вирішуючи в пе-

вній мірі проблему асиметрії інформації. Оцінкою вартості ін-

формаційного (цифрового) капіталу зверху може бути ринкова 

капіталізація цифрових платформ. Наприклад, Uber як агрега-

тор інформації, формує свою ринкову вартість на базі цифрово-

го капіталу. 

Варто зауважити, що модель платформної (мережевої) 

взаємодії є природною для людства, та простежується в базовій 

своїй логіці починаючи з часів натурального господарства. Але 

цифрові технології виводять їх на якісно новий рівень. В пев-
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ному сенсі можна стверджувати, що провідні цифрові платфор-

ми відтворили натуральне господарство у глобальному масшта-

бі на інформаційній (цифровій) основі.  

Цифрові платформи все більше покривають усі можливі 

комбінації взаємодії у трикутнику «домогосподарства (суспіль-

ство) - бізнес - уряд (держава)», тобто створюють додаткову 

цінність для кожної з цих ланок при їх взаємодії. 

2. Посилення конкуренції ієрархічних та блокчейн 

платформ. Існуючі криптовалюти (серед яких найбільш відо-

ма – Bitcoin) створюють конкуренцію класичним банкам та 

компаніям з переказу коштів. Швидко розвивається Ethereum 79, 

платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на 

базі блокчейну. Застосування блокчейну дозволяє перейти до 

нової моделі «шерингової» економіки80, яка запобігає монополі-

зації окремих сегментів ринку, як це сталося з Uber (який є аг-

регатором інформації). Таким чином можна прогнозувати зрос-

тання конкуренції між чинними цифровими платформами та 

блокчейн платформами. Їх потенціал в значній мірі вже зрозу-

мілий та стосується: (1) реєстрації прав власності на землю і 

нерухомість; (2) обліку свідоцтв про народження, шлюб, паспо-

ртів, отримання водійських прав чи дипломів про освіту; (3) 

формування однорівневих цифрових платформ (peer to peer 

platforms, P2P) для спільного користування власністю; (4) гро-

шових переказів; (5) монетизації власних даних; (6) впрова-

дження смарт-контрактів. Все це створює умови щодо доступу 

до глобальної інформаційної економіки для окремої людини з 

будь-якого куточку світу. 

3. Особливості цифрових платформ. Завдання плат-

форм полягає у створенні цінності для всіх користувачів плат-

форми, обслуговуванні зв'язків між її користувачами і сприяння 

обміну інформацією, цінностями, продуктами, послугами або 

соціальної валютою. Платформи використовують не власні ре-

сурси, а ресурси своїх користувачів, тому вони мають можли-
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вість для більш швидкого зростання ніж традиційні бізнеси. 

Враховуючи, що економічну ефективність діяльності платформ 

забезпечують її користувачі, то й фокус уваги компаній-

платформ змінюється з внутрішнього на зовнішній. Вплив пла-

тформних бізнесів вже відчувається у готельному бізнесі, у 

ЗМІ, перевезень таксі тощо. Відповідно відбувається перехід від 

класичних «push-стратегій» (тобто стратегій просування товарів 

та послуг через рекламу, піар, знижки тощо) до домінування 

стратегії pull-стратегій (в тому числі стратегій залучення нових 

користувачів на принципах віральності81 з використанням ресу-

рсу вже існуючих користувачів). 

На відміну від провідних бізнесів індустріальної епохи, 

які робили ставку на розширення виробництва, зараз домінують 

бізнеси які розширюють клієнтську базу стимулюючи попит 

через використання мережевих ефектів та розширення можли-

востей для співпраці на платформі виробників та споживачів. 

Головною конкурентною перевагою платформних бізне-

сів є низька собівартість від використання позитивних мереже-

вих ефектів: відкриття нових джерел ресурсів для створення 

цінності; трансформації моделі створення цінності; змінення 

підходів та філософії споживання цінності через формування 

нових патернів поведінки користувачів; демократизацію конт-

ролю якості через урахування позиції широкого кола користу-

вачів платформи; об’єднання різних сегментів ринків; нівелю-

вання впливу ієрархічно керованого капіталу в межах однієї 

організації на створення цінності для користувачів платформи. 

Розуміння цих процесів призводить не лише до прискоре-

ного розвитку нових цифрових платформ, але й активної перео-

рієнтації діяльності раніше створених бізнесів таких як, напри-

клад, General Electric. 

4. Ключова взаємодія на платформі. Необхідною умо-

вою створення та діяльності цифрової платформи є учасники, 

одиниця цінності і фільтр. Одиниці цінності є найважливішою 
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складовою, тому що без одиниць цінності не має чого запропо-

нувати учасникам платформи, та відповідно відсутній об’єкт 

«фільтрування». Якість взаємодії учасників при створенні та 

обміні одиницями цінності, а також використанні фільтру, за-

лежить від реалізації платформою трьох функцій: залучення 

якомога більше релевантних учасників, стимулювання їх взає-

модії та об’єднання їх інтересів. При розробці дизайну платфо-

рми необхідно виходити як з позицій усунення бар’єрів для ко-

мунікацій користувачів, так й забезпечення наявності певних 

ступенів свободи для користувачів в цілях використання їх тво-

рчого потенціалу щодо створення нових одиниць цінності на 

платформі. 

5. Монетизація комерційних цифрових платформ. Всі 

моделі монетизації функціонування комерційних цифрових 

платформ базуються на відчуженні частини цінності, яку вони 

створюють для її користувачів. Ця монетизація може відбувати-

ся через отримання комісії, абонентську плату, оплату додатко-

вих (порівняно з базовими) послуг тощо. Вибір цільової групи, 

як джерела монетизації, та інструментів її реалізації належить 

до найбільш важливих та ризикованих питань, які стоять перед 

менеджментом будь-якої комерційної платформи. 

6. Кооперенція цифрових платформ. З урахуванням 

особливостей платформного бізнесу відбувається з одного боку 

посилення конкуренції між платформами, а з іншого їх співро-

бітництво в межах однієї чи декількох цифрових екосистем. 

При цьому співробітництво та співтворчість домінують над 

безкомпромісною конкуренцією на виживання. Корисність від 

регулювання комунікацій переважає корисність від контролю 

ресурсів. Між тим досить розповсюдженою залишається прак-

тика злиття і поглинання  одних платформ іншими (наприклад, 

соціальна мережа для обміну фотографіями Instagram була при-

дбана універсальною соцмережею Facebook, соціальна мережа 

для пошуку та встановлення ділових контактів LinkedIn була 

придбана Microsoft, розробником програмної платформи роди-

ни Windows). 
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7. Регулювання цифрових платформ. Дискусійним пи-

танням залишається проблема регулювання цифрових плат-

форм. З одного боку чим менше регулювання, тим природні-

ший розвиток платформ, а з іншого – тим вище ризики непе-

редбачуваного впливу платформ на існуючи ринки та наявні 

соціально-економічні інститути. Специфічними для цифрових 

платформ елементом регулювання є: інклюзивність (правила 

доступу користувачів до цифрових платформ), безпека особис-

тих даних, збір великих масивів даних, дистанційна праця. Не 

унікальними, але не менш важливими питаннями є проблеми 

прозорого ціноутворення на платформах та відповідальності за 

якість товарів та послуг, котрими обмінюються користувачі 

платформи.  

8. Блокчейн як інструмент забезпечення довіри. Перс-

пективним інструментом трансформації сучасних цифрових 

платформ є технологія блокчейн, яка сприяє збільшенню рівня 

довіри між контрагентами через:  

знання історії контрактів кожного контрагента,  

розуміння, що якість виконання поточного контракту буде 

загальновідомою; 

зниження загального рівня невизначеності через відкриту 

інформацію про всіх контрагентів.  

9. Можливості трансформації чинних платформ у 

блокчейн платформи. Переосмислення класичних платформ в 

межах логіки блокчейн дозволяє дійти висновку про можли-

вість появи нових за архітектурою соціальних мереж, змінення 

напряму роботи пошукових систем (спрямованість на пошук 

ланцюжків блокчейн) та діяльності цифрових платформ агрега-

торів інформації (наприклад, Uber).  

Так соціальні мережі нового покоління можуть перейти 

від моделі приватної (ієрархічної) платформи (наприклад, 

Facebook), яка одноосібно визначає правила приєднання та ко-

мунікації користувачів платформи та має можливість блокувати 

«невідповідні» політиці платформи аккаунти, а також просува-

ти (нав’язувати) інформацію за гроші, яка не затребувана інши-
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ми користувачами платформи, до моделі де правила приєднання 

визначаються консенсусом. 

Пошукові системи будуть шукати інформацію в ланцюж-

ках блокчейн, а замість платформ агрегаторів інформації 

з’являться однорангові платформи, де, наприклад, будуть 

об’єднані власники транспортних засобів, водії та пасажири без 

регулювання їх відносин групою професійних менеджерів, ме-

тою діяльності яких є збільшення прибутків. Бо зараз найбільш 

відомі сучасні компанії з економіки спільного користування 

діють за моделлю агрегації даних. Вони агрегують на централі-

зованій платформі інформацію від власників вільного майна 

(автомобіль, обладнання, вільні кімнати) чи вільного часу (які 

мають навички та бажання робити ремонт, доглядати за дітьми 

тощо), та продають її зацікавленим сторонам. Також, ці компа-

нії безоплатно отримують інформацію, яка має можливості для 

подальшого комерційного використання, без урахування інте-

ресів користувачів платформи. 

Вже зараз платіжні системи втрачають частину ринку че-

рез поширення криптовалют. Додатковий потенціал зростання 

мають криптовалюти у разі їх взаємодії з державним сектором 

економіки з урахуванням інтересів всього суспільства в частині 

врегулювання обсягів податків та зборів на забезпечення зага-

льносуспільних потреб.  
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2. ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ШЛЯХОМ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ УКРАЇНИ  

 

2.1. Огляд досліджень з цифровізації економіки Украї-

ни 

 

Дослідження проблем цифровізації економіки України 

має досить обмежений характер. Наприклад, в провідному еко-

номічному журналі «Економіка України» з 75 статей, які опуб-

ліковані у 2017 році, лише  3 публікації опосередковано 

пов’язані з сучасними трендами на цифровізацію економіки та 

стосуються перспектив і проблем смарт-промисловості82, про-

блеми розвитку електронної комерції в Україні83 та ролі масо-

вих відкритих онлайн-курсів у сучасному «освітньому ландша-

фті»84. Але всі ці дослідження торкаються лише окремих скла-

дових цифрової економіки не розглядаючи її як єдине ціле.  

Серед переліку фахових видань також відсутні наукові 

журнали пов’язані з інформаційною, цифровою чи електронною 

економікою, а також платформами.  

Також домінування застарілих парадигм мислення над 

прогресивними парадигмами наочно демонструють результати 

пошуку через Google серед категорії «книги». Так пошук «циф-

рова економіка» видає 4 470 результатів 85, пошуковий запит 

«сільське господарство» – 286 000 результатів, «вугільна про-

мисловість» – 44 300 результатів. Таким чином, кількість публі-

кацій, які пов’язані із застарілими технологічними укладами, 

суттєво домінують над цифровою сучасністю.  
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 Вишневський В.П. Смарт-промисловість: перспективи і 

проблеми / В.П. Вишневський, С.І. Князєв // Економіка України. – 2017. – 

№ 7. – С. 22-37. 
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 Плескач В.Л. Проблеми розвитку електронної комерції в Україні / 

В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька, Л.В. Олексюк // Економіка України. – 

2017. – № 11. – С. 73-84. 
84

 Осецький В.Л. Роль масових відкритих онлайн-курсів у 

сучасному «освітньому ландшафті / В.Л. Осецький, І.Л. Татомир // 

Економіка України. – 2017. – № 11. – С. 86-98. 
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 Станом на 29.12.2017 року.  
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Незважаючи на відсутність в останні роки систематичних 

досліджень процесів цифровізації існує декілька цікавих та су-

часних публікацій, серед яких необхідно відзначити: «Станов-

лення цифрової економіки постіндустріального суспільства»86, 

«Розвиток інформаційної економіки в умовах глобалізації»87, 

«Інформаційно-комунікаційні технології в економіці»88, «Он-

лайновий електронний бізнес»89, «Онлайновий електронний ри-

нок: становлення, проблеми»90, «Теорія інформаційної економі-

ки»91, «Інформаційний сектор в трансформаційній економіці»92, 

«Онлайновий електронний бізнес: механізми забезпечення»93, 
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 Макарова М.В. Становлення цифрової економіки постіндуст-
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«Інформатизація та монетизація соціальних мереж у світовій 

економіці»94. 

Але всі ці дослідження не враховують ролі сучасних циф-

рових платформ та технології блокчейн в Україні та світі, що 

вказує на необхідність проведення більш поглиблених дослі-

джень в цій сфері.  

 

2.2. Україна на тлі глобальних цифрових трендів 

 

«Ідея створення цифрового співтовариства оволодіває сві-

том. Як відзначили прем’єр-міністр України Володимир Гройс-

ман та єврокомісар з питань цифрової економіки і суспільства 

Гюнтер Оттінгер у спільному релізі, присвяченому оголошенню 

співдружності в цій сфері між Україною та Європейським Сою-

зом, цифрова економіка залишається сферою з нереалізованим 

потенціалом як в Євросоюзі, так і в Україні»95. 

 
Інформація «E-data і з чим її їдять». Портал E-data – ще  

одна електронна ініціатива уряду. Сайт було запущено після ухвален-

ня Закону України "Про відкритість використання публічних кош-

тів", який розробили громадські експерти. Це антикорупційний за-

кон, що дозволяє слідкувати за всіма витратами з державного та 

місцевих бюджетів, державних і комунальних підприємств, інших 

розпорядників публічних коштів у режимі онлайн на спеціально ство-

реному веб-сайті. Портал E-data розпочав свою роботу 15 вересня 

2015 р. 

Згідно із законом, інформація, що оприлюднюється на E-data, 

готується розпорядниками та одержувачами коштів з Державного 

бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих 

бюджетів, органами Пенсійного фонду, підприємствами, а також 
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фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування 

і подається ними для оприлюднення на єдиному веб-порталі викорис-

тання публічних коштів. 

Структурно портал можна поділити на дві частини: "Пошук 

за трансакціями" і "Пошук за розпорядниками". Пошук за трансакці-

ями вже нині ефективно виконує свою функцію. Щоночі Державне 

казначейство України завантажує дані про витрачені державні ко-

шти за попередній день. Щодня база порталу збільшується на 100–

150 тис. трансакцій. 

У пошуку за розпорядниками досі триває реєстрація "особис-

тих кабінетів". В Україні налічується близько 76 тис. таких органі-

зацій, та лише близько 20 тис. з них зареєструвалися і почали заван-

тажувати звіти про використання коштів, інформацію за договора-

ми. Усі інші мають час до середини 2016 р. Далі – штрафи за невико-

нання закону. 

Зауважимо, що на порталі не передбачено оприлюднення інфо-

рмації з грифами "таємно" та інформації для службового викорис-

тання, витрат, що пов'язані з обороноздатністю держави і прове-

денням АТО, а також персональних даних. Але ця інформація стано-

вить лише соту частину від усієї наявної. 

Заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова, яка 

безпосередньо керує роботою над цим проектом, зауважує: "У 2016 

році у нас буде ще багато роботи. Необхідно активізувати реєстра-

цію розпорядників на порталі, внести зміни до ЗУ "Про відкритість 

використання публічних коштів", але головне, що портал E-data за-

працював. І це дозволить спочатку повернути довіру платників по-

датків до держави, а в майбутньому – значно зменшити корупцію. 

Головне зараз зробити ці зміни незворотними". 

У ногу із часом і з "Відкритим бюджетом". "Відкритий бю-

джет" – це спеціальний портал, який розробили фахівці Центру по-

літичних студій та аналітики. Завдяки його механізму будь-яка дер-

жавна установа має можливість зробити зручну й зрозумілу візуалі-

зацію своєї бюджетної інформації. Інфографіки можна скачувати і 

використовувати при написанні звітів та релізів на офіційних сай-

тах. А найважливіше, що тепер кожен громадянин може через зро-

зумілу схему ознайомитися з основними бюджетними показниками 

свого міста чи області. Алгоритм роботи системи простий. Споча-

тку розпорядники публікують свої документи на порталі E-data. E-

data надає доступ до сформованої бази бюджетних документів. А 



88 

вже з отриманих документів "Відкритий бюджет" створює схему. 

Цей інструмент дозволяє іти в ногу з розвитком сучасних технологій 

і залучати громадян до бюджетних процесів, а головне – боротися з 

корупцією.  

У 2015 р. на "Відкритому бюджеті" зареєструвалося 47 місце-

вих рад, з них 11 завантажили бюджетні документи в систему і ро-

змістили модулі на своїх сайтах. Тепер модулі "Відкритого бюдже-

ту" можна знайти на сайтах Львівської, Вінницької, Херсонської, 

Черкаської, Тернопільської та Івано-Франківської міських рад, Львів-

ської обласної ради та низки малих міст. 

Комфортний та ефективний iGov. На порталі iGov, який ро-

зробили громадські активісти та ІТ-волонтери, зібрано послуги, що 

їх державні органи України надають громадянам та бізнесу. Части-

на послуг уже надається через Інтернет, а інша все ще очікує на 

впровадження в електронній формі. Ідея створення такого порталу 

полягає в тому, щоб, перевівши надання всіх послуг у режим онлайн, 

підвищити ефективність держапарату і комфорт громадян. 

На сьогодні вже доступні 222 державні послуги. 39 чекають 

свого запуску найближчим часом, а 907 – на стадії опрацювання. 

Уже просто зараз громадяни, не виходячи з дому, можуть оформи-

ти, наприклад, призначення соціальної допомоги при народженні ди-

тини або зареєструвати у МРЕВ авто з пробігом. На жаль, поки що 

ці та інші послуги працюють у тестовому режимі лише в кількох 

областях України.  

Публічні дані від data.gov.ua. Єдиний державний веб-портал 

відкритих даних data.gov.ua запущено після ухвалення Закону України 

"Про доступ до публічної інформації". Портал створили активісти 

SocialBoost за підтримки Міністерства регіонального розвитку, буді-

вництва та житлово-комунального господарства. На ньому міс-

титься публічна інформація у формі відкритих даних, що передбачає 

доступ до інформації органів влади з можливістю її використання. 

Громадяни можуть вільно копіювати, публікувати і поширювати (в 

тому числі в комерційних цілях) дані з сайту. До того як було створе-

но ресурс, деякі відкриті урядові дані теж були розміщені в Мережі, 

але настільки розрізнено й не систематизовано, що звичайному кори-

стувачеві майже нереально було їх знайти. Зараз же українці змо-

жуть легко знаходити і вільно використовувати зібрані на порталі 

набори юридичних, фінансових, транспортних, демографічних, куль-
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турних, соціальних та інших даних. На ресурсі зосереджено дані 

держорганів у 12 категоріях, як того вимагає закон. 

У Мінрегіонбуді наголошують, що, згідно з дослідженнями, за-

гальний макроекономічний ефект від відкритих урядових даних для 

країн Євросоюзу оцінюється в 2% додаткового ВВП на рік, або 206 

млрд. євро до 2020 р. Крім описаних, є ще не такі масштабні, але не 

менш цікаві проекти, як-от: "Цифрове місто", DITO, "Відкриті да-

ні", "Електронна демократія", Microsoft CityNext, Civil society app та 

ін. Усі вони вже працюють у тестовому режимі, але більшість з них 

задіяна лише в окремих регіонах України або сферах. Ефективне 

впровадження їх у життя дасть змогу підвищити демократичні 

стандарти та рівень життя громадян. Проте наголосимо: лише 

реальні кроки, а не декларування на папері можуть щось змінити. 

Згадаймо, як протягом попередніх років влада вже намагалася ство-

рити електронне урядування. Щороку на нього виділялося по кілька 

десятків мільйонів гривень, але зрушень так і не відбулося. А гроші, 

звісно, витратили.  

Є й інша небезпека: утримувати електронні сервіси буде над-

звичайно важким тягарем для бюджету України. Поки що вони пра-

цюють, бо розробляються і підтримуються коштом громадських 

активістів та іноземних донорів, але надалі їх передадуть у влас-

ність держави, яка повинна буде платити за якісне функціонування 

сервісів. У подібну інституційну пастку свого часу потрапила Грузія, 

і ми не маємо повторити її помилок. А для цього потрібно працюва-

ти над тим, щоб електронні сервіси, розроблені як засіб подолання 

корупції в Україні, не стали новим корупційним тягарем»
96

. 

 

Частка цифрової економіки в Україні за оцінками деяких 

експертів становить 2% (за станом на 2015 рік) 97, що кореспон-

дує з характеристиками країн, що розвиваються. При цьому 

особливу увагу варто приділити зміні індексу цифровізації еко-

                                                           
96

 Таран В. ТОП-5 електронних ініціатив, які змінять Україну 

//Дзеркало тижня. – 2016. - №7. – С. 3. 
97

 Станут ли цифровая экономика и стратегия создания "точек 

роста" локомотивом развития Украины? – Режим доступа: 

https://delo.ua/news-companies/stanut-li-cifrovaja-ekonomika-i-strategija-

sozdanija-tochek-rost-304952/ 
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номіки (рис. 3), що розраховується Бостонською консалтинго-

вою групою (BCG e-Intensity) 98 
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Рис 3. Динаміка ВВП на душу населення та індексу  

інтенсивності Інтернет економіки у 2011-2015 рр. 99 

 

Положення і зміна стану України в системі координат 

«індекс цифровізації економіки» та «ВВП на душу населення» 

свідчить про два негативних аспекти. З одного боку, Україна 

відстає за ступенем цифровізації економіки не тільки від розви-

нених країн, а й країн, що розвиваються, включаючи наших ге-

ографічних сусідів та  країн-членів СНД. З іншого боку, легко 

                                                           
98

 Індекс цифровізації економіки розраховується як 

середньозважена сума трьох субіндексів: розвиток інфраструктури, 

онлайн-витрати, активність користувачів. 
99

 https://www.bcgperspectives.com/content/interactive/telecommunica 

tions_media_entertainment_bcg_e_intensity_index/  
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https://www.bcgperspectives.com/content/interactive/telecommunications_media_entertainment_bcg_e_intensity_index/
https://www.bcgperspectives.com/content/interactive/telecommunications_media_entertainment_bcg_e_intensity_index/
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помітити, що нахил траєкторії змін в Україні майже паралель-

ний осі «індекс цифровізації економіки». Це означає, що розви-

ток цифрових технологій в Україні не перетворюється в збіль-

шення випуску товарів і послуг, тобто не призводить до зрос-

тання цифрової доданої вартості та відповідно ВВП. Причиною 

такого стану є «цифровізація споживання» (за рахунок високо-

технологічного імпорту та цифрових послуг), а не власного ви-

робництва товарів і послуг, пов’язаних з цифровою економі-

кою.В значній мірі схожі дані наводить Міжнародний телеко-

мунікаційний союз100, який розраховує  індекс розвитку інфор-

маційно-комунікаційних технологій (IDI), що включає в себе 

три субіндекси (табл. 4): (1) доступ до інформаційно-

комунікаційних технологій (далі ІКТ), (2) використання ІКТ та 

(3) навички використання ІКТ101. 
Не дивлячись на те, що динаміка індексу для України по-

зитивна і спостерігається збільшення його значення з 5,21 до 
5,33, однак відносно інших країн протягом 2015-2016 рр. про-
гресу немає, Україна стабільно займає 76 позицію102 з 175 країн, 
що беруть участь в даному рейтингу. 

Проте поглиблений аналіз субіндексів свідчить, що розра-
хована позиція України може бути занадто оптимістичною, ніж 
реальний стан речей. Перші два субіндекси не викликають за-
уважень. За субіндексом «Доступ до ІКТ» – 71 позиція (значен-
ня 6,48), а за субіндексом «Використання ІКТ» – 114 позиція 
(значення 2,57). Але за субіндексом «Навички використання 
ІКТ» – 11 позиція (значення 8, 57), що вище, ніж в Німеччині, 
Великобританії чи Швеції. Однак кількість середніх років на-
вчання і поширеність середньої та вищої освіти не завжди пере-
ходить в високу якість використання ІКТ, що в подальшому пе-
ретворюється у перешкоди для розвитку цифрової економіки. 

 

                                                           
100

 International Telecommunication Union  
101

 Measuring the Information Society Report 2016 [Electronic 

resource]. – Geneva: International Telecommunication Union, 2016. – 274 p. – 

Mode of access: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/ 

publications/misr2016/ MISR2016-w4.pdf (p.9) 
102

 Там само (с.12).  
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Таблиця 4. 

Структура індексу розвитку інформаційно-комунікаційних  

технологій 

Доступ до ІКТ 
Базова 

величина 

Вага показ-
ника в суб-
індексі,% 

Вага суб-
індексу в 
індексі,% 

1. Абонентська база фіксовано-
го телефонного зв'язку на 100 
мешканців 

60 20 

40 

2. Число абонентів мобільного 
стільникового телефонного 
зв'язку на 100 мешканців 

120 20 

3. Міжнародний інтернет-
трафік (біт/с) на одного інтер-
нет-користувача 

976 696
103

 20 

4. Відсоток домашніх госпо-
дарств з комп'ютером 

100 20 

5. Відсоток домогосподарств з 
доступом до Інтернету 

100 20 

Використання ІКТ 
Базова 

величина 

Вага показ-
ника в суб-
індексі,% 

Вага суб-
індексу в 
індексі,% 

6. Відсоток осіб, які користу-
ються Інтернетом 

100 33 

40 
7. Фіксований широкосмуговий 
Інтернет на 100 мешканців 

60 33 

8. Активний мобільний широ-
космуговий зв'язок на 100 ме-
шканців 

100 33 

Навички використання ІКТ 
Базова 

величина 

Вага показ-
ника в суб-
індексі,% 

Вага суб-
індексу в 
індексі,% 

9. Середня кількість років на-
вчання 

15 33 

20 
10. Сукупний коефіцієнт охоп-
лення шкільним навчанням 

100 33 

11. Сукупний коефіцієнт охоп-
лення освітою у вищих навча-
льних закладах 

100 33 

 
                                                           

103
 Нормалізоване логарифмічне значення склало 5,99. 
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Окремим питанням є порівняння України за кількістю та 
якістю IТ-спеціалістів. Згідно цього показника Україна займає 
досить високі місця та має базис для подальшого розвитку.  

 

Кейс «Аутсорсинг». «Роботодавцям залишається лише вирі-
шити дилему: запросити фахівців до себе чи перенести замовлення в 
аутсорсинг. Українські IТ-спеціалісти затребувані в усьому світі, 
оскільки мають високу кваліфікацію і здатні вирішувати складні ін-
женерні завдання. Зважаючи ж на дефіцит кадрів у розвинених краї-
нах, легко опиняються на Заході або працюють в аутсорсингу вдома, 
виконуючи замовлення західних компаній. 

Ресурс із працевлаштування Hackerrank склав рейтинг найкра-
щих програмістів у розрізі країн. За його даними, Україна посідає 11-
те місце у світі за кваліфікацією програмістів. Якщо ж розглядати 
досягнення за напрямами спеціалізації, то вітчизняні програмісти 
лідирують у кібербезпеці (!), займають четверту позицію в матема-
тиці та розподілених системах. Сьогодні Україна посідає 56-те міс-
це у світі за індексом інноваційного розвитку (Global Innovation 
Index), піднявшись за рік вгору на 8 позицій. Український IТ-ринок, 
попри кризу, демонструє стійке зростання. За підсумками 2015 р., 
його обсяг зріс до рівня 2,5 млрд. дол., однак спостерігається серйоз-
на нестача молодих і досвідчених IТ-спеціалістів. За даними Smartme 
University, тільки за останні два роки з України в Європу та США 
виїхало до 9 тис. айтішників (табл. 5). 

Їх радо готові прийняти і в Європі, і в США, де з кожним ро-
ком зростає кадровий дефіцит. Про це заявили представники провід-
них IТ-компаній Microsoft, Google, AOL на українсько-американському 
технологічному бізнес-форумі Seattle Tech Days, організованому Єв-
ропейською Бізнес Асоціацією. 

За даними компанії Globallogic, упродовж наступних п'яти ро-
ків попит на IТ-кадри у провідній економіці світу становитиме 5 млн. 
вакансій, тоді як внутрішня система освіти здатна забезпечити 
всього лише півмільйона спеціалістів. 

"Сьогодні все навколо є програмним забезпеченням. Усе, що ви 
аналізуєте, використовуєте, з чим взаємодієте, – в усіх процесах 
софт бере гору над залізом. Цінність мають саме алгоритми оброб-
ки інформації, а не сервери. І в цих умовах попит на IТ-таланти в 
США сягне позначки 5 млн. інженерів упродовж наступних п'яти ро-
ків. Однак за ці п'ять років Штати здатні забезпечити ринок усього 
500 тисячами інженерів. Відповідно, є високий ризик виникнення де-
фіциту кадрів на американському ринку. Тому такі країни, як Украї-
на, можуть допомогти Америці й скоротити цей розрив", – зазначив 
Арія Барірані, директор з маркетингу компанії Globallogic. 

http://dt.ua/TECHNOLOGIES/ukrayina-stala-pershoyu-krayinoyu-v-yevropi-za-kilkistyu-it-fahivciv-203138_.html
http://dt.ua/TECHNOLOGIES/shveycariya-znovu-nazvana-naybilsh-innovaciynoyu-krayinoyu-svitu-216437_.html
http://dt.ua/TECHNOLOGIES/shveycariya-znovu-nazvana-naybilsh-innovaciynoyu-krayinoyu-svitu-216437_.html
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Таблиця 5. 

Рейтинг країни у сфері програмування 

Країна 

Розрахун-

ковий ін-

декс 

Країна 

Розрахун-

ковий ін-

декс 

Китай 100,0 Нідерланди 78,9 

Росія 99,9 Чілі 78,4 

Польща 98,0 США 78,0 

Швейцарія 97,9 Велика Британія 77,7 

Угорщина 93,9 Туреччина 77,5 

Японія 92,1 Індія  76,0 

Тайвань 91,2 Ірландія 75,9 

Франція 91,2 Мексика 75,7 

Чехія 90,7 Данія 75,6 

Італія 90,2 Ізраїль 74,8 

Україна 88,7 Норвегія 74,6 

Болгарія 87,2 Португалія  74,2 

Сінгапур 87,1 Бразилія 73,4 

Німеччина 84,3 Аргентина 72,1 

Фінляндія 84,3 Індонезія 71,8 

Бельгія 84,1 Нова Зеландія 71,6 

Гонконг 83,6 Єгипет 69,3 

Іспанія 83,4 Південна Африка 68,3 

Австралія 83,2 Бангладеш 67,8 

Румунія 81,9 Колумбія 66,0 

Канада 81,7 Філіппіни 63,8 

Південна Корея 81,7 Малайзія 61,8 

В’єтнам 81,1 Нігерія 61,3 

Греція 80,8 Шрі-Ланка 60,4 

Швеція 79,9 Пакистан 57,4 
 
До речі, якщо ще раз звернути увагу на рейтинг програмістів 

по країнах, то побачимо, що американські розробники займають у 
ньому лише 28-му позицію! Тому не дивно, що США залучають до се-
бе таланти з усього світу. 

Майкл Хайман, перший віце-президент AOL, сказав: "Сьогодні у 
Штатах працюють близько 3,6 млн. розробників програмного забез-
печення, ще 18 млн. виконують замовлення за кордоном. У світі тех-
нологій неможливо вижити, не будучи "розповсюдженим" повсюди. 
Саме від того, як ти сколочуєш команду, що плідно працюватиме, 
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зростатиме у часовому й географічному просторі, з технологіями, 
які постійно змінюються, залежить успіх справи. Тому я витрачаю 
багато часу на те, щоб залучити найкращі таланти у свою команду" 
(табл. 6). 

 

Таблиця 6. 

Рейтинг країн за напрямками спеціалізації в програмуванні 

Місце в 

рейтингу 
Алгоритми Java 

Структури 

даних 
С++ Інструкції 

1 Росія Польща Китай Франція Угорщина 

2 Польща Болгарія Тайвань Росія Італія 

3 Китай Угорщина Філіппіни Угорщина Швейцарія 

4 Швейцарія Швейцарія Росія Італія Польща 

5 Тайвань Росія Японія Швейцарія Швеція 

 Математика Python SQL Оболонка 
Штучний 

інтелект 

1 Китай Гонконг Данія Чехія Японія 

2 Чехія Польща Фінляндія Гонконг Бельгія 

3 Фінляндія Болгарія Швейцарія Угорщина В’єтнам 

4 Україна Китай Росія Польща Росія 

5 Японія Росія Гонконг Китай Ірландія 

 
Функціональне 

програмування 

Бази  

даних 
Ruby 

Розподілені 

системи 
Безпека 

1 Китай Швейцарія Фінляндія Шрі Ланка Україна 

2 Швейцарія Італія Нігерія Малайзія Китай 

3 Росія Данія Швейцарія Пакистан Швейцарія 

4 Японія Тайвань Франція Україна Чехія 

5 Тайвань Угорщина Польща Фінляндія Колумбія 

 
Сьогодні в Україні щорічно випускається близько 15 тис. IТ-

спеціалістів. "На щастя, держава дає дуже потужний освітній по-
тенціал, – вищі навчальні заклади випускають IТ-фахівців з вузькою 
спеціалізацією, що надзвичайно цінне", – зазначає Патрік Коркоран, 
директор з зовнішніх зв'язків та роботи з аналітиками компанії 
Luxoft. 

Конкурентоспроможний рівень наших спеціалістів підвищує й 

набагато нижча вартість життя та ведення бізнесу в Східній Єв-

ропі, ніж у США. Тому американські компанії отримують величезні 

вигоди, передаючи високотехнологічні проекти в Україну. 
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Західним компаніям лише залишається вирішити дилему: за-

просити фахівців до себе, забезпечивши достойну зарплату і рівень 

життя, чи перенести замовлення в аутсорсинг, тобто дати можли-

вість українським програмістам розробляти проекти, так би мови-

ти, на місці. 

Джошуа Махер, ангел-інвестор із Сіетла, вважає, що досягти 

балансу дуже непросто. Аутсорсинг можна використовувати для 

певних компаній. Якщо ж в основі бізнесу лежить технологія, аутсо-

рсинг не підійде. Крім того, на його думку, аутсорсинг може негати-

вно позначитися й на здатності стартапів залучати капітал. "Інве-

стори хочуть вкладати кошти на місцевому рівні, мати місцеву ко-

манду-засновницю, яка б піклувалася про зростання компанії", – каже 

він. Тому можливі варіанти, коли менеджери перебувають у Сіетлі, а 

розробники – в Україні. 

Експерти відзначають велику відкритість українців, навіть 

порівняно з американськими працівниками. Софія Зеленова, інженер-

менеджер Globallogic, каже: "Робота для інженерів у Штатах на-

справді просто робота. Специфіка ж української культури в тому, 

що люди дуже відкриті й готові докладати додаткових зусиль до 

виконання поставлених завдань". 

Сіетл продемонстрував конкретні приклади креативних і ши-

роко відомих розробок українських інженерів та програмістів. Тут 

було представлено відеоплатформу Vidible, яку використовує AOL, 

мультимедійну систему Globallogic Nautilus для автоматичного ке-

рування автомобілем, рішення для телевиробництва, роботи з аудіо 

й відео компанії Avid. Українська IТ-індустрія щорічно виконує деся-

тки тисяч проектів для тисяч іноземних замовників, серед яких відо-

мі західні бренди, такі як Physio, Avid, SAS Airlines. Нині США і краї-

ни Заходу дуже потребують розробки програмного забезпечення, і її 

цілком можуть задовольнити українські розробники. При цьому чим 

глибше вони втягуються у світовий бізнес, тим більше буде впрова-

джуватися найкращих світових практик і технологій в Україні. Не 

слід також забувати про постійний приплив капіталу в нашу країну 

– у вигляді як зарплат фахівців, так і податкових надходжень від 

діяльності вітчизняних IT – або R&D-аутсорсингових компаній» 
104

. 

 

                                                           
104

 Богапов Г. Айтішники йдуть на Захід дзеркало тижня. – 2016. - 

№33. – С. 9. 
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2.3. Розвиток цифрових платформ в Україні 
 

На відміну від глобальних трендів, згідно з якими найбі-

льші за капіталізацією компанії у світі розбудовують свій бізнес 

на інформаційній (цифровій) основі, в Україні домінують за ка-

піталізацією приватні компанії, що належать до гірничо-

металургійного та паливно-енергетичного комплексів, а в 

останні роки до них намагаються приєднатися ще й представ-

ники агропромислового комплексу.  

Як наслідок орієнтована на індустріальну епоху структура 

економіки України не відповідає вимогам сучасності, що обу-

мовлює негативні тенденції, які підривають конкурентоспро-

можність вітчизняного господарства. Внутрішні інвестиції (вла-

сні кошти підприємств) переважно спрямовуються в традиційні 

галузі, а система освіти продовжує готувати потрібних цим га-

лузям фахівців, що в свою чергу самовідтворює та закріплює 

технологічне відставання та гальмує процеси цифровізації. Од-

ночасно не використовуються можливості глобальної коопера-

ції, яка в контексті формування цифрових екосистем створює 

додаткові можливості для всіх виробників та споживачів у сві-

товому масштабі поза прив’язки до географічного положення. 

Пошуки механізмів змінення домінуючої в Україні верти-

кально інтегрованої бізнес-моделі, основаної виключно на ма-

теріальних активах, на мережеву бізнес-модель на базі цифро-

вих платформ, потребує вивчення потенціалу вже діючих в 

Україні цифрових платформ.  

Розвиток цифрових платформ в Україні не є винятком з 

глобальних соціально-економічних та технологічних трендів, 

тому спостерігаються численні приклади діяльності вітчизня-

них цифрових платформ. Позитивними факторами для поши-

рення цифрових платформ в Україні є: (1) зростання стажу ви-

користання мережі Інтернет; (2) розширення числа мобільних 

пристроїв, які мають доступ до мережі Інтернет; (3) зростання 

молодого покоління, для якого Інтернет та цифрові технології є 

повсякденним явищем. 

Найбільш успішним прикладом вітчизняної платформи в 

рамках моделі B2G є впровадження і розвиток системи держав-
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них 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 влас-

никам і їх кількість потенційно не обмежена. 

Ціна закупівлі визначається за результатами аукціону на 

пониження, що дозволяє шляхом порівняння початкової та ос-

таточної ціни визначити оціночну економічну ефективність дія-

льності цього майданчика. Станом на початок 2018 року декла-

рується економія для державного бюджету України у розмірі 

понад 38 млрд. грн.105 Але існує цілий ряд претензій до цієї ме-

тодології підрахунку економічної ефективності106 та шляхів не-

прозорого здійснення закупівель107. Між тим мають місце дода-

ткові позитивні моменти її використання. Не менш важливим 

фактором, ніж «чиста» економічна ефективність, є постійне 

зростання кількості організаторів торгів (замовників) і учасни-

ків торгів (потенційних постачальників) чисельність яких вже 

становить близько 30 тис. і близько 150 тис. відповідно. Таким 

чином, відбувається масштабне залучення, як бізнесу так і ор-

ганізацій підпорядкованих уряду до використання цифрових 

платформ. А це призводить до розвитку цифрової культури та 

навичок. 

Успішна діяльність цифрової платформи «ProZorro» 

сприяла розвитку моделі В2B щодо комерційних закупівель. З 

2016 року діє відкрита система комерційних закупівель 

«Rialto», яка об'єднує групу приватних торгових майданчиків. 

Модель В2С в Україні реалізується у діяльності числен-

них Інтернет магазинів, провідну роль серед яких відіграє 

Rozetka. При реалізації цієї моделі виникає низка проблемних 

моментів, щодо визначення справедливої ціни для онлайн по-

купців (додаток 2).  

                                                           
105

 https://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce9 

47c2/sheet/HbXjQep/state/analysis  
106

 Можливість завищення початкової ціни закупівлі в порівнянні з 

ринковою 
107

 https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2017/08/9/627907/ 

https://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis
https://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis
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Домогосподарства в межах моделі С2В пропонують робо-

чу силу бізнесу через сайти Work.ua та Rabota.ua.  

Також домогосподарства активно подають електронні пе-

тиції до органів влади та визначають через онлайн голосування 

пріоритетні громадські проекти (модель С2G).  

Прикладом реалізації моделі С2С в Україні є всеукраїнсь-

ка мережа обміну товарами «Плюшкин». 

 
Кейс «Платформа «Комуналка». «- Уявіть молоду сім'ю, в 

якій дружина не працює, а займається двома маленькими дітьми, - 

каже учасник проекту «Сусiд.Оnline» Петро Непийвода. - Жінка пра-

гне виглядати на всі сто, їй хочеться зробити гарну зачіску, корис-
туватися послугами манікюрниці, візажиста. Але як потрапити в 

салон краси, якщо у неї «під опікою двоє непосид»? Наша інтернет-

платформа допоможе познайомитися з потрібними майстрами, які 
живуть по сусідству, домовитися, щоб вони вдома робили зачіски, 

манікюр. 

Напевно десь неподалік від вас живуть сантехніки, електрики, 
плиточники, фахівці багатьох інших професій, послуги яких можуть 

вам знадобитися. Але як їх знайти, якщо сусіди зараз майже не спіл-

куються, мало хто ходить один до одного в гості. Ось ми з друзями і 

вирішили створити інтернет-платформу «Сусiд.Оnline», яка допо-

могла б людям, що живуть в одному будинку, кварталі, знайомитися, 
спілкуватися, надавати один одному різні послуги, вирішувати по-

всякденні побутові проблеми. Платформа заробила в середині червня 
2017 р. 

- Учасники нашої команди знайомі вже більше десяти років, - 

каже керівник проекту «Сусiд.Оnline» Микола Гаврищук. - Всі ці роки 
я працював топ-менеджером. Хлопці - на різних посадах в тих чи ін-

ших фірмах. Але була загальна мрія: зайнятися чимось своїм. Восени 

минулого року ми на це зважилися. Починали удвох з програмістом 
Петром Непийводой 2 листопада 2016 року. Незабаром до нас приєд-

налися економіст Андрій Санойца і юрист Володимир Манелюк (до 
речі, всі, крім Володимира, родом з Коломиї Івано-Франківської обла-

сті, але познайомилися вже після переїзду до Києва). Ми залишили всі 

заняття і присвятили себе розробці інтернет-платформи 
«Сусiд.Оnline». Стартового капіталу не було, але це не стало переш-

кодою, адже великих капіталовкладень не було потрібно. Важливий 

насамперед наш інтелект. Втім, довелося в складчину купити ком-
п'ютерне обладнання та оплачувати оренду офісу. 
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З тих пір як зайнялися цим проектом (вже майже сім місяців), 

працюємо без зарплати, наші сім'ї живуть на накопичені раніше за-

ощадження, багато в чому себе обмежуючи. Віддаємо своєму  діти-
щу набагато більше передбачених КЗпП восьми годин в день, так що 

часу на спілкування з дружинами і дітьми залишається дуже мало. 
Наша четвірка трудоголіків - це далеко не весь колектив. У проекті 

беруть участь ще 14 ентузіастів з різних куточків України. Вдень 

вони заробляють на життя, а вечорами і на вихідних безкоштовно 
трудяться над втіленням нашого спільного задуму. До речі, завдяки 

цим хлопцям з'явилася ідея сервісу «МастерОК»: людина приходить 

додому після трудового дня і не проти підробити ввечері за місцем 
проживання. Пише в «Сусiд.Оnline» оголошення про те, що він, ска-

жімо, програміст, сантехнік чи електрик. Готовий з семи до десяти 
вечора виконати роботу за своєю спеціальністю в такому-то мікро-

районі. 

- Сервіс «МастерОК» вже зараз ретельно опрацьований, - роз-
повідає Володимир Манелюк. - Ми зверталися до фахівців різних про-

фесій, щоб вони допомогли кваліфіковано скласти опитувальники по 

тій чи іншій послузі. Скажімо, фотографам пропонуємо вибрати 
свої напрямки - в нашому списку 35 різних видів зйомки. Сенс такої 

деталізації в тому, щоб було легше розібратися, чи впорається май-
стер із завданням, яке ставить його клієнт. Адже одні фотографи 

спеціалізуються на портретній зйомці, інші - на фото, зроблених з 

висоти за допомогою квадрокоптера, треті знімають урочисті події 
... 

Ми створили список, до якого увійшли 3328 різних послуг. Сусі-
ди могли б надавати їх один одному. Є навіть така, як, наприклад, 

виготовлення фігурок покемонів. Для кожної послуги складено список 

питань, що дозволяють конкретизувати, що може надати працівник 
і що потрібно замовнику. 

Уявіть ситуацію: ініціативна група мешканців пропонує вста-

новити в будинку сучасну систему відеоспостереження. Для цього 
потрібно заручитися підтримкою сусідів і зібрати певну суму гро-

шей. Домогтися, щоб всі мешканці прийшли на збори, складно - у ба-
гатьох немає часу. Ініціатори викладають на платформу 

«Сусiд.Оnline» свою ідею, люди її обговорюють і приймають рішення. 

- Припустимо, вам на один день потрібна драбина, а у родичів, 
друзів і знайомих її немає, - каже Андрій Санойца. - Напевно драбина 

є у кого-небудь із сусідів. Сервіс платформи «Сусiд.Оnline» «Лоток» 
допоможе вам розшукати власника потрібної речі, готового дати її 
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в борг або в оренду, а також посприяє у продажу, купівлі або обміну 

речей: крісла, дивани, шафи, дитячого одягу і взуття ... 

Сервіс «Автоком» - об'єднання власників машин і бажаючих 
скористатися їхніми послугами (наприклад, ви можете за помірну 

плату підвозити на своєму автомобілі декількох сусідів до найближ-
чої станції метро). 

«ЗаявОК» максимально спрощує складання заяв в різні органі-

зації - в ЖЕК, поліцію, водоканал ... Досить ввести в певні графи ва-
ше ім'я і прохання. Система автоматично підбере потрібні юридичні 

формулювання. Ми пропонуємо такого роду організаціям підключи-

тися до нашої мережі, щоб на їх сторінки в Інтернеті автоматично 
приходили заяви користувачів платформи «Сусiд.Оnline». Ці органі-

зації зможуть також відправляти свої повідомлення безпосередньо 
мешканцям того чи іншого будинку, наприклад, про те, що в такий-

то день в такий-то час буде відключена вода або електрика. 

Спеціально для мешканців будинків, які відмовилися від послуг 
жеків, ми розробили сервіс «УСББ». Людина може в зручний час по-

дивитися на інтернет-сторінці повідомлення керівництва свого 

УСББ, проголосувати за того чи іншого питання. 
Зараз на «Сусiд.Оnline» вже дев'ять сервісів: «МастерОК», 

«Автоком», «Лоток», «заявОК», «БiзнесОК», «тваринок», «Жіт-
лОК» (допомагає в оренді квартир), «УСББ» і сервіс місцевих органі-

зацій. 

До таких належить і відділення поліції. Припустимо, в будинку 
пограбували якусь квартиру. Дільничному доводиться ходити по сусі-

дах і опитувати, чи не бачили вони чогось підозрілого. Багатьом такі 
візити не подобаються. За допомогою сервісу місцевих організацій 

дільничний зможе, не доставляючи нікому незручностей, звернутися 

до мешканців за допомогою в розслідуванні. Є висока ймовірність, що 
хтось поділиться з поліцейським інформацією. 

Ви також маєте можливість вибирати по карті своє «геог-

рафічне» коло спілкування. Це може бути, наприклад, тільки ваш 
будинок і сусідні багатоповерхівки, вся вулиця, мікрорайон ... Якщо 

хочете, включіть в своє коло весь Київ і, наприклад, рідне місто. Ре-
єструєтеся і користуйтеся. 

- За кордоном нормальною вважається практика, коли люди, 

які хочуть взяти в оренду житло, і власники квартир під час знайом-
ства надають один одному рекомендаційні листи, - каже Петро Не-

пийвода. - Ми передбачили в сервісі «ЖітлОК» подібну практику - 
розміщення рекомендацій. Наприклад, людина, яка знімає квартиру, 
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має звичку влаштовувати застілля допізна з друзями. Через що влас-

ник житла не продовжив з ним договір оренди. Гуляці доводиться 

підшукувати інше житло, він відгукується на ваше оголошення про 
здачу квартири. Ви задаєте в пошуку «Сусiд.Оnline» його ім'я і прі-

звище і виявляєте невтішні рекомендації. 
Уявіть іншу ситуацію: ви маєте намір взяти в оренду кімнату, 

знаходите відповідний варіант, але не знаєте, що за людина власник 

житла. Можете зайти на «Сусiд.Оnline» і пошукати думки його ко-
лишніх квартиронаймачів. 

Ми розраховуємо, що навколо нашої платформи об'єднаються 

жителі мегаполісів і невеликих населених пунктів, адже комп'ютери, 
Інтернет вже стали звичайною справою в провінційних містечках і 

селах. 
- Ваш проект комерційний? 

- Ні, але сподіваємося, що в майбутньому він буде заробляти на 

своє утримання за рахунок розміщення реклами, - відповідає Володи-
мир Манелюк. - До речі, прагнемо, щоб наш проект став підмогою 

для невеликих приватних підприємств. У їх власників часто немає 

коштів на рекламу, розміщувати свої оголошення вони зможуть без-
коштовно на нашій платформі в розділі «БізнесОК», який ми планує-

мо запустити в найближчим часом. Ми також створюємо версію 
сусіда для мобільних телефонів. Серед функцій будуть повідомлення 

про різні акції. Наприклад, ви перебуваєте поблизу від кафе, в якому 

сьогодні з 14 до 16 годин надається знижка 20 відсотків на каву і 
тістечка. Інформація про це надійде на ваш смартфон (якщо, зви-

чайно, на ньому буде встановлено мобільний додаток «Сусiд.Оnline»). 
Наш колектив відкритий для ініціативних, розумних людей, які хо-

чуть взяти участь в ньому зі своїми ідеями, щоб зробити його більш 

корисним і практичним»
108

. 

 

Уряд приймає через мережу Інтернет певну звітність від 

бізнесу та надає низку онлайн послуг для населення (моделі 

G2B та G2C). Водночас проводиться робота щодо створення 

електронного уряду, який уособлює в собі G2G модель.  

Таким чином, майже всі розглянуті вище «універсальні» 

моделі мають приклади реалізації і в Україні (табл. 7).  

                                                           
108

 Осипчук И. В Украине появилась интернет-платформа, которая 

поможет соседям познакомиться, общаться и решать проблемы // Факты. 

– 2017. – 5 июля. – С. 5. 
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Таблиця 7. 

Приклади цифрових платформ в Україні відповідно  

до базових моделей комунікацій 
Суб'єкт 

(Виробник 

товарів і по-

слуг) 

Об'єкт (споживачі товарів і послуг) 

Бізнес 

Споживачі 

(домогосподар-

ства) 

Уряд 

Бізнес 

Модель бізнес для 

бізнесу  

Електронні комер-

ційні закупівлі 

(Rialto
109

, 

Zakupki.prom.ua
110

) 

Модель бізнес 

для споживачів 

Інтернет мага-

зини 

(Rozetka
111

, 

MakeUp
112

, 

Prom.ua
113

) 

Модель бізнес 

для уряду Елект-

ронні державні 

закупівлі 

ProZorro
114

 

Споживачі 

(домогоспо-

дарства) 

Модель споживачі 

для бізнесу 

Цифрові біржі 

праці (Work.ua
115

, 

Rabota.ua
116

) 

Модель спожи-

вачі для спожи-

вачів 

Всеукраїнська 

мережа обміну 

товарами 

«Плюшкин»
117

  

Модель спожива-

чі для уряду 

Цифрові платфо-

рми для подачі 

петицій, визна-

чення пріоритет-

них громадських 

проектів
118

 

Уряд 

Модель уряд для 

бізнесу 

Можливість по-

дання звітності в 

електронному ви-

гляді
119

 

Модель уряд 

для споживачів 

Державні циф-

рові послуги 

для громадян
120

 

Модель уряд для 

уряду 

Електронний 

уряд.
121

 

                                                           
109

 https://rialtotenders.com.ua/  
110

 https://zakupki.prom.ua/  
111

 https://rozetka.com.ua/  
112

 https://makeup.com.ua/  
113

 https://prom.ua/  
114

 https://prozorro.gov.ua/  
115

 https://www.work.ua/  
116

 https://rabota.ua/  
117

 http://www.plushkin.org/new  
118

 https://gb.kyivcity.gov.ua/  
119

 http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/121116.html  

https://rialtotenders.com.ua/
https://zakupki.prom.ua/
https://rozetka.com.ua/
https://makeup.com.ua/
https://prom.ua/
https://prozorro.gov.ua/
https://www.work.ua/
https://rabota.ua/
http://www.plushkin.org/new
https://gb.kyivcity.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/121116.html
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Але жодна, зі створених в Україні, на цей час платформ не 

змогла стати глобальною цифровою платформою. Проведений 

нами аналіз ТОП-50 сайтів за відвідуваністю в Україні (додаток 

3) свідчить, що лише половина сайтів має вітчизняне похо-

дження (табл. 8). 

 

Таблиця 8. 

Розподіл між вітчизняними та іноземними сайтами серед  

ТОП-50 сайтів за відвідуваністю122 

Група сайтів 
Вітчизняні сайти Іноземні сайти 

Кількість % Кількість % 

ТОП {0; 10} 1 10% 9 90% 

ТОП {11; 20} 5 50% 5 50% 

ТОП {21; 30} 8 80% 2 20% 

ТОП {31; 40} 4 40% 6 60% 

ТОП {41; 50} 7 70% 3 30% 

Наростаючим підсумком 

ТОП {0; 10} 1 10% 9 90% 

ТОП {0; 20} 6 30% 14 70% 

ТОП {0; 30} 14 47% 16 53% 

ТОП {0; 40} 18 45% 22 55% 

ТОП {0; 50} 25 50% 25 50% 

 

А до ТОП-10 входить лише один український сайт. Це 

Ukr.net, який представляє сферу «Новини та ЗМІ». Між тим 

найбільш відвідувані сайти з групи ТОП-10 належать до кола 

пошукових систем (Google, Yandex), соціальних мереж (vk.com, 

facebook.com, ok.com). У другій десятці (ТОП {11; 20}) вже 

50% сайтів мають українське походження, а у третій – 80%. 

Тобто спостерігається домінування іноземних платформ.  

                                                                                                                               
120

 https://igov.org.ua/  
121

 http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246616946  
122

 https://www.similarweb.com/top-websites/ukraine, Станом на 

01.09.2017 

https://igov.org.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246616946
https://www.similarweb.com/top-websites/ukraine
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Також треба зазначити, що не кожний сайт є цифровою 

онлайн платформою, але кожна глобальна цифрова онлайн пла-

тформа – є веб-сайтом (тобто має веб інтерфейс). Платформи 

об’єднують або різні категорії користувачів123, котрі один од-

ному створюють корисність (обмінюються цінностями), або на-

бір послуг, продуктів тощо та їх споживачів. Наприклад, сайт 

Zakupki.prom.ua є цифровою платформою, він поєднує інтереси 

виробників та замовників товарів і послуг. А звичайні сайти ві-

зитки не є платформами.  

Виходячи з цього, всі сайти із групи ТОП-50 є цифровими 

платформами, хоча певні з них обмежено. Так, наприклад, пор-

тали новин є менш функціональними ніж соціальні мережі, 

оскільки на них не відбувається персоналізованих транзакцій. 

Серед всієї вибірки 50-ти найбільш відвідуваних сайтів, домі-

нують ті, які належать до наступних категорій (табл. 9): новини 

та ЗМІ (20%), пошукові системи (18%), соціальні мережі (14%), 

покупки (14%), оголошення (10%), розваги (8%). Інші категорії 

займають менше 5%.  

Серед сайтів, які мають українське походження, доміну-

ють представники категорії «новини і ЗМІ» (36%), «покупки» 

(20%) та «оголошення» (16%). Але сайти з цієї категорії базу-

ються переважно на локальному контенті і в глобальному мас-

штабі мають незначний потенціал.  

Серед іноземних сайтів домінують категорії «пошукові 

системи» (32%), «соціальні мережі» (28%), розваги (12%). При 

цьому у іноземних сайтів більша частина трафіку формується 

поза країни їх походження. Наприклад у Facebook.com лише 

17,4% трафіку формується у США124, тобто понад 80% трафі-

ку – поза. 

 

 

                                                           
123

 Benjamin Edelman. How to Launch Your Digital Platform. From the 

April 2015 Issue https://hbr.org/2015/04/how-to-launch-your-digital-platform  
124

 https://www.similarweb.com/website/facebook.com#overview) 

https://hbr.org/2015/04/how-to-launch-your-digital-platform
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Таблиця 9. 

Розподіл ТОП-50 сайтів за відвідуваністю в Україні  

за їх категоріями125 

Категорія сайту 

Всього Вітчизняні Іноземні 

Кіль-

кість 
%126 

Кіль-

кість 
% 

Кіль-

кість 
% 

Новини та ЗМІ 10 20% 9 36% 1 4% 

Пошукова система 9 18% 1 4% 8 32% 

Соціальна мережа 7 14% 0 0% 7 28% 

Покупки 7 14% 5 20% 2 8% 

Оголошення 5 10% 4 16% 1 4% 

Розваги 4 8% 1 4% 3 12% 

Фінанси, банкінг 2 4% 2 8% 0 0% 

Погода 2 4% 2 8% 0 0% 

Ставки; спорт 2 4% 2 8% 0 0% 

Праця, зайнятість 2 4% 2 8% 0 0% 

Мистецтво та розваги 1 2% 0 0% 1 4% 

Телебачення та відео 1 2% 0 0% 1 4% 

Електронна пошта 1 2% 0 0% 1 4% 

Довідник, енцикло-

педія 
1 2% 0 0% 1 4% 

Файлообмінник 1 2% 0 0% 1 4% 

 

Натомість найбільш популярні вітчизняні цифрові плат-

форми формують понад 90% трафіку за рахунок користувачів в 

Україні. Наприклад, Ukr.net – 91% трафіку отримує з Украї-

ни127. 

Узагальнюючи діяльність цифрових платформ в Україні, 

необхідно розглянути їх розподіл відносно визначених раніше 

моделей взаємодії між бізнесом, споживачами (домогосподарс-

твами) та урядом (додаток 4). Більшість сайтів діють згідно мо-

                                                           
125

 https://www.similarweb.com/top-websites/ukraine, Станом на 

01.09.2017 
126

 Сума відсотків не дорівнює 100%, бо окремі сайти належать до 

декількох категорій.  
127

 https://www.similarweb.com/website/ukr.net#overview 

https://www.similarweb.com/top-websites/ukraine
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делі «бізнес для споживачів» (B2С), їх кількість складає 44, або 

88%. Наступною моделлю за кількістю, сайтів, які її використо-

вують, є «бізнес для бізнесу» (В2В). Ця модель розповсюджу-

ється на 25 сайтів з ТОП-50 тобто складає 50%.  

Майже однакова кількість сайтів використовує модель 

«споживачі для бізнесу» та «споживачі для споживачів» – 15 та 

14 сайтів відповідно (30% та 28%). Також можливо умовно від-

нести 5 сайтів до моделі «уряд для споживачів» (G2С). Це пере-

важно соціальні мережі, через які офіційні посадовці інформу-

ють громадян про плани діяльності державних органів та інфо-

рмують щодо проведеної роботи.  

Одночасно чотири моделі («бізнес для уряду» (B2G), 

«споживачі для уряду (C2G), «уряд для бізнесу» (G2B),  «уряд 

для уряду» (G2G)) не мають реалізації серед ТОП-50 сайтів.  

Узагальнюючи цей аналіз можливо сформувати «ланд-

шафт» цифрових платформ в Україні відповідно до базових мо-

делей комунікацій (табл. 10).  

 

Таблиця 10. 

Ландшафт цифрових платформ в Україні відповідно  

до базових моделей комунікацій 

Виробник товарів 

і послуг 

Споживачі товарів і послуг 

Бізнес Домогосподарства Уряд 

Бізнес 25 44 0 

Домогосподарства 15 14 0 

Уряд 0 5 (умовно) 0 

 

Таким чином, простежується недорозвиненість цифрових 

платформ у сфері формування цифрового уряду та надання по-

слуг урядом для споживачів та бізнесу.  

Також варто відмітити, що є платформи, на яких реалізо-

вано до 5-ти моделей одночасно. Наприклад, це характерно для 

соціальних мереж де активно взаємодіють споживачі, бізнес та 

представники органів влади. Але не існує жодної платформи, де 

реалізовані всі моделі. Це вказує на можливість формування 

загально національної платформи, де були б реалізовані всі 9 

моделей взаємодії населення, бізнесу та уряду. 
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2.4. Розвиток Blockchain технологій в Україні 

 

Blockchain технології протягом останніх років все більше 

захоплюють інформаційний простір в Україні, формується фа-

хова спільнота з цих питань. Кількість заходів присвячених 

блокчейн технології та криптовалютам постійно збільшується. 

На постійній основі проводиться Blockchain Conference Kyiv128. 

Вже проведено п’ять конференцій починаючи з 2015 року. 

Остання з конференцій, яка відбулася 7 вересня 2017 року, була 

присвячена наступним питанням: анонімні криптовалюти (на 

базі протоколу CryptoNote); рішення на базі Blockchain для ри-

нку політичного лобізму; платформа Ethereum; криптоекономі-

ка Японії; досвід проведення, управління репутацією та марке-

тинг ІСО; обіг та трейдінг криптовалют; використання 

Blockchain технології у ЗМІ; Blockchain у банкінгу та фінансо-

вому секторі; блокчейнізація бізнес-процесів та перехід до Ін-

дустрії 4.0; децентралізовані торгові майданчики.  

У березні 2018 року відбудеться масштабний блокчейн-

форум на НСК «Олімпійський» Ukrainian Blockchain Day 

2018129, де серед спікерів відомий в кріптоспільноті трейдер  

і аналітик Тон Вейс, колишній віце-президент JP Morgan  

Chase.  

В Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі постійно прово-

дяться зустрічі присвячені технології Blockchain та криптова-

лютам (Bitcoin Meetup Kyiv, Bitcoin Meetup Kharkiv тощо). 

Одночасно з діяльністю фахової та бізнесової спільноти 

прогресивні ідеї поширюються та впроваджуються на держав-

ному рівні. В цьому плані 2017 рік став багато в чому прорив-

ним.  

У квітні 2017 року Міністерство юстиції України підписа-

ло меморандум з глобальною технологічною компанією BitFury 

                                                           
128

 http://blockchainconf.org  
129

 http://www.blockchainday.org/  

http://blockchainconf.org/
http://www.blockchainday.org/


109 

Group щодо розміщення широкого діапазону державних даних 

на платформі блокчейнів, включаючи перехід на Blockchain си-

стеми електронних торгів арештованого майна «СЕТАМ» та 

реєстру нерухомого майна, що викликало інтерес в провідних 

західних ЗМІ130. 

У вересні 2017 року технологію блокчейн впроваджено у 

систему електронних торгів арештованого майна OpenMarket. 

Так, «Система електронних торгів арештованим майном 

«СЕТАМ» провела перші у світі електронні торги з викорис-

танням найсучаснішої технології збереження й захисту даних 

«Blockchain» та змінила назву на «OpenMarket»131. Під час пре-

зентації заступник Міністра юстиції С. Петухов зауважив: «Пе-

рехід на Blockchain – це ще один крок до того, щоб зробити си-

стему електронних торгів арештованим майном максимально 

чесною й безпечною. При цьому інформація про торги буде до-

ступна всім, тож у громадян більше не буде причин боятися 

можливих маніпуляцій з інформацією».132 

У листопаді 2017 року «міністерство аграрної політики та 

продовольства України спільно з Державним агентством елект-

ронного урядування та Transparency International Україна презе-

нтували оновлений Державний земельний кадастр, який відте-

пер працюватиме на технології Blockchain»133. Як зазначив пе-

                                                           
130

 Chavez-Dreyfuss G. / Ukraine launches big blockchain deal with 

tech firm Bitfury / G. Chavez-Dreyfuss. - APRIL 13, 2017. – reuters. - 

https://www.reuters.com/article/us-ukraine-bitfury-blockchain/ukraine-

launches-big-blockchain-deal-with-tech-firm-bitfury-idUSKBN17F0N2/  
131

 «СЕТАМ» перейшла на технологію збереження даних 

«Blockchain» та змінила назву на «OpenMarket» / Мін’юст. – 06.09.2017. – 

https://minjust.gov.ua/news/ministry/setam-pereyshla-na-tehnologiyu-

zberejennya-danih-blockchain-ta-zminila-nazvu-na-openmarket---minyust 
132

 ДП «Система електронних торгів арештованого майна» 

(СЕТАМ).  http://setam.gov.ua/article/setam-stav-pershim-u-sviti-auktsionom-

na-blockchain-ta-zminiv-nazvu-na-openmarket 
133

 Державний земельний кадастр перейшов на технологію 

Blockchain / Міністерство аграрної політики та продовольства України. - 

http://www.minagro.gov.ua/uk/node/24722  

https://www.reuters.com/article/us-ukraine-bitfury-blockchain/ukraine-launches-big-blockchain-deal-with-tech-firm-bitfury-idUSKBN17F0N2/
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-bitfury-blockchain/ukraine-launches-big-blockchain-deal-with-tech-firm-bitfury-idUSKBN17F0N2/
http://www.minagro.gov.ua/uk/node/24722
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рший заступник Міністра аграрної політики та продовольства 

України М. Мартинюк «Переведення земельного кадастру на 

технологію Blockchain – це черговий елемент трансформації 

земельних відносин, яку системно здійснює Уряд. Місяць тому 

був запроваджений регулярний моніторинг земельних відносин, 

а найближчим часом аукціони з оренди державних земель та-

кож здійснюватимуть у режимі онлайн на технології 

Blockchain»134. Важливим фактором є участь незалежної міжна-

родної антикорупційної громадської організації Transparency 

International Україна, яке не лише надала технічну допомогу, а 

також стала аудитором онлайн-контролю за реєстром. 

З боку влади спостерігається все більша зацікавленість у 

регулюванні ринку криптовалют. Депутати Верховної Ради 

України зареєстрували Проект Закону про обіг криптовалюти в 

Україні (№7183 від 06.10.2017)135, де міститься визначення тер-

мінів «криптовалюта», «криптовалютна біржа», «система блок-

чейн», «користувач системи блокчейн», «власник криптовалю-

ти», «майнер», «майнінг», «винагорода системи блокчейн», 

«блок транзакцій» тощо, а також охоплюються проблеми дер-

жавної гарантії, майнінгу та використання криптовалюти, дія-

льності криптовалютної біржі.  

Зміст деяких запропонованих в цьому законопроекті ви-

значень потребує доопрацювання та уточнення. Так «система 

блокчейн» визначена як децентралізований публічний реєстр 

усіх проведених криптовалютних транзакцій, які були проведе-

ні суб’єктом криптовалютних операцій. Але прив’язувати блок-

чейн виключно до криптовалют є хибним підходом, бо це уні-

версальна технологія та її використання не обмежується виклю-

чно криптовалютами. Також законопроект доцільно розширити 

щодо регулювання інших аспектів пов’язаних з використанням 

                                                           
134

 Там само.  
135

 Проект Закону про обіг криптовалюти в Україні. № 7183 від 

06.10.2017. -  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684
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технології блокчейн (ІСО, смарт-контракти тощо). Але корис-

ність цього законопроекту як базису для подальшого обгово-

рення цього актуального питання не викликає сумнівів, бо певні 

ризики від розповсюдження криптовалют в Україні мають місце 

(Додаток 5).  

Цю ініціативу щодо законодавчого врегулювання статусу 

криптовалют в Україні підтримали Національний Банк України, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та 

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг136. 

Проблемами регулювання криптовалют переймаються у 

Раді з національної безпеки та оборони України. Під час засі-

дання Національного координаційного центру кібербезпеки се-

кретарем РНБО України О. Турчиновим було зазначено, що 

«подальше відсторонення держави від цього питання та пра- 

вовий вакуум на ринку криптовалют через відсутність законо-

давчої та нормативної бази створює загрози для економіки та 

безпеки держави», зважаючи на швидкий розвиток криптова-

лют у світі, це питання не може залишатися поза увагою держа-

ви»137. 

Тому «рішенням Національного координаційного центру 

кібербезпеки було доручено відповідним органам влади створи-

ти робочу групу за участю представників Національного банку 

України, Міністерства фінансів України, Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку України, Служби безпеки 

України, Національної поліції України, Державної служби фі-

нансового моніторингу України, Державної фіскальної служби 

України та Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України для напрацювання нормативно-правових 

                                                           
136

 В Україні врегулюють обіг криптовалют / Економічна правда. – 

30.11.2017. - https://www.epravda.com.ua/news/2017/11/30/631704/  
137

 О. Турчинов: Розвиток ринку криптовалют не може залишатися 

поза увагою держави. – 11.01.2018. -  http://www.rnbo.gov.ua/news/ 

2965.html  

https://www.epravda.com.ua/news/2017/11/30/631704/
http://www.rnbo.gov.ua/news/2965.html
http://www.rnbo.gov.ua/news/2965.html
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пропозицій щодо регулювання цього питання; визначення дер-

жавного регулятора та порядку функціонування ринку крипто-

валют; порядку проведення моніторингу транзакцій з викорис-

танням криптовалют та ідентифікації суб'єктів криптовалютних 

операцій; а також порядку оподаткування доходів від здійснен-

ня криптовалютних операцій відповідно до вимог законодавст-

ва України»138. 

В той час як представники законодавчої та виконавчої 

влади вивчають можливість регулювання криптовалютного ри-

нку в Україні, на міжнародних криптовалютних біржах з 30 

травня 2016 торгується українська криптовалюта «Карбова-

нець» (Karbowanec, KRB)139, капіталізація якої станом на 

15.01.2018 року складає 8,2 млн. дол. США. 140, курс криптока-

рбованця протягом 2017 року збільшився у 152 рази з 0,01 дол. 

США до 1,56 дол. США.  

Таким чином блокчейн технології в Україні не лише обго-

ворюються, але й впроваджуються не зважаючи на певний пра-

вовий вакуум. Фахова спільнота розширюється, з'являється ін-

терес з боку бізнесу.  

 

2.5. Стан інвестицій у інформаційну економіку 

 

Однією з причин цифрового відставання України є недо-

статні обсяги інвестицій у вітчизняну економіку та низька ефе-

ктивність їх використання. З огляду на поточні економічні та 

соціально-політичні ризики інвестиційна привабливість Украї-

ни для зовнішніх сторін не тільки залишається низькою, а й має 

негативну динаміку. Згідно з рейтингом BDO International 

Business Compass141, який був спочатку розроблений німецьким 

                                                           
138

 Там само.  
139

 http://karbowanec.com/  
140

 https://coinmarketcap.com/currencies/karbowanec/  
141

 Rische M.-C. BDO International Business Compass 2016 

[Electronic resource] / M.-C. Rische, L. Wenzel, A. Wolf. Hamburg: HWWI, 

http://karbowanec.com/
https://coinmarketcap.com/currencies/karbowanec/
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офісом міжнародної мережі аудиторських і консалтингових 

компаній BDO спільно з Гамбургським інститутом світової 

економіки у 2012 році та використовується для ранжування кра-

їн за ступенем їх інвестиційної привабливості, Україна мала в 

2016 році найгіршу динаміку серед всіх 174 країн, що входять 

до цього рейтингу, і «скотилася» з 89 позиції на 130. 

Таким чином, актуальною проблемою є визначення  

пріоритетних інвестиційних джерел та напрямів вкладення ін-

вестицій в умовах глобальної цифровізації для подолання наяв-

них кризових явищ та забезпечення розвитку економіки Украї-

ни. 

В Україні спостерігається дуже низький рівень капіталь-

них інвестицій відносно ВВП. Станом на 2016 рік він складає 

лише 15%, що значно нижче за країни, які розвиваються. На-

приклад, загальні інвестиції в економіку Китаю протягом 

останніх 5 років складають від 44%  до 48% до обсягів ВВП. А 

на горизонті спостереження, починаючи з 1980 року, цей пока-

зник не знижувався менше за 32% ВВП142. Це, в свою чергу, 

забезпечило десятиріччя безперервного економічного зростан-

ня, в межах якого на тлі вичерпання потенціалу індустріальної 

модернізації (індустріалізації) почалося активне використання 

цифрових можливостей. Як наслідок, серед світових технологі-

чних компаній діє чимало китайських (Alibaba, Huawei).  

Для України традиційно найбільш вагомим джерелом ін-

вестицій у основний капітал є власні кошти підприємств та ор-

ганізацій (табл. 11). Їх частка протягом останніх років колива-

ється на рівні 61-74% від загального обсягу. При цьому з  

2010 року до 2013 року діапазон був у межах 61-67%, а в 2014-

2017 рр. –  67-75% від загального обсягу.  

                                                                                                                               

2016. – Mode of access: https://www.bdo-ibc.com/fileadmin/dokumente/ 

BDO-IBC-Summary-2016_ENG.pdf 
142

 China Total Investment, % of GDP [Electronic resource]. – Mode of 

access. – https://www.quandl.com/data/ODA/CHN_NID_NGDP-China-Total-

Investment-of-GDP 
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Таблиця 11. 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  

за 2010-2017 роки143, % 
 Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

144
 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

у т.ч. за рахунок         

коштів державного 

бюджету 
5,66 7,20 5,96 2,47 1,25 2,53 2,58 1,70 

коштів місцевих бю-

джетів 
3,17 3,21 3,13 2,72 2,70 5,22 7,47 5,06 

власних коштів під-

приємств та органі-

зацій 

61,68 61,16 62,64 66,35 70,47 67,50 69,25 74,31 

кредитів банків та 

інших позик 
12,68 15,19 14,54 13,90 9,91 7,59 7,55 5,21 

коштів іноземних 

інвесторів 
2,06 2,09 1,79 1,71 2,57 3,00 2,74 1,51 

коштів населення на 

будівництво житла 
10,46 7,29 8,26 9,63 10,06 11,71 8,33 8,93 

інших джерел фі-

нансування 
4,29 3,86 3,67 3,22 3,05 2,44 2,09 3,27 

 

Збільшення частки капітальних інвестицій за рахунок вла-

сних коштів підприємств та організацій стало наслідком погір-

                                                           
143

  Таблицю складено за даними Державної служби статистики 

України [1); 2)], без урахування тимчасово окупованої території АР Крим 

і м. Севастополя, за 2014-2017  роки також без частини зони проведення 

антитерористичної операції: 

1) Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2010-2016 

роки [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – К.: 

ДССУ, 2017. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ 

operativ2007/ibd/iokjf/iokjf_u10-13_bez.htm 

2) Капітальні інвестиції у січні–червні 2017 року. Експрес-випуск 

від 28.08.2017 за № 434/0/03.4 вн-17. [Електронний ресурс] / Державна 

служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

express/expres_u.html#Капітальні_інвестиції 
144

 перше півріччя 2017 року  
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шення стану банківської системи в Україні, масового банкрутс-

тва банків та втрати на їх рахунках коштів підприємств та орга-

нізацій. За даними НБУ «загалом за 2015 рік кількість діючих 

банків зменшилася до 117 з 158, за 2016 рік – до 96 та за 5 міся-

ців 2017 року – до 90»145. Тому невипадково частка кредитів 

банків та інших позик знизилась у 2-3 рази з 15,19% у 2011 році 

до 7,6% у 2016 (5,2% у першому півріччі 2017 року). 

Одночасно зменшилась частка коштів державного бюд- 

жету у капітальних інвестиціях з 7,2% у 2011 році до 1,7%  

у першому півріччі 2017 року. Натомість збільшилась частка 

коштів місцевих бюджетів з 2,7% у 2013 році до 7,5% у 2016 

році.  

Таким чином відносно джерел фінансування спостеріга-

ється два паралельних процеси. Перший процес стосується за-

міщення кредитів банків та інших позик власними коштами пі-

дприємств та організацій, а другий – заміщенням коштів держа-

вного бюджету коштами місцевих бюджетів у межах триваючої 

політики децентралізації.  

Але навіть разом кошти державного та місцевих бюджетів 

майже в 10 раз поступаються обсягам власних коштів підпри-

ємств. 

Кошти іноземних інвесторів відіграють незначну роль та у 

загальних обсягах не перевищують 3-4% (у 2015-2016 рр. мен-

ше за 2,5%). Враховуючи обмеженість позитивних результатів у 

подоланні корупції та підвищенні довіри до судової системи, 

недоцільно сподіватися на значний приплив іноземних інвести-

цій у середньостроковій перспективі.  
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 Оцінка Радою Національного банку України діяльності Прав-

ління Національного банку України щодо розвитку банківської системи 

та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності [Електрон-

ний ресурс]. Схвалено Рішенням Ради Національного банку України 04 

липня 2017 року № 29-рд (у редакції рішення Ради Національного банку 

України 14 липня 2017 року № 32-рд ). – режим доступу. - 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=51452711 
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Незважаючи на посилення обговорення цифровізації віт-

чизняної економіки в бізнесових колах та серед представників 

влади, розробку «Цифрового порядку денного до 2020»146, зрос-

тання обсягів безготівкових розрахунків147, в останні роки ос-

новні інвестиційні потоки спрямовуються у матеріальні активи, 

частка яких переважно складає понад 95% (табл. 12). Інвестиції 

у нематеріальні активи протягом 2010-2017 рр., як правило, не 

перевищують 5% від загального обсягу капітальних інвестицій, 

а інвестиції у програмне забезпечення та бази даних складають 

менше 2%. Відповідно, враховуючи відсутність прискореного 

збільшення інвестицій у інформаційно-цифрову сферу, прим-

ножуються ризики цифрового відставання від економічно роз-

винених країн. 

Це вкрай небажана тенденція. Бо за результатами оцінок 

McKinsey Global Institute подальша цифровізація економіки Єв-

ропи (подвоєння цифрової інтенсивності відстаючих галузей) 

може створити до 2025 року додаткові 2,5 трлн. євро до ВВП, 

що збільшить зростання ВВП на 1% щороку протягом наступ-

ного десятиліття148. В той час як Україна, у разі недостатнього 

використання глобальних трендів цифровізації, ризикує зали-

шитися на фізично та морально застарілій технологічній базі, 

 

                                                           
146

 Цифрова адженда України – 2020  («Цифровий порядок 

денний» – 2020) Концептуальні засади  (версія 1.0) Першочергові сфери, 

ініціативи, проекти «цифровізації»  України до 2020 року [Електронний 

ресурс]  – К.: ГС «Хай-тек офіс Україна», 2016. – 90 с. – Режим доступу. – 

https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf 
147

 В Україні спостерігається стабільне зростання обсягів 

безготівкових розрахунків [Електронний ресурс] / НБУ. – 21.08.2017. – 

Режим доступу. – https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id= 

53897187&cat_id=55838 
148

 Bughin J. Digital Europe: pushing the frontier, capturing the 

benefits. Technical appendix / By Jacques Bughin, Eric Hazan, Eric Labaye, 

James Manyika, Peter Dahlström, Sree Ramaswamy, and Caroline Cochin de 

Billy. – June 2016. McKinsey Global Institute. – 10 p. http://www.mckinsey. 

com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/digital-europe-realizing-

the-continents-potential (с. 8) 

http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/digital-europe-realizing-the-continents-potential
http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/digital-europe-realizing-the-continents-potential
http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/digital-europe-realizing-the-continents-potential
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Таблиця 12. 

Капітальні інвестиції за видами активів  

за 2010-2017 роки149 (%) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

150
 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

інвестиції у матеріальні 

активи 
96,17 96,11 96,93 95,81 96,63 93,27 96,71 96,23 

житлові будівлі 14,26 11,02 12,54 14,46 15,12 16,70 12,49 13,65 

нежитлові будівлі 20,58 20,35 20,04 18,11 18,62 15,87 16,54 12,10 

інженерні споруди 21,63 24,01 22,46 20,75 21,24 18,65 18,80 15,33 

машини, обладнання та 

інвентар 
29,94 29,75 28,18 31,63 31,42 30,91 34,28 37,23 

транспортні засоби 6,11 7,05 9,89 6,50 6,30 7,19 10,21 13,62 

Земля 0,65 0,94 0,64 0,41 0,46 0,53 0,53 0,30 

довгострокові біологічні 

активи рослинництва та 

тваринництва 

1,00 1,20 0,65 0,94 0,93 1,01 0,88 1,04 

інші матеріальні активи 2,01 1,80 2,52 3,01 2,55 2,40 2,98 2,96 

інвестиції у нематеріа-

льні активи 
3,83 3,89 3,07 4,19 3,37 6,73 3,29 3,77 

з них:         

права, патенти, ліцензії, 

концесії тощо 
1,69 1,70 1,34 2,25 1,36 4,56 1,16 1,47 

програмне забезпечення 

та бази даних 
1,55 1,35 1,25 1,39 1,46 1,80 1,76 1,83 

 

                                                           
149

 Таблицю складено за даними Державної служби статистики 

України [1); 2)], без урахування тимчасово окупованої території АР Крим 

і м. Севастополя, за 2014-2017  роки також без частини зони проведення 

антитерористичної операції 

1) Капітальні інвестиції у січні–червні 2017 року. Експрес-випуск 

від 28.08.2017 за № 434/0/03.4 вн-17. [Електронний ресурс] / Державна 

служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

express/expres_u.html#Капітальні_інвестиції 

2) Капітальні інвестиції за видами активів за 2010-2016 роки [Еле-

ктронний ресурс] / Державна служба статистики України. – К.: ДССУ, 

2017. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ 

ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_bez.htm 
150

 перше півріччя 2017 року 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_bez.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_bez.htm
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яка не дозволяє забезпечити адекватні сучасним можливостям 

темпи інформаційної модернізації економіки та суспільних від-

носин. Позитивним фактором в цьому контексті може стати ро-

звиток інфраструктури підтримки вітчизняних стартапів, як 

пріоритетного напряму залучення інвестицій.  

 
Кейс «Акселератор «Growthup Group». «Денис Довгополий, 

один з найвпливовіших в Україні і відомих в світі вітчизняних IT-

підприємців, пояснює, як створити стартап ціною в кілька мільярдів 
доларів, і називає тих українців, яких вже наздогнав успіх. Денис Дов-

гополий в українському IT-бізнесі - особистість відома і шанована: 

вісім років тому його компанія Growthup Group стала першим в краї-
ні акселератором, що спеціалізуються на швидкому розвитку висо-

котехнологічних інноваційних стартапів. Успіху сприяв той факт, 

що сам Довгополий - частий гість Кремнієвої долини, знайомий з ба-
гатьма її впливовими мешканцями і порядками, і його зусиллями по-

над два десятки українських компаній змогли заявити про себе на 
глобальних ринках. Серед таких щасливчиків - українсько-

американський проект з розпізнавання осіб і об'єктів мобільними 

пристроями Viewdle, куплений технологічним гігантом Google за орі-

єнтовну ціну в $35-45 млн., або український проект по інтернет-

пошуку попутників в дорогу Подорожники - його придбала аналогічна 
французька компанія BlaBlaCar. 

В цілому за період з 2008 до 2016 року через проект Довгополо-

го пройшло понад 350 українських стартапів. Причому в сумі його 
випускники залучили інвестицій більш ніж на $47 млн. Сьогодні ком-

панія Growthup Group виступає співорганізатором такої масштаб-

ної для IT-світу події, як конференції SVOD (Silicon Valley Open Doors 
- Дні відкритих дверей Кремнієвої долини) в США, а також її євро-

пейського аналога SVOD Europe в Дубліні і наймасштабнішої в Укра-

їні щорічної конференції IT-галузі iForum, яка проходить в Києві. 

Придумана командою Growthup Group ініціатива по оцінці стартапів 

Startup Crash Test перестала бути національною і поширилася на Ро-
сію, Італію та Німеччину. Довгополий зустрічає НВ в київському ко-

воркінгу Часопис, який його компанія орендує під офіс. Від звичних 
корпоративних стандартів Часопис відрізняє розслаблена атмосфе-

ра м'яких диванів, на яких напівлежать і при цьому зосереджено пра-

цюють українські IT-підприємці. Для інтерв'ю Довгополий запрошує 
НВ в маленьку ізольовану переговорну. "Тут ми нікому не будемо за-

важати", - пояснює він. 



119 

- Судячи з кількості і якості українських інноваційних ста-

ртапів, як би ви оцінили позицію України на цьому ринку в світі 

або в Європі? 

- Щороку в Україні з'являється 20-25 хороших стартапів, з 

яких провалюється половина. Найчастіше від нестачі досвіду і фі-
нансування - свої гроші закінчилися, а чужих знайти не зуміли. А 

всього з'являється від 300 до 1000 стартапів на рік, чий середній рі-

вень досить низький. Ті ж 10-12, які пробиваються, дуже гарні за 
європейськими мірками і навіть за американськими непогані, що при-

ємно. 

- Навколо інноваційного підприємництва вже створено чи-

мало привабливих міфів, які просто притягують людей. 

- Головний міф - що за ідею можуть дати мільйон доларів, і ми 
постійно від цього відбиваємось. Новачки думають, що саме ідея ко-

штує грошей, і дуже ревно до неї відносяться. Ідеї не варті нічого. 

Грошей коштує реалізація ідеї, а це важкий і довгий процес. Уміння 
реалізувати ідею і отримати гідну оплату праці - головна цінність 

підприємця. А у нас багато мрійників в рожевих окулярах. 

Другий міф - про легкий успіх. Більшість людей представляє ін-
новаційний бізнес по фільмах Соціальних мереж або Кремнієвій доли-

ні: нібито компанія простих хлопців раптом робить мільярдний біз-
нес за кілька років або навіть місяців без особливих проблем. Фільми 

дають дуже спрощену картинку. Реальність така, що стартап - це 

важка праця зі статистичною ймовірністю успіху в 0,3%. Решта 
99,7% проектів вмирають. 

- Як змінився образ українського інноваційного підприємця за 

останні п'ять років? 

- Скоріше, з'явилося кілька організованих хвиль. Перша - коли 

люди, які брали участь в успішному стартапі, але не на перших пози-
ціях, починають робити свої стартапи. З Viewdle вийшло кілька ста-

ртапів, з Terrasoft [компанія-розробник програмного забезпечення 

корпоративного класу з українською командою] - теж. Я дуже люб-
лю цих людей, у них вже є досвід. 

Друга хвиля - люди з офлайн-бізнесу. Вони нічого не знають про 
стартапи, але розуміють, що таке бізнес. Вони гарні, оскільки звикли 

заробляти потом і кров'ю гроші і те ж саме роблять в нашому бізне-

сі. Третя хвиля - підприємці з аутсорсингу. Галузь стара, і люди ро-
зуміють, що вони вже виросли і їм нецікаво працювати на дядька, у 

них є бачення, досвід і зв'язки. Я думаю, ці три напрямки будуть до-
мінувати в кращих українських стартапи. 
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- Хто сьогодні вкладає в українські стартапи? 

- У нас є від 50 до 100 "янголів" [інвесторів, що вкладають 

гроші в проект на початкових етапах], які інвестують невеликі суми, 
близько 10 таких організацій, як ми, Digital Future і інші. Є велика 

кількість європейських і американських фондів, які приїжджають 
подивитися українські стартапи з частотою два-три представника 

в тиждень. У них немає стратегії щодо України, але якщо вони зна-

ходять гарні угоди, то вкладаються без коливань. 

- Як багато сьогодні в Україні організацій, які можуть дати 

поштовх інноваційному підприємництву? 

- В Україні є два типи таких проектів - коворкінг і акселера-
тори. В коворкінгу інноваційні підприємці можуть недорого працю-

вати, одночасно спілкуючись всередині субкультури. Там часто спо-
стерігається синергія ідей і проектів. Коворкінгів зараз відкриваєть-

ся дуже багато в Києві та інших великих містах. 

Акселератори дозволяють проектам на початковому етапі 
швидко рости, даючи доступ до навчання та інвестицій. Акселера-

торів мало, фактично ми залишалися одні. Зараз піднімаються кілька 

акселераторів на ВДНГ, вони вже мають тематичні напрямки - те-
леком, аграрний бізнес, муніципальні проекти. А взагалі українські 

стартапи більше "буянять" в європейських акселераторах. 

- Хто ж з українських компаній "буянить" в Європі? 

- Наприклад, успішний український стартап Ecoisme потрапив 

в німецький акселератор Нub:raum, зараз, буквально на днях, одна з 
компаній нашого акселератора їде в Лондон. Прикладів багато, якісь 

ми знаємо, якісь - ні. 

- Успішні українські стартапи залишають Україну заради 

європейських інноваційних майданчиків та Кремнієвої долини. 

Проблема "витоку мізків" в цьому випадку актуальна? 

- Кількість виїжджаючих дещо переоцінена, але в цілому це 

природний процес, і від нього нікуди не дітися. Люди будуть їхати в 

Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско. Це завжди питання про рівень 
життя і можливостей країни: поки рівень життя у нас низький, 

люди будуть їхати. Але панікувати не варто, точно така ж паніка 
була на початку 90 х років, коли інтелектуальна міграція за кордон 

була сильною, і всі кричали, що наукова України закінчилася. Але не 

закінчилася. Через деякий час виросло нове покоління, і виросте ще. 
Крім того, співвідношення ціна-якість розробки проектів в Україні 

дуже гарне. Тому куди б не поїхав український стартап, але центри 
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розробки продукту багато хто з них створюють на батьківщині. Це 

теж хороший стимул для галузі. 

- Політики пострадянського простору люблять розміркову-

вати про створення нової Кремнієвої долини. Чи можливо таке? 
- Коли говорять, що ми зараз тут створимо Кремнієву долину, 

треба розуміти, що її історія починається з епохи срібної лихоманки 

в Каліфорнії в XVI столітті. Формування такої екосистеми - це не 

роки, а століття. І коли ми говоримо, що створимо ще одну Кремніє-
ву долину, ми самі себе обманюємо. Просте копіювання не допоможе. 

[Росіяни] кажуть: ось, побудуємо Сколково, і все відразу поч-

неться. Але це не працює. Виходить в тих місцях, де вибудовують 
свою екосистему з розумінням своєї географії, історії, клімату, яко-

сті населення. Коли це відбувається, ми отримуємо Ізраїль, який сьо-
годні претендує на звання другого найуспішнішого парку інновацій. 

Але другого Ізраїлю вже не буде. У інших країн немає такої техноло-

гічної освіти, як в Ізраїлі. Вони не перебували в умовах війни і вижи-
вання, коли інновації - це питання життя або смерті народу. 

Дублін, Люксембург, Лондон розвиваються як нові центри інно-

вацій, але вони ще повинні підтвердити свою спроможність, а це мі-
німум 20-30 років. Критерій один - рентабельність проектів, які ви-

ходять з таких центрів; наприклад, десять IPO в рік на суму більше 
мільярда доларів - ось це результат. Те, що в одне місце приїхала купа 

стартапів, купа фондів, купа інвесторів, не робить це місце Кремніє-

вої долиною. 
- Які стартапи будуть найбільш затребувані на глобальному 

ринку в найближчі десятиліття? Чи є тенденції, які помітні вже 
сьогодні? 

- Ми працюємо в інноваційному полі, і якщо тренд вже сфор-

мований, то встрибувати в нього вже пізно. І інвестори, і акселера-
тори шукають проекти, які працюють в полі нового і непрогнозова-

ного. Коли ми почали працювати з Zakaz.ua [служба доставки проду-

ктів, офіційний партнер мереж супермаркетів Auchan, Novus, Мет-
ро, Fozzy, Vegiland], ми не вірили, що проект вистрелить. Він почав 

працювати після кризи і став успішним, а схожий проект в США, 
який зібрав $200 млн., звалився. 

Найвдаліший стартап - той, що відповідає на самі нижні рівні 

базової піраміди Маслоу. Чим ближче до перших рівнів стартап, тим 
більше він принесе доходу. Будь-яка таблетка від раку принесе більше 

грошей, ніж соціальна мережа. А зараз проблеми частіше вирішу-
ються на верхніх поверхах піраміди - соціальне визнання, спілкування, 
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розвиток. Якщо ти спускаєшся нижче - ти у виграші. Найцікавіші 

стартапи сьогодні - ті, що пов'язані з безпекою: цифровою, побуто-

вою, глобальною. Це все дуже популярно і зростає з великою швидкі-
стю»

151
. 

 

В просторовому контексті щодо залучення інвестицій 

спостерігається значна диспропорція. На м. Київ припадає 

30,2% всього обсягу  капітальних інвестицій, Дніпропетровську 

область – 10,1%, Київську область – 7,8%152 (рис. 4).  
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Рис. 4. Географічна структура капітальних інвестицій  

за І півріччя 2017 року. 
 

Тобто на ці три регіони припадає майже 50 % всіх інвес-

тицій, а на географічно поєднані м. Київ  та Київську область – 

майже 40%. 

Відносно прямих іноземних інвестицій спостерігається 

ще більша концентрація та просторова диспропорція. Лише  
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м. Київ приймає майже 60% прямих іноземних інвестицій у ак-

ціонерний капітал, а разом з Київською та Дніпропетровською 

областями агреговане значення складає майже ¾ (73%) всього 

обсягу інвестицій153. Інвестиційні диспропорції формують певні 

перешкоди для економічного розвитку на цифровій основі, 

оскільки ускладнюють типові загально національні цифрові 

трансформації, в той час як чинні лідери за отриманням інвес-

тиційних ресурсів не стають точками зростання, які пришвид-

шують цифровізацію та розвиток інших територій.  

В контексті використання ресурсів державного бюджету 

викликає інтерес більш поглиблений розгляд діяльності Держа-

вного фонду регіонального розвитку (далі ДФРР), котрий «пок-

ликаний забезпечити фінансування інвестиційних програм і 

проектів, які відповідають пріоритетам, визначеним у Держав-

ній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіо-

нів (планах заходів з їх реалізації), співробітництву територіа-

льних громад, підтримці добровільно об’єднаних територіаль-

них громад»)154. 

Аналіз діяльності ДФРР вказує на наявність низки недолі-

ків з позицій заохочення інвестицій в цілому та у цифровізацію 

зокрема. Вони стосуються «оцінювання інвестиційних програм 

і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», 

в яких «не передбачається та не проводиться обрахування в 

проектних заявках ключових показників для будь-яких інвести-

ційних проектів таких, як NPV, IRR, період окупності тощо. Та-

кож бракує оцінки ефективності проектів з точки зору корисно-

сті їх реалізації для держави та місцевої громади у вигляді ство-

рених нових робочих місць, податкових та інших надходжень 
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до державного та місцевого бюджетів, покращення екологічно-

го становища тощо»155. Але в цьому дослідженні лишається по-

за увагою необхідність пріоритетного спрямування інвестицій у 

сферу цифровізації регіональної економіки.  

Наступним проблемним моментом щодо діяльності ДФРР 

є домінування у використанні коштів на вирішення соціальних 

проблем без урахування економічної ефективності та залучення 

коштів іноземних партнерів в рамках спільних проектів. В кон-

тексті такої практики невипадковим є ігнорування потенціалу 

цифровізації на регіональному рівні.  

Відображенням відсутності фундаментальних зрушень в 

структурі економіки України є домінування компаній, які нале-

жать до агропромислового комплексу (Миронівський хлібопро-

дукт), гірничо-металургійного комплексу (Метінвест, Арсело-

рМіттал Кривий Ріг, Інтерпайп), енергетичного (Енергоатом, 

ДПЕК). В цей час серед топ компаній за капіталізацією в світі 

знаходяться сучасні технологічні компанії:  Apple, Alphabet 

(Google), Microsoft, Amazon, Alibaba. В той час як колишні лі-

дери за капіталізацією General Motors, Exxon Mobil чи Wal-

Mart, котрі від самого початку створення дотепер роблять ак-

цент на матеріальних активах, посунуті з перших позицій. 

Нажаль, в Україні цих процесів не відбувається, і тради-

ційні для України галузі, незважаючи на конкуренцію між со-

бою, залишаються домінуючими, що консервує чинну техноло-

гічну відсталість156. Вирішення цієї проблеми є можливим лише 

через розширення інвестицій у інформаційну економіку, ство-

рення цифрових платформ та формування цифрових екосистем, 

які забезпечать розвиток економіки України відповідно вимог 

сучасності. Позитивним моментом є наявність успішних прик-

ладів, які потребують поширення. 
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Кейс «Інвестиції в ІТ-ринок України». У вересні Snapchat за-

крив рекордну для ринку угоду в $150 млн. з придбання українського 

стартапу Looksery. А до кінця осені ще три проекти отримали кош-
ти іноземних інвесторів. Загальна сума орієнтовно становить $85-

115 млн.  
Банк і фото банк. Найсвіжішою угодою став продаж компа-

нією Depositphotos міноритарного пакета акцій за $5 млн. Європейсь-

кому банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Про закриття угоди 
сторони оголосили цього тижня. “Ми – американська компанія. Од-

нак більшість співробітників, які роблять продукт і дбають про ньо-

го, знаходяться в Україні",– розповідає Дмитро Сергєєв, засновник 
Depositphotos, сидячи в своєму величезному і ультрасучасному київсь-

кому офісі. Він додає, що в компанії український штат розробників і 
всі ідеї та розробки – теж звідси. 

Depositphotos – фотобанк, куди кожен охочий має можливість 

завантажити свої знімки, які потім може отримати хто завгодно. 
Мінімальна ціна фотографії – $0,75, вартість передплати – від $49 в 

місяць. В базі приблизно 40 млн. фотографій і сотні тисяч фотогра-

фів. “Бізнес робиться в Україні, але продається по всьому світу. 
Оборот вже перевищує кілька десятків мільйонів доларів",– каже 

Сергєєв. У світовому рейтингу фотобанків за Depositphotos – п'ятий 
рядок. 

Сергєєв розповідає, що ЄБРР аналізував його проект півтора 

року, поки прийняв рішення про інвестиції. Він хвалить якість та де-
тальність експертизи банку. І вважає: якщо ЄБРР зважився на купі-

влю, отже, розраховує через кілька років продати свій пакет з прис-
тойною дохідністю. "Якщо все піде і далі, ми виведемо бізнес на IPO, 

і у нас буде мільярдна капіталізація",– запевняє Сергєєв. 

Євген Сисоєв, керуючий партнер AVentures Capital, оцінює уго-
ду позитивно не тільки в контексті потенційної успішності 

Depositphoto. Вона доводить, що, незважаючи на складну ситуацію в 

українській економіці, ЄБРР вірить у вітчизняний ІТ-сектор. “Сильні 
бізнеси, які глобально конкурентні, можуть навіть сьогодні, навіть в 

поточній ситуації зростати й залучати партнерів міжнародного 
класу для ще більшого зростання. І я впевнений, що це всього лише 

одна з перших інвестицій у сектор IT з боку банку",– говорить він. 

Програми по залученню грошей. В Україну вірить не тільки 

ЄБРР, а й один з найвідоміших міжнародних фінансистів та інвес-

торів – Джордж Сорос. Нещодавно його Фонд розвитку України 

став співвласником IT-аутсорсера Ciklum. Данська компанія Ciklum 
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заснована в 2002 році, зараз український офіс – ключовий для неї. Він 

же є і одним з найбільших в країні розробників програмних продуктів 

під зовнішні замовлення, що професійною мовою називається аутсор-

сингом. У 2012 році Ciklum отримала інвестиції від української інве-

сткомпанії Horizon Capital – саме їх частка тепер перейшла до нових 

власників. Horizon в цьому році провів ще одну гучну угоду, вклавши 

гроші в найбільший інтернет-магазин уанету – Розетку. Сума опера-

ції і розмір придбаної фондом Сороса частки учасники не розголошу-

ють – але це точно не контрольний пакет. На думку експертів, 

йдеться орієнтовно про 10-25 % акцій, що раніше належали Horizon 

Capital, і ще якоїсь частки, отриманої від компанії Majgaard Holdings 

Ltd. Остання належить Торбену Майгаарду, засновнику Ciklum. Ана-

літики, спираючись на досвід схожих угод, припускають, що в цілому 

фонд Сороса в даному випадку витратив $60-80 млн. Данські коріння 

Ciklum не повинні нікого сплутати – компанія, по суті, українська. За 

словами Андрія Колодюка, голови Української асоціації венчурного 

капіталу та прямих інвестицій, саме українці є її конкурентною пе-

ревагою. "Вони вміють створювати програми і будувати конкурент-

ний бізнес",– говорить експерт, який виступив консультантом в уго-

ді. 

Ciklum з 2009 року активно скуповував українських аутсорсе-

рів, які, як і сама ця компанія, мали датські коріння. Першою вони 

купили Mondo – розробника з офісом на 25 осіб в Харкові і 125 праців-

никами в Пакистані. У 2011 році Films придбала 50% акцій SCR 

Gruppen з центрами розробки софту в Україні та Китаї, а в 2013-му 

стала власником IT-аутсорсингової компанії Kuadriga. У всіх випад-

ках суми угод не розголошувалися. 

Фінансові результати діяльності Ciklum невідомі – компанія 

залишається непублічною. Але за розмахом вона порівнянна з лідером 

українського ринку аутсорсингу – EPAM Systems, яка в 2014-му пока-

зала прибуток в $86 млн., а обіг – $730 млн. 

“Ciklum – дуже динамічна компанія в галузі, яка представляє 

майбутнє України. Це також інвестиція в те, що я називаю новою 

Україною – країною молодих, добре освічених українців, які прагнуть 

попрощатися з минулим і побудувати відкрите суспільство",– заявив 

сам Сорос з приводу укладеної угоди, додавши, що вона послужить 

прикладом для інших інвесторів. 

Його фонд, за словами Віктора Валєєва, директора асоціації ІТ 

України, приймав рішення про купівлю дев'ять місяців. "Вони дивили-
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ся на інвестиційний ландшафт, і він здавався їм непоганим: були під-

писані Мінські угоди, з'явилася надія на відновлення і зростання еко-

номіки",– розповідає експерт. 

Сороса вже почули: вітчизняні проекти зацікавили і канадську 

компанію Mobify. В кінці року вона придбала український сервіс мобі-

льного маркетингу Jeapie, що дозволяє створювати і доставляти 

мобільні push-повідомлення рекламного характеру – їх одержувач 

може як прийняти, так і відкинути. 

З майбутніми покупцями, за словами Олександра Михайленка, 

засновника і СЕО Jeapie, вони познайомилися зовсім нещодавно – у 

вересні 2015-го. І ті досить швидко погодилися на придбання проек-

ту, вартість якого експерти оцінюють в $20-30 млн.
157

 

 

2.6. Інформаційна економіка в контексті стратегічних 

пріоритетів розвитку України 

 

Незважаючи на фактичну наявність різних елементів ін-

формаційно-цифрової економіки в Україні, комплексний підхід 

щодо її розвитку в загальнонаціональному масштабі поки що, 

на жаль,  відсутній. У Стратегії сталого розвитку «Україна-

2020»158, цифрова та інформаційна економіка навіть не згаду-

ються. Окремі акценти робляться виключно на електронному 

державному управлінні та наданні державних послуг в елект-

ронному вигляді. 

Аналогічна ситуація спостерігається відносно змісту 

«Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року», в якій лише констатується, що «відбувається активне 

впровадження елементів цифрового бізнесу, зокрема у сфері 

торгівлі, під час надання фінансових та банківських послуг», а 

серед пріоритетних напрямів розвитку регіонів в контексті під-

вищення якості державного управління регіональним розвитком 

визначається необхідність «створення системи електронної вза-
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ємодії щодо обміну інформацією між центральними та місце-

вими органами виконавчої влади» та «упровадження системи 

електронного урядування»159. 

Певні позитивні зрушення простежувалися у Плані пріо-

ритетних дій Уряду на 2017 рік160, де було передбачено: 

- розвиток електронних сервісів для платників податків, 

зокрема забезпечення повноцінного функціонування електрон-

ного сервісу «Електронний кабінет платника податків» (п.6); 

- впровадження електронної платформи для проведення 

моніторингу та ведення реєстру державної допомоги (п.30); 

- впровадження прозорого процесу малої приватизації че-

рез електронні майданчики (п. 69); 

- запровадження електронної системи збору та обробки 

інформації про діяльність суб’єктів господарювання державно-

го сектору економіки (п. 74); 

- інтеграція електронної системи закупівель з державними 

реєстрами, які ведуться Мін’юстом, МВС, ДФС, та з єдиним 

веб-порталом використання публічних коштів (п. 80); 

- створення комплексної системи захисту інформації еле-

ктронної системи публічних закупівель (п. 83); 

- впровадження сервісу електронного надання послуг Мі-

нінфраструктури та підприємствами, які належать до сфери йо-

го управління (п.217); 

- впровадження систем електронного моніторингу трафі-

ку, управління ризиками на транспорті та геоінформаційних 

систем (п. 224). 

Незважаючи на відсутність стратегічних директив на на-

ціональному рівні, була розроблена «Цифрова адженда Украї-
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ни – 2020»161 та активізувалася робота по обговоренню цифро-

вого порядку денного для сучасної України162. У підсумку  

на початку 2018 року «Кабінет Міністрів України схвалив  

Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства Украї-

ни на 2018-2020 рр. та затвердив план заходів з її реалізації, які 

Мінекономрозвитку та торгівлі розробило разом з провідними 

експертами ІТ-сфери»163. Між тим «Цифровий порядок денний 

для ЄС» був прийнятий ще у 2010 році і розрахований до 2020 

року. 

Згідно прийнятому розпорядженню КМУ «ключова мета 

цифровізації України – досягнення цифрової трансформації іс-

нуючих та створення нових галузей економіки, а також транс-

формація 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 ін-

тегровані в національні, регіональні, галузеві тощо стратегії і 

програми розвитку»164. В цілому цей документ є прогресивним 

та торкається різних аспектів цифровізації. Але в значній мірі 

залишився поза увагою тренд на формування цифрових плат-

форм та загострення конкуренції між ними. Лише щодо цифро-

вої освіти вказується на необхідність «створення відповідних 
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цифрових освітянських платформ для використання у навчаль-

ному процесі та управлінні освітою»165. 

Головною позитивною складовою розпорядження є план 

заходів, який передбачає вже в І кварталі 2018 року: (1) запро-

вадити використання сучасної термінології; (2) визначити ме-

тодику оцінювання цифрового розвитку; (3) забезпечити прове-

дення регулярних оцінювань цифрової зрілості та визначити 

прогнозні показники цифрового розвитку України до 2020 року; 

(4) визначити та запровадити статистичні методології та статис-

тичні спостереження щодо цифрового розвитку України; (5) 

запровадити реалізацію принципу «цифровий за замовчанням» 

під час підготовки нових або внесенні змін до існуючих законо-

давчих актів; (6) розробити проект акта Кабінету Міністрів 

України щодо усунення законодавчих, інституційних тощо 

бар’єрів розвитку цифрової економіки; (7) розробити пропозиції 

щодо впровадження базових цифрових послуг для використан-

ня  громадянами у сфері: освіти; охорони здоров’я; транспорту; 

телекомунікацій; туризму; екології тощо. В подальшому перед-

бачається «розробити перелік цифрових прав громадян» та ба-

гато інших спрямованих на цифровізацію заходів.  

Варто відзначити, що не передбачено імплементацію цієї 

концепції до процесів стратегічного управління, що матиме не-

гативні наслідки у подальшому бюджетуванні витрат для прак-

тичного впровадження зазначених ініціатив. Також негативним 

фактором є прийняття концепції після затвердження державно-

го бюджету України на 2018 рік, що матиме негативний вплив 

на фінансове забезпечення цифровізації протягом цього року.   

Програмний документ «Україна 2030: Доктрина збалансо-

ваного розвитку»166, до розробки  якого долучилися фахівці з 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», Національного університету «Києво-

Могилянська академія» тощо, має комплексний характер та уз-
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годжену структуру, яка поєднує аналіз чинної моделі економіч-

ного розвитку України, бачення та цілі на довгострокову перс-

пективу, а також механізми їх досягнення. 

Але незважаючи на комплексний аналіз чинного соціаль-

но-економічного становища, достатньо обґрунтовані потенційні 

можливості і конкретні завдання для України на більш ніж 10-

річну перспективу разом з механізмами їх реалізації, в Доктри-

ні, не були в повній мірі враховані сучасні тренди на цифрові-

зацію економіки та суспільства. Це ставить під загрозу ефекти-

вність її реалізації у разі набуття нею офіційного статусу.  

У Доктрині (п.2.3) зазначається, що «для національної 

економіки широкомасштабне запозичення нових технологій 

здатне активізувати розвиток сектора послуг, забезпечити зме-

ншення трансакційних витрат (фінансові послуги онлайн, дос-

тавка товарів літаками-безпілотниками), підвищити загальну 

ефективність і ефективно долати корупцію (цифрова оплата ад-

міністративних послуг), а також поліпшити доступ до освіти 

(он-лайн курси)». А також в п. 2.4 Доктрини вказується, що по-

тенційно важливими для України е такі напрями: 

• Адитивні технології, нові нано- та біоматеріали, віднов-

лювальні джерела енергії, високоавтоматизовані виробництва. 

• Роботизація (технології штучного інтелекту та інтелек-

туальних 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) 

Це цілком відповідає логіці та трендам цифровізації, але 

запропоновані в Доктрині механізми лише опосередковано 

пов’язані з розвитком та формуванням інформаційної економі-

ки.  

Так, Механізм №3 цієї Доктрини «Структурна модерніза-

ція національної економіки за мережевим принципом» визначає 

серед стратегічних пріоритети кластерної політики для України 

«створення національних кластерів у високотехнологічних ви-
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дах економічної діяльності, зокрема у сферах ІКТ, енергетич-

ному секторі та секторі екологічно чистих технологій, біотех-

нологій, адитивного виробництва, аграрного сектора, машино- 

та літакобудування, вищої освіти та науки». 

Таким чином цифровізація розглядається лише як прикла-

дний інструментарій, а не базис нових економічних та соціаль-

них можливостей. З фокусу уваги цього механізму випадає, що 

основою 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, кот-

рі будують свою діяльність з використанням цифрових плат-

форм (Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon) 167. 

Більшість інших механізмів, наведених в Доктрині, також 

вимагають залучення цифрових технологій для їх реалізації. 

Так, Механізм №2 «Зміна парадигми державного управління – 

впровадження принципу розумного врядування» тісно 

пов’язаний з формуванням цифрового уряду. Стимулювання 

економічної активності та розвиток внутрішнього ринку (Меха-

нізм №4) та розвиток креативної економіки (Механізм №5) 

зможуть реалізовуватися виключно на базі цифрових платформ. 

В кінцевому підсумку потенціал цифровізації створює 

можливості для формування інформаційного суспільства, ко-

мунікації якого базуються на сукупності цифрових платформ та 

відповідних цифрових екосистемах.  

Таким чином, ані в загальних державних стратегіях  

розвитку до 2020 року, ані в більш довгостроковій Доктрині – 

до 2030 року, залишається неопрацьованою проблема інформа-

ційної модернізації економіки України, що обумовлює не-

обхідність дослідження цієї проблематики та формування  

пропозицій щодо доопрацювання зазначених документів. Між 

тим, незважаючи на значне відставання у визначенні страте- 

гічного вектору цифрової модернізації економіки України, на 
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 https://markets.ft.com/data/dataarchive/ajax/fetchreport?reportCode 

=GMKT&documentKey=688_GMKT_170929  
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операційному рівні та середньо строковому горизонті плану-

вання спостерігаються процеси відповідні глобальним тенден-

ціям. Але залишається завдання їх поширення на стратегічний 

рівень. 

 

2.7. Проривні секторальні перспективи інформаційної 

економіки України 

 

2.7.1. Потенціал цифровізації сфери освіти 

 

Сучасний стан та наявні проблеми. Проблема невідпо-

відності системи освіти в Україні викликам сучасності і необ-

хідність її реформування привертає увагу з боку вчених, педа-

гогів, політиків, бізнесменів і представників громадськості. 

Широко обговорюваним кроком в нормативному забезпеченні 

реформи освіти став Закон України «Про освіту» 168, який був 

прийнятий Верховною Радою України від 5 вересня 2017 року. 

Однак зміст зазначеного закону свідчить, що залишається не 

вирішеною проблема комплексної цифровізації освітніх послуг 

і використання їх потенціалу для сприяння модернізаційним 

процесам в економіці України.  

Незадовільний стан сфери освіти не вдається виправити за 

рахунок чинних реформ, що відображається й у стані громадсь-

кої думки. За результатами опитування, яке проводилось фахів-

цями Центру Разумкова у жовтні 2017 року, лише 26% грома-

дян мають позитивне ставлення до реформи освіти, в той час як 

негативне ставлення мають 41,8% 169. Тому актуальним є обґру-

нтування необхідності цифровізації освітніх послуг в Україні як 

інструменту підвищення їх цінності, доступності та якості, а 

також фактору модернізації національної економіки. 
                                                           

168
 Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII // 

Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 38-39. – С.5. – Ст. 380. 
169

  Більшість українців виступають проти будь-яких реформ. – 

25.12.2017. - https://dt.ua/UKRAINE/bilshist-ukrayinciv-vistupayut-proti-

bud-yakih-reform-264402_.html  

https://dt.ua/UKRAINE/bilshist-ukrayinciv-vistupayut-proti-bud-yakih-reform-264402_.html
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В даному дослідженні освіта розглядається як послуга, на 

яку є попит і пропозиція в Україні та за її межами. 

Попит на освітні послуги формують учні, студенти, особи, 

що підвищують кваліфікацію тощо. Платоспроможність цього 

попиту забезпечують ресурси державного і місцевих бюджетів, 

домогосподарств, бізнесу та банківської системи у вигляді ці-

льових кредитів на здобуття освіти. 

Пропозиція освітніх послуг формується на базі системи 

дошкільної, середньої та вищої освіти. 

На даний момент є певна рівновага між попитом і пропо-

зицією. 

Попит залежить від двох параметрів: (1) від кількості пла-

тоспроможних учнів і студентів та інших осіб, які отримують 

освітні послуги, (2) від середньої оплати, яку вони вносять за 

навчання. 

На кількість осіб які здобувають освіту впливають такі 

чинники: 

1) Природний спад наявного населення. Як результат кі-

лькість школярів на початок навчального року скоротилася з 

7,14 млн. у 1995/96 навчальному році до 3,85 млн. у 2016/17 на-

вчальному році170, а кількість студентів прийнятих до ВНЗ III-

IV рівня акредитації знизилася з 507 тис. у 2006 році до 253 тис. 

у 2016 р.171 

2) Посилення відтоку студентів за кордон. В одній тільки 

Польщі навчаються понад 35 тис. українських студентів172. І ця 

цифра постійно збільшується. 

                                                           
170

 Загальноосвітні навчальні заклади (за даними Міністерства 

освіти і науки України) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/znz_u.html 
171

 Вищі навчальні заклади [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html 
172

 GUS: UKRAIСCY DOMINUJҐ WЊRУD OBCOKRAJOWCУW 

STUDIUJҐCYCH W POLSCE. [Zasуb elektroniczny]. - Tryb dostкpu:  

https://kresy.pl/wydarzenia/gus-ukraincy-dominuja-wsrod-obcokrajowcow-

studiujacych-polsce-drudzy-sa-bialorusini/ 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/znz_u.html3
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html
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3) Наявність студентів іноземців, чисельність яких в 

останні роки дещо скоротилася через соціально-політичну не-

стабільність, але як і раніше її можна порівняти з кількістю 

осіб, які навчаються за кордоном. 

Витрати на освіту, які здійснюються з коштів держбю-

джету, є недостатніми в силу малих розмірів економіки. Задек-

ларовані на освіту витрати не менше 7% ВВП, в зазначеному 

вище законі, безпосередньо залежать від цього розміру ВВП. І 

якщо навіть закон буде виконуватися, а економіка і далі повіль-

но зростати, то суми, передбачені на освіту, будуть в межах від 

6 млрд. дол. США без урахування паритету купівельної спро-

можності до $25 млрд. з його урахуванням. А це, наприклад, 

менше, ніж фонд розвитку тільки одного Гарвардського універ-

ситету, який становить $35,7 млрд.173 Але як показує практика, 

вимоги законів при формуванні бюджету щодо фінансування 

освіти та науки здійснюється за залишковим принципом. 

Платоспроможний попит з боку домогосподарств низький 

в силу низьких доходів у більшої частини населення. При цьому 

та частина населення, яка має більш високі доходи та фінансові 

ресурси, вважає за краще здобувати освіту за кордоном. Куль-

тура видачі та використання освітніх кредитів залишається на 

низькому рівні, і обсяги таких кредитів носять несуттєвий хара-

ктер. 

Отже, попит обмежений як демографічними, так і  

економічними факторами. І передумов для його збільшення  

немає. 

Пропозиція освітніх послуг в основному формується з бо-

ку системи освіти, основною конкурентною перевагою якої є 

дешевизна щодо економічно розвинених країн. Станом на ли-

пень місяць 2017 року середня зарплата в сфері освіти стано-

вить лише 80% від середньої зарплати в Україні, що в грошо-
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 Harvard University Endowment Releases Investment Results for 

Fiscal Year [electronic resource] / Harvard Management Company. – Boston: 

Harvard Management Company, 2016. – 2p. – mode of access – 
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http://www.hmc.harvard.edu/docs/2016_HMC_Annual_Report_Press_Release.pdf
http://www.hmc.harvard.edu/docs/2016_HMC_Annual_Report_Press_Release.pdf


136 

вому вираженні несуттєво перевищує 200 дол. США (5960 

грн.)174) 

Однак низька зарплата, це не тільки конкурентоспромож-

на ціна освітніх послуг, але і в результаті невисока якість на-

вчання, оскільки в сфері освіти працевлаштовуються переважно 

ті фахівці, хто виявився не затребуваний в інших, більш висо-

кооплачуваних і престижних сферах економіки. Водночас час-

тина платоспроможного попиту на освітні послуги задовольня-

ється субститутами, серед яких MOOCs (масові відкриті онлайн 

курси). 

Таким чином, формується проблема, коли низька вартість 

освітніх послуг не дозволяє підвищувати їх якість. А скорочен-

ня попиту обмежує ресурси для традиційних інвестицій в якість 

освіти, і разом з тим обумовлює оптимізацію чисельності на-

вчальних закладів та їх співробітників. В таких умовах закріп-

люється технологічна і освітня відсталість, що перешкоджає 

інформаційно-цифровій модернізації економіки України. 

Отже, рішення цієї проблеми через збільшення попиту і 

пропозиції освітніх послуг на внутрішньому ринку представля-

ється вкрай малоймовірним. Більш перспективним є первинне 

забезпечення попиту за рахунок зовнішніх ринків, обсяг яких 

перевищує масштаб всієї економіки України. 

Збільшення попиту і пропозиції можливо трьома шляха-

ми: 1) підвищення якості послуг; 2) збільшення чисельності 

іноземних студентів, які безпосередньо приїжджають в Україну 

вчитися; 3) надання освітніх послуг дистанційно.  

 
Кейс «Школяр». «- Ми спостерігали за творчим зростанням 

Михайла Куделі, - розповіли «ФАКТАМ » в Луцькому міському центрі 

науково-технічної творчості учнівської молоді. - Спочатку він пере-

міг в обласному конкурсі «Екософт», потім у Всеукраїнській олімпіа-
ді з програмування. Нагородою стали не тільки грамота і приз, а й 

запрошення до участі в міжнародному конкурсі «Infomatrix», який 
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 Заробітна плата у липні 2017 року. Експрес-випуск. Лист від 

29.08.2017 № 309/0/09.3вн-17. – К.: Державна служба статистики 

України, 2017. – 5 с. (с.3) 
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проходив в румунському Бухаресті. Готуючись до цих змагань, шко-

ляр попутно виграв конкурс «Весела наука». 

На конкурс в Румунії свої роботи привезли учасники з 56 країн. 
Проект і всю супровідну документацію, а також презентацію необ-

хідно було представити на англійській мові. Більш того, захищати 
проект, дискутувати і відповідати на питання журі було тільки анг-

лійською. Майбутній програміст з честю впорався зі своєю місією і 

гідно представив Україну на міжнародній інтелектуальній арені. Йо-
го програма «Електронний помічник вчителя (Mobile teacher 

assistant)» зайняла друге місце в номінації «Програмування» і нагоро-

джена срібною медаллю. 
Варто сказати, що серед членів журі міжнародного конкурсу 

були провідні програмісти різних країн, а також директора відомих 
компаній. Вони високо оцінили розробку українського школяра. Завдя-

ки мобільному додатку Михайла Куделі «Помічник вчителя», викла-

дачам не потрібно буде носити з собою величезний журнал. Всі ме-
тодичні записи, розклад, оцінки, домашні завдання вмістяться в мо-

більному телефоні. Над своїм винаходом старшокласник трудився 

близько року. 
- Буває, що вчителі втрачають журнали і дуже хвилюються з 

цього приводу, - пояснює 17-річний Михайло Куделя. - Завдяки моєму 
винаходу журнал у кожного буде в кишені. Вважаю, що це ґрунтовно 

полегшить життя педагогам і школярам. «Помічник вчителя» прос-

тий у використанні і ідеальний для організації навчального процесу. У 
мобільному телефоні в спеціальному додатку можна буде виставити 

оцінки, планувати завдання, подивитися розклад уроків. Але не тільки 
цим корисний ресурс. Якщо, наприклад, керівництво школи поміняє 

якийсь урок, то про це дізнаються відразу все. Зараз ми з командою 

однодумців розробляємо сайт, де батьки зможуть побачити оцінки 
своїх дітей, домашнє завдання, а також спілкуватися з учителями, 

не виходячи з дому. 

До слова, гроші на поїздку на престижне змагання школяреві 
збирали всім миром. Миша живе в малозабезпеченій сім'ї з мамою і 

бабусею, яким було не під силу знайти 25 тисяч гривень. Саме стіль-
ки потрібно на квитки, проживання та харчування в Румунії. Завдяки 

добрим людям, а також українським програмістам, які вірять в хло-

пця, необхідну суму вдалося зібрати досить швидко. 
- Міша - майбутній геній інформатики, - впевнена класний ке-

рівник школяра Наталя Бондаренко. - Його винахід дуже корисне і 
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зручне. Ми всі користуємося мобільними телефонами. Тепер список 

учнів, оцінки та розклад будуть завжди у вчителя під рукою. 

Виявляється, Михайло Куделя займається програмуванням з 

дев'яти років. Наступного року старшокласник закінчує школу. Поки 

він не вибрав університет, де продовжить навчання. 

- Важливо не де ти навчаєшся, а як, - каже Михайло. - Я, на-

приклад, вважаю за краще працювати без вихідних. Це дуже легко, 

якщо подобається робота і хочеться її робити. В Інтернеті безліч 

уроків, підказок, різних способів навчитися чомусь новому. Головне, 

не лінуватися, ставити мету, і все вийде! »
175

. 

 

Кейс «Студент». «Команда київського політеху виграла чемпі-

онат світу серед «білих»хакерів. Один з її учасників - студент, який 

за допомогою відмичок може відкрити чи не будь-який замок. 

- За однією з класифікацій хакери поділяються на три катего-

рії: «чорні», за якими справедливо закріпилася репутація комп'ютер-

них зломщиків, «сірі», готові порушити Кримінальний кодекс, якщо їм 

це вигідно, і «білі», які працюють виключно легально, - каже науковий 

співробітник фізико-технічного інституту Київського національного 

університету України «Київський політехнічний інститут» 33-

річний Микола Ільїн. - Я капітан команди «білих» хакерів, в якій 43 

гравця. Більшість - студенти і співробітники КПІ, але є учасники з-за 

кордону, в тому числі зі Сполучених Штатів Америки. З деякими з 

них жодного разу не зустрічався - спілкувався тільки по Інтернету. 

Зараз приймаємо привітання з перемогою в чемпіонаті світу серед 

«білих» хакерів, який тривав цілий рік. 

- Переможці та призери міжнародних турнірів з комп'юте-

рних ігор отримують вражаючі призові, можуть дозволити собі 

їздити на дорогих машинах, жити на широку ногу - і це в 18-20 

років. Те ж можна сказати і про «білих» хакерів? 

- У нас все з точністю до навпаки - в рейтингу немає ані гро-

шей, ані грамоти. Організатори чемпіонату - волонтери. Вони зна-

ходять кошти тільки на підтримку працездатності своїх серверів і 

покриття організаційних витрат. Для учасників стимулом є можли-

вість перевірити себе у вирішенні складних завдань, підвищити про-

фесійний рівень, повчитися. Лише на деяких змаганнях «білих» хаке-
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рів є можливість виграти гроші, але суми скромні - на одному з неда-

вніх турнірів за перше місце належало $1024, за друге $512, за третє 

- $256. А призові фонди змагань геймерів (майстрів комп'ютерних 

ігор) дійсно вражають: багато обчислюються сотнями тисяч, буває 

навіть мільйон доларів. 

- Скільки команд брало участь у чемпіонаті світу серед «бі-

лих» хакерів? 

- Близько 12 тисяч. Україну представляли десять команд, які 

знаходяться по рейтингу у другій сотні. Наш колектив в попередні 

роки входив в десятку кращих, а зараз вперше переміг. 

- Вами бандити не зацікавилися? 

- На жаль, наші успіхи не залишилися непоміченими криміналі-

тетом: надходили пропозиції вельми сумнівного характеру. 

- Які конкретно? 

- Зловмисників цікавить незаконна нажива. Скажімо, можли-

вість зламати сайти певних структур для отримання інформації про 

кредитні картки, заволодіння персональними даними громадян (ці 

відомості дозволяють взяти онлайн-кредити), зломи ящиків елект-

ронної пошти тощо. Але ті, хто від імені кримінального світу вихо-

див з нами на зв'язок, не врахували, що ми дружимо з законом. Наша 

професія - захист інформації, а не її викрадення. 

- У чому суть завдань, які ви виконували на чемпіонаті? 

- Вони різні. Наприклад, потрібно було проникнути в комп'ю-

тер організаторів і прочитати ту чи іншу інформацію: пароль сис-

темного адміністратора, який-небудь документ на робочому столі 

(в термінології змагання - «добути прапор»). Перемогу в чемпіонаті 

ми завоювали за підсумками приблизно 70 змагань (в ході кожного з 

них слід було виконати близько 40 завдань). Змагання проходили про-

тягом року. Як правило, завдання давали по вихідним (щоб не відволі-

кати гравців від роботи або навчання). У кожному конкретному ту-

рнірі грали від двох до десяти учасників команди: не можуть же лю-

ди все вихідні проводити за рішенням комп'ютерних головоломок, 

адже потрібно приділяти увагу сім'ям. Втім, я як капітан не пропус-

кав жодного змагання. Завдання відрізнялися за складністю. Відпові-

дно, і бали були різні: п'ять, 20, 100 ... У нашої команди загальний ре-

зультат виявився найвищим. 

Більшість змагань проходить дистанційно, але в деяких без ви-

їздів не обійтися: пропонувалися завдання, пов'язані з перевіркою на-

дійності систем безпеки - наприклад, відкриття електронних і меха-

нічних замків, копіювання RFID-ключів (домофонних ключів). 
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- Якщо я правильно зрозумів, у вашій команді є майстри по 

відкриванню замків за допомогою відмичок? 

- Так, один з нас спеціалізується на цьому. Я навіть можу його 

вам представити (під час нашої бесіди в кабінет зайшов хлопець. - 

Авт.). Знайомтеся, Олександр Шмельов. Бачите пластиковий чемо-

дан біля стіни? У ньому зберігаються Сашкові інструменти і тре-

нажери. Ми вам їх покажемо. 

Микола поклав валізу на стіл і відкрив його. 

- Ось набір відмичок, - каже Олександр, вказуючи на інструме-

нти різноманітних форм, поміщені в матерчатий чохол. - Ми замов-

ляли ці відмички в Китаї - там купувати дешевше. Митниця пропус-

кає посилки. Тренуюся на ось такому стенді (наш співрозмовник де-

монструє дошку, в яку вставлено кілька замків. - Авт.). 

- Хто вас навчив орудувати відмичками? 

- Освоював це ремесло по відеоуроку, розміщеним в Інтернеті. 

- Людина, яка вчиться справлятися з замками, не порушує за-

кон - освіту легальне, - коментує Микола. - Проводяться і спортивні 

турніри серед майстрів по відкриванню замків, є кілька світових чем-

піонатів. 

В арсеналі Олександра пристосування з зчитування інформації 

з домофонних ключів, електронних карток і пропусків - це йому пот-

рібно для виконання завдань на змаганнях «білих» хакерів. 

- Скопіювати інформацію з електронного носія можна, навіть 

не взявши його в руки, - продовжує Олександр. - Припустимо, елект-

ронна карта лежить у людини в кишені. Досить підійти до нього зі 

спеціальним пристроєм на відстані 30 сантиметрів, щоб списати з 

картки відомості, які на ній містяться. 

- Є спосіб цьому протидіяти? 

- Так, слід носити електронні карти в спеціальних екранованих 

чохлах. Я і мої друзі користуємося такими чохлами. Їх можна замо-

вити в Китаї. 

- У вашому колективі є дівчата? - питаю у Миколи Ільїна. 

- Лише одна. Але серед «білих» хакерів, що спеціалізуються на 

так званій соціальній інженерії, представниць прекрасної статі до-

сить багато. Перед командами, учасницями яких вони є, ставляться 

завдання проникати на об'єкти, втираючись в довіру до їх співробіт-

ників. Дівчатам, як правило, простіше, ніж хлопцям, знайти спільну 

мову з незнайомими людьми, а потім попросити їх про незначну пос-

лугу, яка потім дозволить проникнути в комп'ютери організації або 

отримати потрібну інформацію. Симпатична дівчина, яка попроси-
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ла, наприклад, роздрукувати документ зі своєї флешки, може вияви-

тися хакером найвищого класу. Служби безпеки компаній вдаються 

до послуг «білих» хакерів, які спеціалізуються на соціальній інженерії, 

щоб виявити слабкі місця в підготовці співробітників, перевірити 

якість тренінгів з інформаційної безпеки. Виступають спонсорами 

змагань по проникненню на свої об'єкти. 

- Як була створена ваша команда? 

- Її в 2012 році організував Олександр Бажанюк, який був тоді 

аспірантом КПІ. Запросили всіх бажаючих - так і з'явилася команда. 

- Як вийшло, що ви стали «білим» хакером? 

- Я маю відповідну освіту - навчався на кафедрі інформаційної 

безпеки Фізико-технічного інституту при КПІ. У студентські роки 

(на першому або другому курсі) побачив, що комп'ютери, якими був 

оснащений наш навчальний кабінет, заражені вірусом. Популярні в 

той час антивіруси впоратися з ним не могли. Мені з друзями вдалося 

вирішити проблему. Було приємно усвідомлювати, що ми нейтралізу-

вали створений зловмисниками вірус. Тоді й почалася кар'єра «білого» 

хакера. 

- У людей вашої професії є прикмети?  

- Ні. Але є щось на зразок символу - ось він висить на стіні 

(Микола вказав на бубон). Жартуємо, що звуки цього ударного ін-

струменту відганяють помилки в програмному забезпеченні»
176

. 

 

Потенціал цифровізації. При реалізації і першого, і дру-

гого і третього напрямів необхідно враховувати сучасні техно-

логічні тренди щодо способів і форм навчання, серед яких виді-

ляються: професійна сертифікація і відповідність міжнародним 

«стандартам якості»; MOOCs (масові відкриті онлайн-курси); 

мікро-навчання; використання доповненої і віртуальної реаль-

ності, в т.ч. для міжнародної міждисциплінарної проектної ро-

боти. Вже зараз як в світі, так і в Україні напрацьований бага-

тий досвід формування та розвитку освітніх платформ. Провід-

ними в освіті є Skillshare, Udemy, Coursera, adX, Khan Academy 

тощо, де вже містяться тисячі курсів та навчаються мільйони 

слухачів. Провідні університети світу не лише використовують 
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загальні відкриті платформи, а також створюють власні. Напри-

клад, дуже потужна платформа є у Стенфордського університе-

ту.177 В України протягом останніх років з’явилися власні осві-

тні платформи: Prometheus178, яка містить безкоштовні онлайн 

курси від викладачів КНУ ім. Т.Шевченка, НТУУ «КПІ ім. І. 

Сікорського», НУ «Києво-Могилянської академії» тощо, «Відк-

ритий університет майдану» (ВУМ)179, де десятки курсів та ти-

сячі слухачів.  

Застосування цих трендів на практиці вимагає створення 

онлайн шкіл і онлайн університетів. В першу чергу провідним 

університетам країни, які вже мають власний бренд, необхідно 

переходити від веб-сторінок до цифрових платформ. В подаль-

шому для формування конкурентоспроможної освітньої послу-

ги на міжнародному ринку під єдиним брендом «Українська 

освіта» необхідна їх агрегація на загальнонаціональній освітній 

цифровій платформі. Наявність цифрових платформ дозволить 

проводити навчання в віртуальних лабораторіях, найбільш які-

сні освітні програми зробити загальнодоступними для віддале-

ного вивчення, знизити ризики прояви корупції, створити рей-

тинги найбільш якісних і затребуваних освітніх послуг і їх тво-

рців.  

Використання технології блокчейн дозволить автоматич-

но перераховувати певні криптокошти авторам навчальних кур-

сів в залежності від кількості студентів, які їх пройшли. Студе-

нти зможуть автоматично отримувати сертифікати чи дипломи 

за умови виконання вимог освітніх смарт-контрактів. 

Цифрова освітня платформа дозволить роботодавцям 

отримувати можливість пошуку та перевірки якості навчання 

потенційних кандидатів, в режимі онлайн. Також освітня циф-

рова платформа може виступати як краудфандінговий майдан-

чик для софінансування бізнесом перспективних напрямів осві-

ти.  
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У підсумку буде створено національну освітню екосисте-

му, яка об’єднує освітні заклади, студентів, учнів, абітурієнтів, 

випускників. Такого роду співпраця дозволить підвищити 

якість освітніх послуг та зробить їх доступними у віддаленому 

режимі з будь-якої точки світу. Отже, освітні послуги будуть 

більш затребувані споживачами на зовнішньому ринку. І разом 

з тим будуть створені умови для підвищення їх якості на внут-

рішньому ринку, з подальшим збільшенням вартості і, як наслі-

док, оплати праці в сфері освіти. 

 

2.7.2. Потенціал цифровізації сфери медичних послуг 

 

Сучасний стан та наявні проблеми. Стан здоров’я насе-

лення країни є незадовільний. Як наслідок середня очікувана 

тривалість життя при народженні складає 71,68 років (обидві 

статі станом на 2016 рік)180. Натомість в країнах ЄС-28  80,6 ро-

ків (станом на 2015 рік) 181. Таким чином українці в середньому 

живуть на 8 років менше, ніж мешканці Європейського Союзу. 

В свою чергу стан здоров’я залежить від якості медичних  

послуг. Чим вищий рівень медичних послуг, тим кращий стан 

здоров’я і тим більша очікувана тривалість життя при наро-

дженні.  
Проблеми надання медичних послуг з позицій класичної 

економічної теорії в координатах попит-пропозиція в певній 

мірі схожі зі сферою освіти. Попит не є достатньо платоспро-

можним, а пропозиція не дуже конкурентоспроможна порівня-

но з якістю сучасної медицини економічно розвинених країн. 

Непоодинокі випадки, коли заможні українці надають перевагу 

отриманню медичних послуг у Німеччині чи Ізраїлі. 

Як наслідок, медична реформа широко обговорюється з 

боку представників громадянського суспільства та уряду. Але її 
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результати протягом 2017 року сприймалися неоднозначно. Се-

ред опитаних частка тих, котрі негативно ставиться до медичної 

реформи в понад 2,5 рази перевищувала, відсоток з позитивним 

ставленням (56,9% - негативно, 21,2% - позитивно)182. 

Для змінення ситуації наприкінці 2017 року Президент 

Україні П. Порошенко підписав Закон України «Про державні 

фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засо-

бів»183 та Закон України «Про підвищення доступності та якості 

медичного обслуговування у сільській місцевості»184. 

Обидва закони в значній мірі спрямовані на впровадження 

(А) ринкових (конкурентних) важелів стимулювання якості ме-

дичних послуг та (Б) сучасних цифрових технологій.  

В Законі України «Про державні фінансові гарантії на-

дання медичних послуг та лікарських засобів» визначено меха-

нізм фінансування медичних послуг, ролі та права одержувачів 

медичних послуг, а також надається визначення згідно якого 

«електронна система охорони здоров’я – інформаційно-

телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ве-

дення обліку медичних послуг та управління медичною інфор-

мацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обмі-

ну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, 

до складу якої входять центральна база даних та електронні ме-

дичні інформаційні системи, між якими забезпечено автомати-

чний обмін інформацією, даними та документами через відкри-

тий програмний інтерфейс (АРI)». Із наведеного визначення 

стає зрозумілим, що це в значній мірі цифрова платформа, де 
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183

 Проект Закону про державні фінансові гарантії надання 

медичних послуг та лікарських засобів. Номер реєстрації 6327 від 

10.04.2017. Підписаний Президентом України 29.12.2017.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61566  
184

 Проект Закону про підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості. Номер реєстрації 7117 від 

18.09.2017. Підписаний Президентом України 29.12.2017.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62554  

https://dt.ua/UKRAINE/bilshist-ukrayinciv-vistupayut-proti-bud-yakih-reform-264402_.html
https://dt.ua/UKRAINE/bilshist-ukrayinciv-vistupayut-proti-bud-yakih-reform-264402_.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61566
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62554
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досить чітко ідентифіковані користувачі платформи та одиниці 

цінності, але недостатньо враховано такий елемент ключової 

взаємодії на платформі як «фільтр». Таким чином на даному 

етапі  Національна електронна система охорони здоров’я 

“eHealth”185 буде працювати, як база даних, яка містить низку 

реєстрів, серед яких:  

- реєстр пацієнтів (не містить медичної інформації); 

- реєстр закладів охорони здоров’я будь якої форми влас-

ності (включаючи приватні кабінети, ФОП, ТОВ тощо), що на-

дають медичну допомогу на первинному рівні системи охорони 

здоров'я; 

- реєстр медичних працівників, які надають первинну ме-

дичну допомогу (в першу чергу лікарів); 

- реєстр контрактів та угод між ЗОЗ та НСЗУ, між лікарем 

первинної ланки та пацієнтом; 

- реєстр лікарських засобів; 

- реєстр рецептів на лікарські засоби, що відшкодовує 

держава 186 

Одночасно згідно Закону України «Про підвищення дос-

тупності та якості медичного обслуговування у сільській місце-

вості» передбачається «впровадження сучасних технологій з 

медичного обслуговування у сільській місцевості, зокрема з ви-

користанням телемедицини, особливо якщо відстань та час є 

критичними чинниками для надання медичної допомоги, здійс-

нення належного ресурсного забезпечення впровадження меди-

чного обслуговування з використанням телемедицини (телеме-

дичне консультування, телемедичний консиліум, телеметрія та 

домашнє телеконсультування)» та «розвиток необхідної теле-

комунікаційної інфраструктури, включаючи забезпечення за-

                                                           
185

 «eHealth» – Національна електронна система охорони здоров’я. 

- https://portal.ehealth-ukraine.org/  
186

 Додаток 1 до Меморандуму про затвердження Технічних вимог 

для створення в Україні Пілотного Мінімального Життєздатного Продук-

ту та етапів Дорожньої карти щодо створення в Україні прозорої та ефек-

тивної електронної системи охорони здоров’я від 22.12.2016 – 31 с. –  

https://portal.ehealth-ukraine.org/uploads/2017/09/15/1492178576_memo 

randum2.pdf  

https://portal.ehealth-ukraine.org/
https://portal.ehealth-ukraine.org/uploads/2017/09/15/1492178576_memorandum2.pdf
https://portal.ehealth-ukraine.org/uploads/2017/09/15/1492178576_memorandum2.pdf
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кладів охорони здоров'я, а також лікарів загальної практики – 

сімейних лікарів та лікарів інших спеціальностей, які надають 

первинну медичну допомогу та зареєстровані як фізичні осо-

би – підприємці і одержали в установленому законом порядку 

ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики, а також уклали договір про медичне обслуговування 

населення з відповідним розпорядником бюджетних коштів, у 

сільській місцевості сучасними телекомунікаційними техноло-

гіями (широкосмуговим доступом до мережі Інтернет із гаран-

тованою пропускною спроможністю, необхідним програмним 

забезпеченням, комп'ютерним та іншим обладнанням) з метою 

запровадження функціонування електронної системи охорони 

здоров'я, електронних рецептів, організації надання первинної, 

вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги та медичної реабілітації із застосуванням 

телемедицини»187. 

Таким чином законодавче поле для цифровізації надання 

медичних послуг вже в значній мірі сформовано й питання по-

лягає у необхідності практичного провадження відповідно до 

сучасних інформаційно-цифрових можливостей. Бо модель ко-

ли цифрова платформа фактично є реєстром, а телемедицина 

реалізується поза цієї платформи, є ознакою використання за-

старілої цифрової архітектури. Сучасна цифрова платформа має 

бути інструментом онлайн комунікації між користувачами пла-

тформи, а не лише базою даних для фіксування подій, які від-

булися чи відбудуться оффлайн. 

Потенціал подальшої цифровізації. Безумовно триваюча 

в Україні медична реформа проходить в межах логіки цифрові-

зації. Але цей процес має потенціал для удосконалення через 

доопрацювання та розширення функціоналу Національної елек-

тронної системи охорони здоров’я “eHealth” через: 

- впровадження технології блокчейн при формуванні осо-

бистої єдиної електронної медичної карти; 

- обладнання системи «eHealth» інструментами рейтенгу-

вання ліцензованих закладів охорони здоров’я, лікарів та аптек; 

                                                           
187

 Там само.  
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- геолокація ліцензованих закладів, лікарів, аптек та у по-

дальшому пацієнтів за їх згодою; 

- створення мобільної версії, онлайн-додатків для кожно-

го користувача платформи; 

- забезпечення діяльності системи відповідно до логіки 

Індустрії 4.0.; 

- забезпечення можливості відео чи онлайн консультацій.  

Наявність рейтингів закладів охорони здоров’я, лікарів та 

аптек значно би підвищило цінність цієї платформи для пацієн-

тів. Ця платформа має потенціал для перевершення корисності 

наявних ресурсів таких, як сервіс пошуку лікарів Doc.ua188.  

Удосконалення принципу передбаченого медичною рефо-

рмою «гроші ходять за пацієнтом» можливо за рахунок впрова-

дження блокчейн технологій. В цьому разі всі транзакції між 

пацієнтами, лікарями, лікарнями, аптеками та уповноваженим 

органом для виплат за програмою медичної гарантії можуть ав-

томатично відбуватися в межах старт-контрактів. 

Підвищення доступності та якості медичного обслугову-

вання у сільській місцевості можливо досягти в тому числі за 

рахунок доставки дронами необхідних ліків, які були оформлені 

та оплачені на медичній платформі «eHealth». Ця концепція вже 

досить опрацьована189 та має всі можливості для впровадження 

в Україні. Також важливим є обмірковане використання в ме-

дичних цілях цифрових імплантів.  

 
Кейс «Біохакер». «35-річний киянин став першою в Україні 

людиною, якій під шкіру впровадили електронний імплант. На очах 

учасників IT-конференції Black Sea Summit в Одесі німецький профе-

сор Патрік Крамер протягом декількох хвилин за допомогою спеціа-

льного шприца ввів інформаційний датчик під шкіру кисті лівої руки 

35-річному киянину Євгену Лук'янову. Імплантований чіп спочатку не 
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 https://doc.ua/  
189

 Первую автономную сеть доставки медикаментов дронами 

запустят в Швейцарии. - https://mttr.net/images/Matternet_Press_Release_ 

09.20.2017.pdf; 

Дроны научились доставлять посылки людям прямо в руки. -  

https://doc.ua/
https://mttr.net/images/Matternet_Press_Release_09.20.2017.pdf
https://mttr.net/images/Matternet_Press_Release_09.20.2017.pdf
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містить ніякої інформації. Його можна активувати за допомогою 

спеціального додатку. І в залежності від того, яку інформацію зако-

дувати, можна, наприклад, отримати доступ до паролів свого ком-

п'ютера і телефону, розплатитися в магазині без кредитної картки, 

лише приклавши руку до терміналу ... 

- Раніше я займався нерухомістю, зараз - IT-технологіями, - ро-

зповідає Євген Лук'янов. - Наприклад, я автор програми Notibuyer, яка 

здатна нагадувати людині і членам його сім'ї, які покупки необхідно 

зробити. Мені цікаво все технологічне - зручне, швидке і просте у 

використанні. Все життя захоплювався фантастикою. Люблю екс-

периментувати.  

Вирішив використовувати мікрочіп (а точніше, електронний 

імплант) для полегшення життя і економії часу. Чіп - це лише час-

тина імпланта. Він знаходиться всередині капсули з біосумісного з 

людським організмом скла. Воно так гладко відшліфовано, що навіть 

під мікроскопом ви не побачите жодної вади. Біосумісне скло не до-

зволяє тканинам людського організму проростати в імплант. У будь-

який момент його можна легко видалити (вийняти). Фактично це 

ідентифікатор з радіочастот, своєрідний електронний ключ. Його 

можна використовувати для виконання завдань, які програмуються 

на тому чи іншому пристрої. 

- І що ж ви можете робити таке, що не під силу звичайним 

людям? 

- Наприклад, лише доторкнувшись до телефону, здатний його 

розблокувати і запустити потрібний мені додаток. Друзі в захваті! 

За допомогою електронного імпланта можна запрограмувати відк-

риття дверного замка або двері автомобіля. В такому разі не знадо-

биться носити з собою ключі. Не потрібно обтяжувати себе і пла-

тіжними картками. Адже тепер я можу розплачуватися в магази-

нах, лише рукою доторкнувшись до терміналу. Чіп також може за-

мінити будь-який документ. 

Я збираюся його використовувати по максимуму. Знаєте, це як 

іграшка. Ми, дорослі, все одно залишаємося в чомусь дітьми. І це, я 

вважаю, добре. Коли є цікавість, є і рух вперед, розвиток. Уже зараз 

в світі 50 тисяч людей з імплантованими електронними імплантами. 

А в недалекому майбутньому, думаю, ці пристрої увійдуть в повсяк-

денний побут і допомагатимуть нам жити. І це не фантастика. Як 

стверджував Жюль Верн, наука перевершить фантазію людини. І 

вже сьогодні ми це спостерігаємо. Хіба колись ми могли уявити біо-
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метричний паспорт? А сьогодні це, як і багато іншого, вже реаль-

ність. Скажімо, робота журналіста немислима без диктофона. Але 

не за горами той час, коли імплант з диктофоном ви зможете вжи-

вити собі в руку. І він буде завжди при вас. Адже вже є імпланти-

навушники. Людині не потрібно носити їх з собою, вони постійно з 

ним - в вусі. 

- Неймовірно! До слова, п'ять років тому я брала інтерв'ю у 

продюсера Леді Гага Саймона Ральфа, засновника індустрії мобі-

льних розваг. Він розповідав неймовірні речі. Стверджував, що ско-

ро, наприклад, з'явиться пристрій, здатний записати сон людини. 

Прокинувшись, його можна буде подивитися, як фільм. 

- Не менш цікаві передбачення робить відомий вчений, пись-

менник-футурист (і технічний директор компанії Google) Рей Курц-

вейл. Він дає чіткі прогнози на багато років вперед. Наприклад, на 

його думку, в 2019 році проводи та кабелі для персональних пристроїв 

підуть в минуле, а в 2025 імпланти-гаджети, подібні моєму, будуть 

впроваджуватися масово. У 2027 - практично у кожного з'явиться 

персональний робот-помічник і стане настільки звичною річчю в по-

буті, як холодильник або кавоварка, а вже в 2033 - дороги заповнять 

самокеровані автомобілі. 

- Чудово! 

- Але і це не все. У 2038 - за прогнозом Рея Курцвейла, з'являть-

ся роботизовані люди. Вони будуть «оснащені» додатковим інтеле-

ктом - наприклад, орієнтованим на певну вузьку область знання, пов-

ністю охопити яку людський мозок сьогодні не в силах. А в 2042 - лю-

дина вперше досягне ... безсмертя. Так що вже недалекий той час. 

- Ви не боялися, вживляючи електронний чіп, нашкодити 

своєму здоров'ю? Адже вважається, що навіть багато говорити 

по мобільному телефону не корисно. А тут - електроніка прямо в 

тілі. 

- Я не та людина, яка кидається у вир з головою. До того, як 

зважитися на вживлення чіпа, багато читав про це, докладно розпи-

тав Патрика Крамера про все, тому страху не відчував. Мій імплант 

сертифікований в Німеччині і абсолютно безпечний. Це як сережки, 

які ви носите у вухах. Людина завжди боїться невідомого. Але я знав, 

на що йду. Зваживши всі «за» і «проти», вирішив, що це необхідно 

зробити. Адже технології – це моє життя. Я - біохакер, тобто лю-

дина, яка удосконалює людський організм. Біохакерство полягає не 

тільки у використанні чіпів, але і в здоровому способі життя. Це 
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обливання холодною водою, ходьба на великі дистанції ... Я відвідую 

спортзал, бігаю, а ще моє хобі - бокс. Практично не вживаю алкоголь 

(лише в свято можу випити трохи вина або пива), не курю. 

- Виходить, біохакер - людина позитивна, на відміну від ха-

кера - комп'ютерного зломщика, що проникає в банки даних з ме-

тою доступу до секретної інформації? 

- Поняття «хакер» не було негативним, поки засоби масової 

інформації не стали висвітлювати погані історії за участю хакерів. 

Хороші виявилися не такими цікавими. Насправді хакер - це людина, 

яка шукає вади в системах. Один - щоб захистити ваші дані, інший - 

вам на шкоду, а собі на користь. Біохакер же шукає вади в собі і на-

магається себе вдосконалити. 

- Скільки ж біохакерів сьогодні в Україні? 

- Після того як я імплантував собі імплант, з'явилося ще семе-

ро охочих. І вони зробили це там же, на конференції в Одесі. 

- Боляче було впроваджувати капсулу? 

- Чи не болючіше, ніж брати кров з вени. Здавалося, ніби мене 

сильно ущипнули. Але таке відчуття відразу ж проходить. 

- Електронний імплант вам не заважає? 

- Ні, я його не відчуваю. Він розміром з рисове зернятко. Ви на-

віть не помітите його у мене на руці. 

- Як відреагували ваші рідні, дізнавшись, що ви вживили собі 

мікрочіп? 

- Дружина Наталя, яка була присутня зі мною на конференції в 

Одесі, підтримала. Сказала: «Якщо не ти, то хто?» Діти у мене 

теж просунуті. Синові Віталію -15 років, дочці Ані - 12. Вони були в 

захваті! Правда, син засмутився, що не опинився в той момент по-

руч, а то б і собі імплантував мікрочіп. А мої батьки, природно, хви-

лювалися і задавали дуже багато питань: небезпечно це чи ні? Чи не 

загрожує зараженням? чи не буде мене тепер хтось відстежувати? 

- До речі, про це ж хотіла запитати і я. Читала, що людина 

з чіпом ризикує стати підконтрольним, так як легко обчислити 

його місцезнаходження. 

- Та кому я потрібен? (Сміється). Крім того, цей імплант не 

має на увазі GPS-навігацію. 

- Його можна видалити самостійно? 

- В будь-який момент. Але, звичайно, краще все-таки звернути-

ся до лікаря. Це дуже швидка і легка процедура. Крім того, імплант 

не вічний. Так що через деякий час в будь-якому випадку його потріб-
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но міняти. Однак, думаю, в найближчому майбутньому будуть вже 

зовсім інші, більш просунуті технології. 

- Цікаво, як бути у вашому випадку в аеропорту при прохо-

дженні митниці, коли пасажири зобов'язані помістити гаджети 

(смартфони, ноутбуки та інше) на рухому стрічку? 

- Абсолютно спокійно можна проходити. Запевняю вас, ніякої 

реакції не буде, тому що це дуже маленький девайс (прилад, меха-

нізм. - Ред.). Ми з сім'єю багато подорожуємо, тому я подумав про 

це. Об'їздили з дружиною і дітьми Європу, були в США. 

- Що ж вас вразило за кордоном в плані застосування висо-

ких технологій в побуті? 

- Ну, наприклад, як в Америці люди заробляють на своє майно. 

Якщо ви користуєтеся машиною не кожен день, можете здати її в 

оренду на той час, коли не збираєтеся на ній їхати. Є спеціальний 

сервіс. Дистанційно компанія на період оренди встановлює на ваш 

автомобіль електронний замок з паролем. Орендар може відкрити 

його за допомогою програми в гаджеті. Також можна здати в орен-

ду кімнату в квартирі, де ви живете, дріль, коштовності. Це вигідно. 

Ваше майно «не порошиться», а працює на вас. 

- Вражаюче. 

- В Америці багато вражає. Наприклад, товари, замовлені че-

рез Інтернет, у великих містах нерідко вже доставляють літаючі 

роботи-дрони. Потрібно вказати тільки адресу, і дрон приземлиться 

на порозі вашого будинку. Одного разу, коли ми були в США, дружина 

замовила собі косметику. Ми чекали кур'єра. І як же здивувалися, ко-

ли виявили чемоданчик з косметикою на порозі. Звичайно, ще більше 

може вразити, що нікому і в голову не прийшло його забрати до нас. 

У США роботами-дронами вже нікого не здивуєш, як і роботами-

поліцейськими, які моніторять ситуацію навколо і пересилають ін-

формацію в поліцейську дільницю. Америка вражає. Коли бачиш, чого 

домоглися люди, які живуть в цій країні, хочеться до чогось прагну-

ти, чогось досягти. 

- На початку нашої бесіди ви сказали, що електронні чіпи 

вже вживили собі близько 50 тисяч чоловік в світі. Серед них є 

знаменитості? 

- Навряд чи. Зірки Голлівуду відразу ж розтрубили б про це 

скрізь. А що стосується політиків, то про їх секрети, думаю, ми 

можемо ніколи і не дізнатися. 
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- У моєму уявленні людина, що ризикнув імплантувати собі 

електронний чіп, схожий на першопрохідника. Зізнайтеся, а ви 

себе відчуваєте зараз особливим?  

- Знаєте, якби не увага преси, то взагалі не відчув би якихось 

змін. Я ж нічого не зробив такого ... Просто мені завжди цікаво но-

ве»
190

. 

 

2.7.3. ІСО як інструмент залучення інвестицій в еко-

номіку Україні 

 

Сучасний стан та наявні проблеми. Ринок цінних папе-

рів так й не зміг стати повноцінним фінансовим інститутом для 

залучення інвестицій в економіку України. За оцінками експер-

тів «лістингові вимоги передбачають відповідність емітентів 

досить високим, за українськими стандартами, вимогам щодо 

фінансового стану емітентів. При цьому вони не відповідають 

стану розвитку української економіки, яка ще не змогла вирос-

тити достатньої кількості високодохідних і висококапіталізова-

них підприємств»191 як наслідок значення номінальної капіталі-

зації ринку акцій України близько 5–20 % ВВП, ринкова капі-

талізація ринку цінних паперів близько 10–20% ВВП, обсяг 

угод на організованих ринках приблизно 1–5% ВВП192, що зна-

чно нижче за розвинені країни світу.  

Потенціал цифровізації. Вирішення проблеми щодо 

створення умов для перетворення заощаджень громадян та біз-

несу у інвестиційний ресурс для розвитку економіки України 

                                                           
190

 Сметанская О. IT-разработчик Евгений Лукьянов: "Я могу 

расплачиваться в магазинах, лишь рукой прикоснувшись к терминалу" // 

Факты. – 2016. – 16 сент. – С. 11. 
191

 Редзюк Є. Ринок цінних паперів України: вироки антиреформ. 

Безсистемність і хаотичність "реформістських" ініціатив не тільки 

стримують розвиток ринку ЦП, а й загрожують його існуванню / Є. Ред-

зюк // Зеркало тижня. – 02.06.2017. –  https://dt.ua/finances/rinok-cinnih-

paperiv-ukrayini-viroki-antireform-bezsistemnist-i-haotichnist-reformistskih-

iniciativ-ne-tilki-strimuyut-rozvitok-rinku-cp-a-y-zagrozhuyut-yogo-

isnuvannyu-244423_.html  
192

 Там само  

https://dt.ua/finances/rinok-cinnih-paperiv-ukrayini-viroki-antireform-bezsistemnist-i-haotichnist-reformistskih-iniciativ-ne-tilki-strimuyut-rozvitok-rinku-cp-a-y-zagrozhuyut-yogo-isnuvannyu-244423_.html
https://dt.ua/finances/rinok-cinnih-paperiv-ukrayini-viroki-antireform-bezsistemnist-i-haotichnist-reformistskih-iniciativ-ne-tilki-strimuyut-rozvitok-rinku-cp-a-y-zagrozhuyut-yogo-isnuvannyu-244423_.html
https://dt.ua/finances/rinok-cinnih-paperiv-ukrayini-viroki-antireform-bezsistemnist-i-haotichnist-reformistskih-iniciativ-ne-tilki-strimuyut-rozvitok-rinku-cp-a-y-zagrozhuyut-yogo-isnuvannyu-244423_.html
https://dt.ua/finances/rinok-cinnih-paperiv-ukrayini-viroki-antireform-bezsistemnist-i-haotichnist-reformistskih-iniciativ-ne-tilki-strimuyut-rozvitok-rinku-cp-a-y-zagrozhuyut-yogo-isnuvannyu-244423_.html
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можливо за рахунок поширення блокчейн ICO. У разі законода-

вчого забезпечення та формування сприятливого інформаційно-

го середовища співінвесторами можуть стати мільйони грома-

дян України та іноземців, які зараз не мають такої можливості 

інвестувати свої заощадження через технічні чи законодавчі 

бар’єри.  

 

2.7.4. Інші напрями застосування цифровізації 

 

Наведеними у підрозділах 2.7.1-2.7.3 секторальними сфе-

рами можливості використання цифрових платформ та техно-

логій не обмежуються. Великий потенціал застосування цифро-

вих платформ та технологій зберігається в промисловості, сіль-

ському господарстві, фінансовому секторі, енергетиці, сфері 

послуг України тощо.  

 
Кейс «Туризм». «Українці дедалі більше цікавляться локаль-

ними подорожами й під час туристичного сезону-2016 надають пе-

ревагу відвідуванню місцевих курортів чи місць. Про це говорять ре-

зультати дослідження запитів українських користувачів Google. Так, 

із десяти туристичних напрямків, які найчастіше шукали українці 

впродовж останніх місяців, шість – саме в Україні. Це: Карпати, 

Бердянськ, Одеса, Затока, Кирилівка, Азовське море. При цьому віт-

чизняні курорти швидко стали найбільш запитаними за останні мі-

сяці. Серед них – Скадовськ, Кирилівка, Коблево, Генічеськ, Залізний 

Порт. Тим часом вітчизняні розробники допомагають туристам 

краще вивчати цікаві та чудові місця не лише в Україні, а й за її ме-

жами. 

Україна в режимі онлайн. Наприклад, Google 2016 року продо-

вжив реалізовувати проект «Цифрове перетворення регіонів Украї-

ни». За останній рік українська команда всесвітньо відомої корпора-

ції розкрила туристичний потенціал Миколаївської та Одеської об-

ластей. Завдяки роботі Спільноти Картографа Google і Панорам на 

Google Карти в цілому в обох областях було нанесено на карту понад 

п’ять тисяч об’єктів соціального, туристичного та громадського 

значення. Також було створено низку сайтів унікальних природних 

місць регіонів, інтерактивних карт, за допомогою яких можна здійс-

нити віртуальну мандрівку вулицями Одеси чи Миколаєва, або ж по-
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дивитися історичні пам’ятки в цих регіонах («Мандруй Миколаївщи-

ною», «Приховані скарби Миколаївщини», «Ольвія. Музей просто не-

ба», «Мандруй Одещиною», «Відчуй Одесу» та «День в Одесі»). Тож 

тепер в один клік користувач може побачити Коблево, острів Бере-

зань, Кінбурнську косу, Актовський каньйон та одну з найважливіших 

грецьких колоній в Нижньому Побужжі, засновану вихідцями з Міле-

та. 

ДОЇХАТИ ДЕШЕВО ТА З КОМФОРТОМ. Зробити подорожі 

приємнішими та простішими для туриста, причому не лише на те-

риторії України, вирішили розробники Tripmydream. Туристичний 

сервіс допомагає підібрати, проаналізувати й придбати кращі пропо-

зиції перельоту і проживання в будь-якій точці світу. Для цього кори-

стувачеві досить вказати побажання і бюджет поїздки, а сервіс сам 

підбере найкращі напрямки, проаналізує й покаже найдешевші рейси 

та варіанти проживання. Команда розпочала розробку проекту ще 

2013 року, і вже в квітні 2016-го проект запрацював. До речі, за мі-

сяць до запуску сервіс Тараса Поліщука та Андрія Буренка було ви-

знано найкращим тревел-стартапом світу за результатами змаган-

ня Seedstars Summit 2016 у Швейцарії. А команда проекту ПОЇЗДка 

вже давно вирішила потурбуватися комфортом подорожей з «Укр-

залізницею». Так, з 2013 року Олександр Бондаренко, Сергій Павлов 

та Олександр Латинцев створили мобільний інструмент вирішення 

незручних і конфліктних ситуацій під час планування подорожей і 

безпосередньо в потязі. 

«Ми з моїм колегою Сергієм Павловим багато подорожували 

Україно й постійно зіштовхувалися з відсутністю сервісу з боку «Ук-

рзалізниці». В певний момент нам це набридло, ми почали розбирати-

ся в законодавчій базі й з’ясували, що пасажири УЗ ніколи не отри-

мують належного сервісу і часто навіть не знають своїх прав», – 

розповідає Олександр Бондаренко. Відстоювати права пасажирів УЗ 

автори проекту почали із письмових звернень. «Ми досягли значних 

успіхів – в УЗ почали ремонтувати поїзди, системи опалення, слідку-

вати краще за санітарним станом. Пізніше ми зрозуміли, що всю цю 

справу можна алгоритмізувати. Тому ми вигадали свою пошукову 

систему по законодавчій базі, й так сталося, що це знайшло відгук у 

ПРООН, – ми перемогли в їхньому конкурсі проектів», – пояснює Оле-

ксандр Бондаренко. Скориставшись додатком, користувач може 

обрати проблемну ситуацію й одразу ж отримати інформацію про її 

правове врегулювання. Якщо цього виявляється замало, можна в ре-
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жимі онлайн направити інспекторові скаргу. «Зараз в середньому 

скарги надходять раз на місяць. Раніше це було раз на день або ж раз 

на тиждень», – додає Олександр Бондаренко. В цілому ж сайт за 

день може відвідати до тисячі осіб. Найчастіше це стається влітку 

або під час зимових свят. 

Як розповідає Бондаренко, робота сервісу щодо подачі онлайн-

скарг трохи загальмувалася, оскільки з ухваленням нових законів ГПУ 

втратила нагляд над УЗ, і результативність вирішення питань, за-

значених у скаргах, значно зменшилась. Утім, вирішити проблемні 

ситуації пасажирів із УЗ допомагає команда ПОЇЗДки, оскільки копія 

кожної скарги потрапляє й на пошту сервісу. «Від початку в нас була 

ідея, що людина зіштовхнулася з порушенням, вона вибирає з переліку 

ситуацію, вводить серію, номер свого квитка і контактний телефон. 

Якщо з’єднати кілька баз даних УЗ, зокрема, базу квитків, поїздів, 

персоналу, то інспектор з контролю дотримання сервісу УЗ в ідеалі, 

при надходженні звернення, за серією та номером квитка одразу 

знатиме, який саме це потяг і вагон, хто провідник, хто начальник 

поїзда, бачитиме мобільний телефон чи номер внутрішнього зв’язку. 

І тоді він може одразу зв’язатися з провідником чи начальником пої-

зда. В УЗ спочатку зацікавилися пропозицією співпраці. З нами 

зв’язувалися, хотіли домовлятися, але потім призначили нового ген-

директора, який не був зацікавлений у співпраці», – пояснює Бондаре-

нко. Попри це, команда готова працювати не лише з обслуговуванням 

УЗ безпосередньо в потязі. Окрім цього, планується забезпечити обі-

знаність пасажирів української залізниці на вокзалах і в касах про-

дажу квитків. 

ПРАВИЛЬНЕ МІСЦЕ У ПРАВИЛЬНИЙ ЧАС. Щоб виріши-

ти проблему найкращого часу для подорожі, львівські розробники 

створили комплексний онлайн-путівник Rove.me. Його особливість – в 

тому, що всю інформацію про різні туристичні напрямки тут роз-

міщено залежно від того, який час для подорожі обирає користувач. 

«Ми намагаємося збирати цікаві події, сезонні активності та приро-

дні явища – такі, як, наприклад, північне сяйво. На основі цієї інфор-

мації ми будуємо графік, на якому користувач бачить, в який час в 

тому чи іншому місці відбувається найбільше подій, чи які там пого-

дні умови. І тоді він може обирати, коли йому найкраще відвідати 

певне місце, країну чи регіон», – пояснює співзасновник проекту Анд-

рій Звірко. Проект стартував у листопаді 2015 р. і наразі проходить 

етап тестування. «Наш проект дуже відрізняється від того, що 
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вже існує на ринку туристичних стартапів. Саме тому нам ще пот-

рібно попрацювати, щоб правильно донести його цінність і показа-

ти, як його можна використовувати з максимальним ефектом», – 

додає співзасновник проекту Сергій Оплаканець. Наразі на сайті 

можна знайти інформацію про найбільш популярні туристичні на-

прямки у світі. Також команда розроблятиме відповідні напрямки й 

Україною. Першим планується презентувати Львів. У подальшому 

команда покращуватиме роботу сервісу, зокрема, за рахунок впрова-

дження системи відгуків. «Ми хочемо, щоб по відгуках користувач 

теж міг зрозуміти, в який час краще відвідати те чи інше місце. І, 

відштовхуючись від цього, приймав рішення про вибір іншого часу чи 

місця для подорожі», – пояснює Сергій Оплаканець. Окрім цього, роз-

робники планують включити графік ціни, щоб користувачі могли 

приймати рішення, враховуючи ціни в тому чи іншому місці.  

Утім, українські інноватори не планують зупинятися на досяг-

нутому. Як приклад, вже зараз команда InCard розпочала розробку 

цифрової туристичної карти, особливість якої полягає у викорис-

танні замість пластикової картки номера мобільного телефону. 

Тобто система об’єднуватиме туриста чи жителя міста, розважа-

льні центри, музеї, ресторани тощо та мобільного оператора. От-

же, користувачеві при купівлі відповідного тарифу мобільного опе-

ратора відкривається інформація про можливість безплатно відві-

дувати різні заклади та місця або з певною знижкою. Це можуть 

бути парки, музеї, атракціони тощо. Нещодавно команда із трьох 

осіб – Максима Роньшина, Миколи Смиковського та Вікторії Ляшен-

ко– отримала можливість реалізувати свій проект в акселераційній 

програмі за підтримки Київстар на базі нового телеком-

акселератора ВДНГ-TECh. «Річ у тім, що в Європі вже давно існу-

ють сервіси таких туристичних карт, але їхня реалізація дорожча за 

вартістю (випуск карток, купівля зчитувачів, неясна схема перероз-

поділу коштів між закладами). Ми ж за допомогою номера телефону 

зможемо відслідкувати всі дії та транзакції туриста і запропонува-

ти йому схеми відвідувань за його потребами і бажаннями», – розпо-

відає Вікторія Ляшенко. Уже за кілька місяців ініціатори проекту 

будуть готові розпочати комплексне підключення різноманітних 

місць до системи. «Запускатися хочемо почати з Києва, але ми змо-

жемо охопити всі міста й робити захоплюючі тури найрізноманіт-
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нішими місцями, пам’ятками та закладами для туристів», – додає 

Вікторія Ляшенко».
193

 

 

Актуальними для України залишаються питання протидії 

корупції. Не лише міжнародні організації критикують стан бо-

ротьби з корупцією, однак й «понад 80% населення вважають, 

що боротьба з корупцією ведеться неуспішно» 194 та одночасно 

«60% населення вважають пріоритетною реформу щодо боро-

тьби з корупцією»195.  

Безпосередньо провідною силою у цифровізації має стати 

ІТ-галузь, яка не лише протягом останніх років збільшує обсяги 

ВВП країни, але при цьому є головним джерелом кадрового за-

безпечення для поширення цифрових технологій у всіх сферах 

соціально-економічного життя України. 

 
Інформація «ІТ-галузь – 3 сценарії розвитку». «ІТ-галузь 

вже в 2020 році може зрости в два рази за всіма показниками та 

принести бюджету до 27,2 мільярда доларів. Про це говорять ре-

зультати дослідження ІТ-комітету Європейської Бізнес Асоціації та 

міжнародної дослідницької компанії PwC, проведеного на основі офі-

ційних українських та міжнародних статистичних даних та інфор-

мації від ТОП-5 вітчизняних ІТ-компаній. Згідно з підрахунками екс-

пертів, за останні чотири роки внесок ІТ-сектору у вітчизняний ВВП 

збільшився з 0,6% до 3,3% – з 1,1 до 2,7 мільярда доларів. Досягти 

такого розвитку вдалося за рахунок зростання числа програмістів. З 

2012 по 2016 рік їх кількість зросла майже вдвічі – з 42,4 тисячі до 

91,7 тисячі. Окрім цього, депозити ІТ-фахівців у банках за 2015 рік 

склали 5,8 мільярда гривень, а обсяг обов’язкового продажу валютної 

виручки – два мільярди гривень. Таким чином, доходи банків від опе-

рацій з валютою сягнули 1,7 мільярда гривень. При цьому 19% спеціа-

                                                           
193

 Юзич М. Туризм з приміткою «IТ». П’ять українських проектів, 

які зроблять вашу мандрівку легкою та пізнавальною // День. – 2016. – 22 

лип. – С. 10. 
194

 Шрамо Ю. 80% считают – борьба с коррупцией не успешная / 

Ю. Шрамко // UNN. – 01.12.2017. –  http://www.unn.com.ua/uk/news/ 

1701962-ponad-80-ukrayintsiv-vvazhayut-scho-borotba-z-koruptsiyeyu-ne-

uspishna-sotsiolog  
195

 Там само.  

http://www.unn.com.ua/uk/news/1701962-ponad-80-ukrayintsiv-vvazhayut-scho-borotba-z-koruptsiyeyu-ne-uspishna-sotsiolog
http://www.unn.com.ua/uk/news/1701962-ponad-80-ukrayintsiv-vvazhayut-scho-borotba-z-koruptsiyeyu-ne-uspishna-sotsiolog
http://www.unn.com.ua/uk/news/1701962-ponad-80-ukrayintsiv-vvazhayut-scho-borotba-z-koruptsiyeyu-ne-uspishna-sotsiolog
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лістів високої кваліфікації забезпечують 41% в структурі створення 

вартості. 

Втім, як зазначили автори дослідження, ситуація може змі-

нитись, оскільки вітчизняному ринку ІТ-послуг загрожує зниження 

темпів зростання. Якщо раніше галузь зростала на 27% (2011–2012) 

і 30% (2013), то вже 2015 року цей показник становив лише 7%. В 

той час, як ІТ-ринки сусідніх країн – Білорусі, Румунії та Польщі – 

активно зростають (на 12%, 19% та 22% відповідно). Крім цього, 

існує високий ризик втрати цього сегменту спеціалістів, які є дуже 

привабливими для іноземних компаній з точки зору їх релокації в інші 

країни. Важливим для розвитку ІТ-сектору України також залиша-

ється питання оподаткування. Як зазначають дослідники, в цій си-

туації можливі три сценарії розвитку галузі. 

Перший – при збереженні існуючої податкової ставки в 2020 

році доходи держбюджету становитимуть 21 мільярд гривень. Це 

за умови, що в Україні працюватимуть 142 тисячі ІТ-спеціалістів. 

Другий – песимістичний. Згідно з ним, якщо ставка оподатку-

вання зросте до 20%, доходи держбюджету становитимуть 13 мі-

льярдів гривень, але це, в свою чергу, призведе до скорочення кількості 

спеціалістів майже вдвічі – до 72 тисяч. 

Третій – оптимістичний. Він передбачає збільшення податків 

на 1% щорічно. За таких умов, прогнозують експерти, в 2020 році 

дохід держбюджету становитиме 27 мільярдів гривень, при цьому в 

країні працюватимуть 146 тисяч спеціалістів. 

Серед інших стимулюючих факторів автори дослідження виді-

ляють реформу системи освіти, дотримання прав інтелектуальної 

власності, розвиток внутрішнього ринку, захист від нецивілізованого 

втручання державних органів, просування української ІТ-індустрії за 

кордоном. Водночас, прогнозують дослідники, взаємодія із державою 

дозволить збільшити внесок ІТ-галузі в ВВП з нинішніх 3,3% до 4,5%, 

що буде дорівнювати 5,1 мільярда доларів експортної виручки до 

2020 року, а кількість робочих місць в ІТ і в суміжних галузях виросте 

з 420 тисяч до 670 тисяч. 

Віктор ВАЛЄЄВ, директор асоціації «Інформаційні техно-

логії України»: 

– Так, сьогодні де-факто саме можливість співпрацювати з 

СПД (суб’єкт підприємницької діяльності. – Ред.) контракторами 

виявилась запорукою швидкого розвитку індустрії... Минулого року я 

ставив запитання колишньому міністру фінансів Наталії Яресько 
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про вплив податкової реформи на ІТ-галузь, і вона відповіла, що вва-

жає СПД-модель саме тим стимулом для розвитку галузі, який Укра-

їна може зараз собі дозволити. 

Оскільки поки що цілісної нової податкової системи та еконо-

мічної політики у нас в країні немає, це є сьогодні найкращим рішен-

ням та умовою для розвитку галузі. Крім цього, саме ця модель відпо-

відає новим трендам економіки, де кожна людина сама є активом та 

підприємством для себе. І тому кожна заява про можливе скасування 

такої моделі, як ми, наприклад, чули нещодавно від Міклоша та Баль-

церовича, – це відкладення приходу нових компаній до України і, вод-

ночас, допомога нашим сусідам, які і так проводять промо-акції із 

закликом до українських ІТ-фахівців переїжджати до себе. Проте я 

радий, що наразі і профільний комітет Верховної Ради, і Мінфін це 

розуміють. Негативно на динаміку розвитку ІТ-сектору впливає та-

кож бачення наших замовників із США та ЄС нас як країни, що воює. 

Додається ще бачення проблем, які пов’язують з Україною у західних 

медіа та які, на жаль, не зникли після Революції Гідності. Це пробле-

ми корупції, слабкого прогресу реформ. Необхідно більше говорити 

про наші технологічні досягнення, наприклад на виступах керівників 

держави. Стосовно освіти – ми втрачаємо потенціал старої систе-

ми освіти, і це стосується більше шкільної освіти. Хоча минулого 

року Асоціація добилася запровадження програмування у школах, все 

одно потрібно багато робити у напрямку покращення математичної 

підготовки у школі, використовувати нові моделі співпраці професіо-

налів, шкіл та вишів, передавати практичні знання. Стосовно обшу-

ків та інших дій силовиків з непропорційним застосуванням сили – це 

неприпустимо і небезпечно для галузі. Розробники живуть у своєму 

технологічному світі і дуже емоційно реагують на такі речі. Тому 

перше, що спадає їм на думку – емігрувати подалі від такої ситуації. 

Крім того, немає цілісної стратегії розвитку галузі та єдиного 

центру прийняття рішень – багато функцій розпорошено по різних 

органах виконавчої влади»
196

. 

«На жаль, на рівні нашої країни немає сформованого “техніч-

ного завдання”, яку ж країну потрібно запрограмувати. Тому ми ма-

ємо повну анархію у сфері надання електронних послуг, відкритих та 

громадських бюджетів, проектах “смарт сіті”, відкритих даних та 
                                                           

196
 Юзич М. Три сценарії розвитку української IТ-галузі, або Як 

державна політика може стимулювати зростання одного з найбагатших 

секторів економіки //День. – 2016. – 6 жовт. – С.9 
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постійні суперечки між ключовими бенефіціарами. Відсутня також 

інтероперабельність сервісів, тобто механізмів взаємодії різних сер-

вісів, міських платформ тощо (найпростіший приклад - відсутність 

API у більшості реєстрів, електронних послуг). 

На жаль, якісної взаємодії між професійними компаніями з ро-

зробки програмного забезпечення, державними органами, громадсь-

кими інституціями та міжнародними донорами також немає. В ре-

зультаті маємо низьку якість ІТ-сервісів, витрачені кошти та малу 

кількість дійсно потужних ініціатив з ІТ-складовою. Звісно, деякі 

результати все ж таки є: OpenDataBot, ДонорUA, Prometheus, Наві-

зор, UARoads, Розумне місто, Агенти змін - реальні локомотиви у 

своїх нішах. Але країні потрібно значно більше подібних ініціатив. 

Також потрібно пам’ятати, що написати програмний код - це 

порівняно нескладна задача, набагато складніше запровадити його у 

державні органи та примусити працювати на благо громадян. Без 

розуміння того, як працюють державні органи та приймаються рі-

шення зробити це буде важко. Тому на допомогу приходять організа-

ції та ініціативи на кшталт Великої ідеї, ГУРТ, EGAP 

Challenge, 1991 Open Data Incubator, Apps4Cities.  

Сьогодні є дискусії, чи може Україна стати успішною, спро-

буючи імплементувати досвід інших країн та створивши аналог 

Кремнієвої Долини на своїй території. Якщо залишити за дужками 

доцільність і сфокусуватися на основних складових такого процесу, 

то серед них: наявність експертизи, локального ринку, сприятливих 

умов для ведення бізнесу (спрощене законодавство, пільгові умови, 

відсутність перепон для залучення капіталу тощо - список є далеко 

не повним), а також венчурного капіталу та інвестицій у новітні 

технології та перспективні галузі. На жаль, з усього списку в Україні 

на серйозному рівні немає нічого (хоча низку “перемог” можна пере-

лічити: 3G, закон про електронні договори, розвиток відкритих да-

них). Що це означає для нашої країни? Що у нас є унікальна можли-

вість або прискореними темпами остаточно опинитись у прірві, або 

якісно перескочити сформовані екосистеми і створити свою уніка-

льну (чи хоча би робочу) екосистему у певних галузях та сферах. Чи є 

теоретичні шанси піти другим шляхом? Безперечно. Вартість інно-

вацій у даний момент досить низька, в Україні є тисячі талановитих 

інженерів та людей, які люблять та вміють працювати і в яких є 

величезна мотивація змінюватись на краще та змінювати навколиш-

нє середовище. Інтернет та комунікації в Україні одні з найкращих і 

https://opendatabot.com/
https://donor.ua/
http://prometheus.org.ua/
http://navizor.com/
http://navizor.com/
http://uaroads.com/
http://www.rozumnemisto.org/
http://a3.kyiv.ua/
https://biggggidea.com/
http://gurt.org.ua/
http://egap-challenge.in.ua/
http://egap-challenge.in.ua/
http://1991.vc/
https://danimist.org.ua/
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найдешевших у світі, до нас прикута увага багатьох країн, що готові 

допомагати та ділитись своєю експертизою. Варіант довший, але 

теж дієвий - повсякденною працею, маленькими кроками змінювати 

навколишнє середовище, вчити іноземні мови та ставати частиною 

глобального світу, приносити позитивні зміни у свою роботу, сім’ю, 

середовище, формувати групи по інтересам та професійні спільноти, 

що разом будуть джерелом змін та інновацій»
197

. 

 

Впровадження криптогривні, смарт-контрактів для поса-

довців, потрійної бухгалтерії для підприємств та організацій 

створює умови для зменшення корупції та обмеження коруп-

ційної діяльності. 

Смарт-контракти заздалегідь визначають індикатори дія-

льності й можуть бути інструментом автоматичного відсторо-

нення чиновника чи менеджера державного підприємства від їх 

виконання. 

Впровадження криптогривні та потрійної блокчейн бухга-

лтерії зменшує можливості для тіньового обігу коштів й факти-

чно знищує фінансову базу для корупційних схем. Давати та 

брати хабарі криптовалютою вкрай ризиковано для хабарників, 

бо ця транзакція залишиться в блокчейн історії назавжди. 

Окремо треба зазначити, що впровадження криптогривні, 

може стати інструментом протидії хаотичному знеціненню на-

ціональної валюти, яке вкрай негативно впливає на економіку 

країни.  

 

2.8. Висновки та ключові ідеї розділу 

 

1. Дослідження цифровізації в Україні. Дослідження 

можливостей цифровізації в Україні проводиться в досить об-

межених обсягах. На цей час ще не склалася академічна спіль-

нота вчених-економістів, які опікуються фундаментальними 

проблемами формування цифрової економіки та інформаційно-
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го суспільства. Це вказує на необхідність заохочення до змін 

дослідницьких пріоритетів в Україні у бік цифрових технологій 

та платформ. 

2. Розвиток цифрових платформ в Україні. В Україні 

активно використовуються цифрові платформи, але переважна 

більшість провідних цифрових платформ за відвідуваністю має 

іноземне походження. Серед ТОП-10 сайтів за відвідуваніс-

тю198, на яких розгорнута діяльність цифрових платформ та від-

повідних їм цифрових бізнес-екосистем, дев’ять представляють 

іноземні компанії. Найбільш затребувані вітчизняними корис-

тувачами сайти належать до групи соцмереж (facebook.com, 

vk.com, ok.com) та пошукових систем (Google, Yandex). Серед 

українських сайтів в ТОП-10 лише один Ukr.net, який належить 

до категорії «новини та ЗМІ», і має понад 90% своє аудиторії 

саме в Україні, тобто його глобальний потенціал викликає сум-

ніви. 

3. Розвиток блокчейн технологій. Блокчейн технології 

досить активно розвиваються та впроваджуються в Україні. 

Особливо в сфері державного управління, що матиме позитив-

ний вплив не лише на «блокчейнізацію» електронного уряду-

вання, а також поширення відповідних технологічних розробок 

у бізнес-сферу, як це раніше відбулося при створенні площадки 

Rialto на базі програмного коду ProZorro.    

4. Пріоритети цифровізації. Пріоритетом на державно-

му, регіональному та бізнесовому рівні має стати забезпечення 

інформаційно-цифрової модернізації економіки України задля 

використання можливостей глобальної кооперації та отримання 

«цифрових» дивідендів, що має знайти відображення у всіх 

стратегічних документах на відповідних рівнях. В іншому ви-

падку можливості для створення глобальних цифрових екосис-

тем, які мають вітчизняне походження, будуть втрачені. В 

Україні вже є суттєві успіхи у застосування технології блок-

чейн, але вони носять прикладний характер. Формалізованого 
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стратегічного бачення не має. Таким чином постає завдання 

осмислення прикладних успіхів та їх узагальнення на стратегіч-

ному рівні. 

5. Цифровізація освіти в Україні. Попит на освітні пос-

луги всередині України падає в силу демографічних чинників, і 

не має потенціалу для швидкого зростання через збільшення 

державних витрат в силу кризового стану вітчизняної економі-

ки. Українські освітні послуги мають певний попит з боку іно-

земних студентів і цей напрямок потребує подальшого розвит-

ку.  

Закон України «Про освіту» потребує вдосконалення що-

до імплементації сучасних освітніх трендів, створення онлайн 

ВНЗ та шкіл, з визначенням принципів формування єдиної осві-

тньої цифрової платформи. В кінцевому підсумку це дозволить 

посилити інформаційно-модернізаційні процеси в економіці 

України через розширення використання в ній сучасних техно-

логій і навичок роботи з ними. 

6. Цифровізація медицини в Україні. Цифровізація ме-

дицини вже відбувається, але логіка платформи на якій буду-

ється цифрова екосистема надання медичних послуг вже не від-

повідає кращим практикам і тому потребує переосмислення з 

урахуванням сучасних підходів до розвитку платформ та вико-

ристання блокчейн технологій. 

7. Інвестиції в фахівців ІТ-ринку. Окремим питанням є 

інвестиції у людський капітал, який пов’язаний з ІТ-ринком. 

«Людський капітал та ресурси, які здатні створювати нові IT-

розробки, вимагають мінімальних інвестицій. Витрати, які 

йдуть на розвиток IT мінімальні. Зараз IT для країни є третьою 

галуззю, третім сектором з точки зору експорту. І чим успішні-

ше буде розвиток IT-ринку, тим успішніше розвиватиметься 

національний валовий продукт».199 Тому доцільним є створення 
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сприятливих умов для підготовки ІТ-спеціалістів, та мінімізація 

бар’єрів для розвитку ІТ-компаній в країні.  

8. Стратегування інформаційно-цифрових трансфор-

мацій. Суттєвою перешкодою у проведенні необхідних цифро-

вих трансформацій є низька якість стратегічного управління. Як 

було доведено авторами у попередніх дослідженнях, «чинна 

система стратегічного управління не відповідає вимогам часу. 

Первинна функція стратегічного управління – стратегічне пла-

нування не діє. На державному рівні існує декілька стратегій 

(Державна стратегія регіонального розвитку до 2020 року, за-

тверджена Кабінетом Міністрів України, Державна стратегія 

сталого розвитку «України 2020» та Стратегія національної 

безпеки України, затверджені Президентом України), які не уз-

годжуються між собою та не пов’язані з формуванням та вико-

нанням бюджету країни. Таким чином, наявні стратегії не до-

зволяють перейти до стратегічного управління розвитком краї-

ни по цілям, що перешкоджає соціально-економічному розвит-

ку, формуванню та використанню соціальних ресурсів, а також 

цифровій капіталізації людського потенціалу. Запровадження 

якісного стратегічного планування потребує розширення гори-

зонту планування до 20-30 років та залучення до цього процесу 

як експертної спільноти при формуванні місії та бачення розви-

тку країни, так й всіх громадян для обговорення та схвалення 

загальної стратегії розвитку країни. В перспективі доцільно за-

лучити міжнародний досвід та приймати її на всеукраїнському 

референдумі»200.  
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3. ЧИ СТАНЕ ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ 

ПРОРИВОМ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Проблеми та перешкоди інформаційної модерніза-

ції економіки в Україні 

 

1. Корупція. Враховуючи економічний потенціал цифро-

вої трансформації, постає проблема корупції. 

 
Інформація. «Уже багато років поспіль Україна перебуває в 

числі лідерів найкорумпованіших країн світу. Щороку чиновники про-

водять оборудки на мільярди доларів, виводячи гроші з державного 

бюджету, який формується з податків українських громадян. Усе це 

через те, що влада в Україні абсолютно закрита і не підзвітна своє-

му народові. Українці досі не можуть слідкувати за тим, куди і як 

витрачаються їхні гроші.Як повідомляє Transparency International, за 

минулий рік Україні вдалося заробити лише один додатковий бал за 

результатами світового Індексу сприйняття корупції (CPI). На сьо-

годні індекс сприйняття корупції України становить 27 балів зі 100 

можливих, що лише на 1 бал більше, ніж торік. У всесвітньому рей-

тингу наша країна посідає 130-те місце зі 168 позицій. Невеличкого 

зростання Україні вдалося досягти завдяки суспільному осуду коруп-

ціонерів, створенню антикорупційних органів і появі руху викривачів 

корупції.  

У післямайданний період суспільство відчуло, що воно може 

щось змінити і допомогти країні якомога швидше впровадити прозо-

рість і відкритість у всі сфери урядування. Звичайні українці започа-

ткували безліч різних проектів, покликаних боротися з корупцією. 

Зокрема, багато з них пов'язані з переходом на електронне урядуван-

ня. Відтак в українців з'явиться можливість слідкувати за витрата-

ми державних коштів, отримувати послуги максимально віддалено 

від чиновників, самим долучатися до державних справ, а отже, ефе-

ктивніше протистояти корупції в державному управлінні»
201
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Коли державні силові структури бачать в економічно ста-

лому та швидко зростаючому ІТ-секторі джерело власного зба-

гачення, що перешкоджає розвитку ІТ-спільноти та призводить 

до відтоку ІТ-спеціалістів та ІТ-бізнесів за кордон. Це в свою 

чергу підриває базис для прискореної цифровізації економіки 

України.  

 
Інформація. «Незважаючи на те, що ринок інформаційних те-

хнологій за підсумками 2015 року зріс до рівня $2,5 млрд., це не приз-

вело до зростання кількості фахівців галузі. Як повідомила прес-

служба SmartMe University, посилаючись на керуючого партнера 
компанії Оксану Білу, навпаки, спостерігається відчутний брак мо-

лодих IT-спеціалістів. «На превеликий жаль, протягом останніх двох 

років Україну залишили до 9 тисяч IT-професіоналів, які емігрували до 
США і Європи», – зазначає О.Біла, хоч і додає, що «місця, які звіль-

няються, швидко компенсуються припливом молодих фахівців і світ-
черів». 

SmartMe University також повідомляє, що, за результатами 

досліджень міжнародної консалтингової компанії IDC, на сьогодніш-
ній день частка України у світовому обсязі ринку інформаційних тех-

нологій становить 1%. Але, згідно з прогнозами, 2016 року ринок IT в 
Україні може зрости на 5-10%. «Наразі у країні налічується близько 

90 – 100 тис. IT-спеціалістів. І хоча це один з найвищих показників у 

Європі, кваліфікованих фахівців все одно бракує. У Індії, наприклад, у 
IT-галузі зайняті понад мільйон програмістів», – уточнює О.Біла. 

Проте раніше повідомлялося, що втрати IT-галузі від тих пе-

ревірок, що проводилися правоохоронними органами 2015 року, ста-
новили $40 мільйонів. За словами комерційного директора IT-компанії 

Lucky Labs Кирила Сигиди, IT-галузь повинна створити посаду упов-
новаженого для конструктивної правової взаємодії між галуззю і 

держорганами. 

«Причини еміграції айтішників – у величезному адміністрати-
вному тиску з боку державних органів, – сказав президент компанії 

«Адамант» Іван Пєтухов, – тиску з боку СБУ, яка проводить пос-
тійні рейди. Лише торік близько 80 компаній зазнали нападів, у яких 

часто брав участь і спецназ. Наприклад, у вересні минулого року про-

сто трощили офіс однієї з компаній у Печерському районі столиці. 
Пройшла чутка, що десь у стінах будинку, де вона розташована, за-

ховано мільйон доларів. І одразу приїхав спецназ і почав шукати. І 

так, що тріснули стіни. Що людям залишається робити? Вони гра-
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мотні, таких фахівців скрізь цінують, і роботу з високою зарплат-

нею знайти не складно».  

«Декларується розвиток ринку, а насправді відбувається вити-
скування фахівців, – продовжує Пєтухов. – От зараз завершилася 

нарада у Мінекономрозвитку і торгівлі. Йшлося про те, що Нацкомі-
сія регулювання зв’язку ухвалила, а насправді «протягнула» без обго-

ворення з громадськістю, чергове положення, згідно з яким усі айті-

шники, зокрема еспедешники, заповнюватимуть звітність, що міс-
тить 144 позиції. Хто залишатиметься у країні, де чиниться такий 

тиск?»
202

. 

 

2. Низький економічний ефект від цифровізації. Інфор-

маційна модернізація економіки шляхом її «цифровізації» є 

глобальним явищем, яке впливає на модернізацію всіх секторів 

національних економік у світі. Україна відстає від провідних 

економічних країн і багатьох країн, що розвиваються, не тільки 

за обсягами ВВП на душу населення, а й обсягами частки інфо-

рмаційно-цифрової економіки у ВВП. У більшості розвинених 

країн збільшення ВВП проходить гармонійно з розвитком інфо-

рмаційно-цифрової економіки. 

В Україні прогрес у впровадженні цифрових технологій 

не призводить до проривних економічних результатів, розши-

рення використання ІКТ не робить істотного впливу на зрос-

тання ВВП. Можна сказати, що відбувається цифровізація спо-

живання, але не відбувається достатньої цифровізації виробни-

цтва. 

3. Орієнтація на вертикальну інтеграцію вітчизняного 

бізнесу. Спостерігається розвиток формування та використання 

цифрових платформ. Бізнеси, які базуються на цифрових плат-

формах, формуються у багатовимірному віртуальному просторі, 

а потім проводять експансію в реальному просторі, перетворю-

ючись в ядра глобальних інформаційних бізнес-екосистем. Та-

ким чином, потенційні точки зростання для національного гос-

                                                           
202

 Княжанський В. Потрібен омбудсмен для айтішників. Протягом 

останніх двох років Україну залишили майже 9 тисяч IT-професіоналів 

//День. – 2016. – 19 липня. – С.2. 
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подарства зміщуються з реального (оффлайн) простору у бага-

товимірний віртуальний (онлайн) простір.  

Бізнес, який від самого початку базується на цифровій 

платформі, замість класичних моделей використання власних 

матеріальних активів, зазвичай має більший потенціал та швид-

кість зростання. 

Натомість в Україні домінують вертикально інтегровані 

холдинги (Метінвест, ДПЕК тощо).  

4. Відсутність глобальних цифрових екосистем. В 

процес діяльності та розвитку цифрові платформи перетворю-

ються в інформаційно-цифрові бізнес-екосистеми, які забезпе-

чують глобальну кооперацію, та об`єднують сотні тисяч компа-

ній в межах одної екосистеми. ТОП-3 компанії в світі за ринко-

вою капіталізацією (Apple, Alphabet (Google) та Microsoft) є не 

тільки цифровими платформами, а також інформаційно-

цифровими бізнес-екосистемами. В Україні з причини відсут-

ності розвинених цифрових платформ глобального масштабу  

відсутні й цифрові екосистеми. 

5. Проблема вибору платформи. В сучасних умовах пе-

ред кожним бізнесом і органом влади стоїть проблема (А) приє-

днання до вже діючих цифрових платформ і (Б) створення но-

вих платформ (у не зайнятих ринкових нішах або нішах більш 

ефективних, ніж діючі). Для домогосподарств основне завдання 

полягає в отриманні доступу до вже існуючих платформ і ефек-

тивне їх використання. Враховуючи слабкість вітчизняних пла-

тформ, фактично українці посилюють іноземні платформи. 

6. Орієнтація на матеріальний капітал. Потенціал для 

економічного розвитку України не використовується в повному 

обсязі. Однією з причин такого становища є стабільно низький 

рівень інвестицій у інформаційно-цифрові технології, програм-

не забезпечення та бази даних. В результаті найбільш капіталі-

зовані компанії в Україні концентруються в паливно-

енергетичному, аграрному та гірничо-металургійному секторі. 

Натомість в той час, як в економічно розвинених країнах вже 

відбулася «рокіровка», та замість класичних індустріальних 

компаній, які орієнтуються на фізичні матеріальні активи, при-
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йшли високотехнологічні компанії, які базуються на цифрових, 

нематеріальних, інформаційних активах та їх похідних. 

7. Обмежене усвідомлення переваг цифровізації на регі-

ональному рівні. Загальний процес децентралізації переносить 

інвестиційні ресурси з державного на регіональний та місцевий 

рівні, що підвищує відповідальність регіональної влади та міс-

цевих громад за економічний розвиток через запровадження 

цифрових технологій. Але цифровізація поки що не входить до 

пріоритетів регіонального розвитку.  

8. Обмеженість стратегічного бачення. Діючі страте-

гічні документи визначають пріоритети розвитку електронного 

уряду, але значимість цифрової економіки як комплексного 

чинника для модернізації економіки України відсутня або зна-

ходиться в стані формування. Стратегічне управління націона-

льним та регіональним розвитком не відповідає вимогам часу та 

потребує актуалізації через внесення змін до Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020» та Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року щодо залучення інвестицій у 

інформаційну модернізацію економіки з подальшим розповсю-

дженням цих положень в регіональних стратегіях розвитку. Ба-

зисом для удосконалення стратегічних документів має стати 

зміст Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 роки. 

Стратегічна невизначеність у консолідації зусиль бізнесу, 

влади та суспільства в питаннях формування пріоритетів розви-

тку і використання цифрових технологій призводить до гальму-

вання модернізації національної економіки України на інфор-

маційно-цифровій основі. 

 

3.2. Можливості, напрями та інструменти формування 

інформаційної економіки в Україні 

 

1. Головним інвестиційним ресурсом є і в найближчі роки 

залишаться власні кошти підприємств і організацій. Допоміж-

ним ресурсом будуть кошти державного та місцевого бюджетів. 

Враховуючи домінування саме власних коштів підприємств та 

організацій в якості інвестиційного ресурсу, необхідним є сти-
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мулювання їх використання на впровадження цифрових техно-

логій. 

2. Стимулювання формування інформаційно-цифрової 

економіки Україні можливо через використання коштів Держа-

вного фонду регіонального розвитку. Враховуючи принципову 

спрямованість фонду, саме інвестиції у цифровізацію, тобто ін-

новаційну модернізацію економіки мають стати першочерговим 

пріоритетом у використанні ресурсів фонду, що сприятиме під-

вищенню економічної ефективності їх використання. Тому до-

цільно розглянути шляхи застосування цільових мінімальних 

лімітів до загального обсягу фонду, які спрямовуються безпосе-

редньо на проекти, пов’язані з цифровізацією економіки. 

3. Найменш вживаними моделями щодо використання 

цифрових платформ є моделі, які пов’язані з взаємодією уряду з 

домогосподарствами та бізнесом. Тому перспективним завдан-

ня є формування загальнонаціональної платформи із залучен-

ням як до створення, так й використання максимальної кількос-

ті представників бізнесу, влади, громадськості та домогоспо-

дарств. 

В цьому контексті кориснем є досвід Естонії.  

 
Кейс «Естонія». «У рейтингу Doing Business-2018 Естонія пере-

буває на 12-му місці, Україна — на 76-му. У сфері оподаткування за 

останні чотири роки ми показали найбільший прогрес, піднявшись з 
65-ї позиції на 41-шу. Але до Естонії, що посідає 14-те місце, нам до-

сі ще дуже далеко. Що цікаво, загальне податкове навантаження на 

підприємства в Естонії вище, ніж в Україні, — 48,7% проти 37,8, але 
на адміністрування податків естонська компанія витрачає близько 

50 годин на рік, а українська — понад 327. І порівнюючи ці цифри, 

мимоволі приходиш до думки, що Україні естонська модель адмініст-
рування потрібна значно більше, ніж естонська модель оподатку-

вання. 
У 2011 р. естонську електронну систему подачі податкової зві-

тності було визнано найкращою у світі. Усі відносини громадян і 

компаній з державою давно переведено в онлайн і максимально спро-
щено. Естонія стала адміністративним офшором, пропонуючи ком-

паніям не знижене податкове навантаження, а ту саму легкість ве-
дення бізнесу, про яку у нас поки що тільки мріють. 
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Ще наприкінці 90-х усі державні реєстри Естонії зробили елек-

тронними, а на початку 2000-х їх об'єднали в єдину інформаційну си-

стему — так званий Х-шлях. На відміну від податку на розподілений 
прибуток, ця система зацікавила багато країн ЄС, досвід Естонії в 

державотворенні вже переймають Фінляндія, Литва, Польща, Бель-
гія і Португалія. "Х-шлях" на сьогодні дає змогу в один клік одержа-

ти всю інформацію, яка є про компанію або фізичну особу. Реєстри 

закриті, доступ до них обмежений законом про захист особистих 
даних, але доступ до єдиного реєстру мають усі державні органи, що 

суттєво спрощує й прискорює бюрократичні процедури, тому що 

людині не треба збирати купу папірців у трьох різних інстанціях, 
перш ніж прийти на зустріч до чиновника. Окрім об'єднання реєстрів 

на рівні держави, було впроваджено новий принцип: якщо громадянин 
або компанія один раз подали в держапарат якийсь документ, вони 

вже не повинні подавати його ще раз — документ вноситься до ре-

єстру, і будь-яка інша держструктура може з реєстру його одер-
жати. 

Наприклад, якщо в родині народилася дитина, і пологовий буди-

нок вніс інформацію про це до реєстру, муніципалітет цю інформа-
цію бачить і відразу готує для родини пропозицію про варіанти дер-

жавної допомоги з догляду за дитиною, яку можуть оформити ба-
тьки. Батьки, вирішивши, що хотіли б одержувати цю допомогу, 

натискають кнопку "так" у своєму особистому кабінеті в системі, 

після чого система автоматично генерує відповідну заяву в муніципа-
літет. А податкова, оскільки податками в Естонії обкладається 

будь-який прибуток від одного євро, одержує інформацію про те, що 
така допомога призначена та обкладається податком. 

"Усі податки естонці декларують в електронній системі опо-

даткування. Щомісяця вони подають дві декларації — з трудових 
податків і податку на додану вартість. Податковим агентом з тру-

дових податків при цьому завжди є роботодавець. Декларації запов-

нюються в електронному вигляді, на кожного співробітника. Подат-
кові зобов'язання програма розраховує автоматично. Підсумкову су-

му компанія переводить на рахунок податкового департаменту. На 
допомогу податковій службі й пенсійному фонду створено трудовий 

реєстр, у якому фіксуються всі прийняті на роботу/звільнені співро-

бітники", — розповів DT.UA Віталій Галицьких, керівник Талліннсько-
го офісу ЮФ "Ілляшев і Партнери". 

Декларування й сплата ПДВ відбуваються за цією самою схе-
мою: в електронному вигляді фіксуються всі угоди компанії, до угод 

https://dt.ua/
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понад 1000 євро додаються рахунки, виводиться загальна сума й від-

правляється платіж. На першому етапі все перевіряється автома-

тично, програма самостійно звіряє декларації агентів і контраген-
тів. Якщо автоматична перевірка виявляє невідповідності, докумен-

ти перевіряє інспектор. Серйозних порушень практично немає. До 
впровадження електронного адміністрування махінації з ПДВ були 

дуже популярні в Естонії, існували так звані фабрики рахунків, що 

генерували фіктивний податковий кредит, але автоматизація й пос-
тупова відмова від використання розрахунків готівкою допомогли 

Естонії позбутися цієї напасті. Зараз більша частина зловживань з 

ПДВ стосується його відшкодування. 
При цьому юристи не вважають, що податкове законодавство 

Естонії або її податкові інспектори зайво лояльні до платників. 
"Скажемо прямо, естонське законодавство сформульоване не на ко-

ристь платника податків, там є однозначне формулювання — будь-

яке рішення приймається на розсуд податкового інспектора. Що, по 
суті, означає, що якщо податковий інспектор вважає, що це була, 

наприклад, фіктивна угода, отже, це була фіктивна угода, — зазна-

чив Віталій Галицьких. — Так, оскаржити цю позицію податкового 
інспектора в суді можна, але суди першої й другої інстанцій, як пра-

вило, на боці податкової. Не тому, що судді корумповані, а тому що в 
законодавстві думка податкової визначена як пріоритетна". 

Однак юрист зазначає, що все законодавство Естонії побудова-

не на принципі розумності, а податкова, попри сильнішу позицію в 
судах, позиціонує себе все ж таки як консультативний орган. Її голо-

вне завдання не зібрати податки — усе давно автоматизовано, а 
проконсультувати підприємців, як ці податки правильно сплатити. 

Перш ніж укласти будь-яку угоду, компанії звертаються в податкову 

службу по консультацію: чи обкладається ця угода податками, яки-
ми, як їх оплатити. Естонська податкова служба від самого почат-

ку планує свою роботу з платниками так, щоб їх направляти, перед-

бачаючи можливі помилки, а не потім накладати штрафи за них. На 
думку естонців, кожна угода проходить за індивідуальними умовами і 

правилами, і індивідуальний підхід до платника тут вітається, а не 
засуджується. 

Почасти це виправдано, але перейняти цю практику, не рефор-

мувавши фіскальної служби, Україна не зможе. Адже вона створює 
певні ризики, якщо система корумпована, а податкова служба в ко-

жній індивідуальній угоді бачить персональну вигоду. Ми добре па-
м'ятаємо, як у відповідь на свавілля фіскальної служби були спроби 
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забрати в неї право надавати консультації платникам, Мінфін на-

віть погрожував писати узагальнюючі консультації для всіх, щоб ві-

дібрати у ДФСУ можливість маніпулювати різночитаннями вітчиз-
няного податкового законодавства. Але практика не прижилася — 

зміни в українське податкове законодавство вносяться надто часто 
й завжди потребують трактувань. Незважаючи на декларовану де-

регуляцію та зниження адміністративного тиску, приводів для зане-

покоєння в українських бізнесменів не меншає. Наприклад, за даними 
USAID, у третьому кварталу 2017-го ДФСУ провела понад 5 тис. 

перевірок малих і середніх підприємств — це найвищий показник за 

останні шість кварталів. Кількість кримінальних проваджень щодо 
суб'єктів підприємництва всіх розмірів теж зросла зі 1478 у тре-

тьому кварталі 2016-го до 2768 — у третьому кварталі 2017-го. На 
розгляді в судах на 1 жовтня 2017 р. перебувало більш як  

45 тис. позовів платників податків до ДФСУ. Понад 37% малих і 40% 

середніх компаній вважають регуляторний тиск ключовим бар'єром 
для свого розвитку, зазначаючи і зростання корупції, і негативний 

вплив частих змін у законодавстві. 

"До податкового законодавства Естонії теж періодично вно-
сяться якісь поправки, та все ж таки глобальних змін у податковій 

системі не було з 2000 р. Саме в цей час у країні було впроваджено 
податок на виведений капітал. Звичайно, підприємствам стало лег-

ше, вони перестали виплачувати цей податок, реінвестиції зросли. 

Але були й інші фактори, що суттєво полегшили роботу фірм, — 
вважає Віталій Галицьких. — Наприклад, у 2004 р. Естонія вступила 

в ЄС, що допомогло розвитку бізнесу й залучило інвесторів. Окрім 
того, за останні 17 років значно розвинулися електронні послуги 

держави, що дуже спростило адміністративне навантаження на 

компанії. Не можна сказати, що якийсь один із цих факторів був ви-
рішальним для розвитку підприємництва й економіки. Швидше за все, 

оцінювати треба ефекти від усіх цих заходів у комплексі". 

На додачу до максимально простого податкового адміністру-
вання й однієї з найкращих у світі системи електронної держави Ес-

тонія впровадила так зване е-резидентство, запропонувавши грома-
дянам інших країн стати резидентами Естонії, усього лиш заповни-

вши анкету на сайті. 

Вигода держави від впровадження е-резидентства непряма й, 
на перший погляд, ніяк не пов'язана з податковими або адміністра-

тивними преференціями, які пропонує Естонія. Проте карта е-
резидента містить електронний цифровий підпис і дає можливість 



174 

одержати всі надавані державою послуги, у тому числі й зареєстру-

вати фірму, не відходячи від комп'ютера. 

Ідея е-резидентства народилася для того, щоб фінські компанії, 
в яких завжди з Естонією були досить тісні економічні контакти, 

реєстрували там свої підприємства і податки платили вже Естонії. 
Вони не пропонували їм низьких ставок, пільг, але вони запропонували 

їм зручну й просту систему реєстрації та ведення бізнесу. Ефект не 

змусив на себе чекати. Порівняно з Фінляндією конкуренція в Естонії 
значно нижча, податкові ставки такі самі, а зручність адміністру-

вання на порядок вища. Звичайно, йдеться не про великі корпорації, а 

про середній і малий бізнес, як правило, про нові компанії, яким склад-
но виходити на висококонкурентні ринки Фінляндії. Згідно з класифі-

кацією ЄС, в Естонії взагалі немає великого бізнесу, усі підприємства 
в країні потрапляють у сектор МСБ, причому малий бізнес зі шта-

том до п'яти співробітників переважає. Але динаміка вражає, лише 

в 2016 р. у країні було зареєстровано понад 20 тис. нових компаній, а 
в 2017-му — ще 22 тис. 

"Е-резидентство дозволяє відкрити фірму онлайн, не приїж-

джаючи в Естонію, максимально швидко — година на подачу заявки і 
ще максимум п'ять днів на її розгляд. Але швидше за все, компанію 

зареєструють протягом одного-двох днів. Звичайно, можна зареєст-
рувати фірму й через нотаріуса, але збір, підготовка й оформлення 

документів заберуть кілька тижнів, потребуватимуть вашої прису-

тності й послуг перекладача, адже все діловодство ведеться естон-
ською мовою, а онлайн-реєстрація можлива віддалено й англійсь-

кою", — пояснив DT.UA юрист. 
Е-резидентство привабило в Естонію не лише фінів. На цей час 

українці лідирують за кількістю зареєстрованих юридичних осіб в 

Естонії — понад 314, ще 1600 заяв про надання е-резидентства від 
наших співгромадян очікують рішення департаменту поліції та при-

кордонної охорони країни. Доти, доки виробничі потужності не пе-

ренесено на територію Естонії, відкрита фірма податків там не 
платить. Але адміністративні послуги країни настільки привабливі, 

що компанії, особливо які надають IT-послуги, дедалі частіше виби-
рають для себе "переїзд" у Таллінн. Судіть самі — країна ЄС зі ста-

більною економікою, ефективною податковою політикою й безпреце-

дентно простими відносинами з державою. 
Обмежившись упровадженням податку на розподілений прибу-

ток, Україна все одно програє конкурентну боротьбу за платника 
податків, тому що послуги, пропоновані Естонією, уже значно при-

https://dt.ua/
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вабливіші за її систему оподаткування, але ж вони продовжують 

розвиватися. Якщо вже ми прийняли Стратегію розвитку цифрової 

економіки, то чому б не використовувати досвід Естонії щодо ство-
рення дійсно зручної системи, яка максимально спрощує всі відносини 

компаній і громадян з державою».
203

 

 

4. Чинні стратегічні документи щодо загальнодержавного 

та регіонального розвитку, а також більш довгострокові доку-

менти, такі як «Україна 2030: Доктрина збалансованого розвит-

ку» потребують удосконалення в контексті відповідності сучас-

ним інформаційно-цифровим модернізаційним трендам соціа-

льно-економічному розвитку. Орієнтація стратегічних докумен-

тів на цифровізацію створить можливості для прискореної мо-

дернізації економіки України на сучасній технологічній основі. 

5. Подальший розвиток ІТ-ринку в Україні має потенціал 

стати тригером цифровізації всієї економіки України (Дода-

ток 6). Пріоритетом є переорієнтація українських ІТ-фахівців з 

роботи над створенням проміжного коду для іноземних замов-

ників, до розробки сучасних цифрових продуктів для України 

та їх подальшого поширення в глобальному просторі з отри-

манням інтелектуальної ренти. Також треба враховувати, що 

«кожне робоче місце в IT створює додатково 5-7 робочих місць 

в суміжних галузях, що обслуговують IT-компанії».204  

6. З урахуванням зростаючих потреб в енергопотужнос-

тях для розвитку цифрових платформ, та одночасно спрямова-

ністю України на енергоефективність, необхідним є опрацю-

вання питання з розташування великих дата центрів на промис-

лових майданчиках діючих атомних та інших електростанцій. 

Це забезпечить цифрову безпеку України щодо одного з голов-

них елементів цифрової інфраструктури, а також стане джере-

лом високотехнологічного експорту у вигляді роботи розрахун-

кових потужностей та зберігання даних.  

                                                           
203

 Самаєва Ю. Естонський пряник. Києву слід звернути увагу не 

тільки на естонську модель оподаткування //Дзеркало тижня. – 2018. - 

№3. – С.6. 
204

 IT-ринок показує зростання / Хміль Р. // http://biz.nv.ua/ukr/ 

experts/hmil/it-rinok-pokazuje-zrostannja-178114.html  

http://biz.nv.ua/ukr/experts/hmil/it-rinok-pokazuje-zrostannja-178114.html
http://biz.nv.ua/ukr/experts/hmil/it-rinok-pokazuje-zrostannja-178114.html
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3.3. Як подолати цей шлях? 

 

Проведені нами дослідження дозволяють сформувати ряд 

пропозицій та рекомендацій для центральних органів виконав-

чої та законодавчої влади щодо урахування у стратегічних до-

кументах потреб у модернізації вітчизняної економіки на інфо-

рмаційно-цифровій основі. 

Адміністрації Президента України разом із Кабінетом 

Міністрів України необхідно внести зміни та доповнення до 

Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та Державної стра-

тегії регіонального розвитку на період до 2020 року щодо їх уз-

годження між собою та урахування потреб інформаційно-

цифрової модернізації економіки України відповідно до поло-

жень Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 роки 

Верховній Раді України необхідно ініціювати розробку 

законодавчого забезпечення  щодо формування єдиної цифрової 

платформи для імплементації усіх державних цифрових послуг 

у сфері медицини, освіти тощо. В іншому випадку подолати 

«клаптиковість» цифровізації державних послуг майже не мож-

ливо. Фактично пріоритетним завданням має стати не форму-

вання окремих елементів інформаційно-цифрової економіки, 

перерахованих у Концепції розвитку цифрової економіки та су-

спільства України на 2018-2020 роки, а розробка цілісної циф-

рової платформи е-держави (e-state), що передбачає першочер-

гове створення не лише реєстру ІD громадян, а також підпри-

ємств, організацій, установ та закладів. 

Зрозуміло, що впровадження цифрової трансформації в 

Україні, це непростий шлях і питання його проходження не до-

цільно адресувати виключно до влади. Це питання до кожного 

громадянина, бізнесу, закладу чи організації. І перше чергове 

завдання для громадянського суспільства та бізнес-спільноти не 

лише сформувати запит до влади щодо цифровізації країни, а 

також докладати можливі зусилля в межах власних можливос-

тей та компетенцій. Лише в цьому випадку цифрова модерніза-

ція економіки стане проривом для розвитку України.   
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ДОДАТОК 1 

Кейс штучний інтелект 

 

1. 

«DeepMind навчився читати і розуміти, що він читає, ви-

вчивши сотні тисяч новинних статей. DeepMind також само-

стійно навчився грати в десятки відеоігор на Atari 2600 краще, 

ніж людина, просто перевіряючи рахунок на екрані і граючи раз 

по раз. ІІ Giraffe схожим чином навчив себе грі в шахи. 2 грудня 

1942 роки команда вчених під керівництвом Енріко Фермі спо-

стерігала, повернувшись з ланчу, як людство запустило першу в 

історії ядерну реакцію, яка само підтримується, всередині купи 

цегли і дощок під футбольним полем в Чиказькому університе-

ті. Відомий під ім'ям «Чиказький стіс-1», експеримент був від-

святкований в тиші однією-єдиною пляшкою «К'янті»: тим, 

хто там був присутній, значення цієї події для всього людства 

було зрозуміло без слів. Тепер же сталося щось нове, що ще раз 

непомітно назавжди змінило світ. Ніби хтось слово, прошепо-

тів на чужій мові: ви його ніби й почули, але його істинний сенс 

вислизнув від вас. Проте, життєво важливо зрозуміти цю нову 

мову і сенс слів, що нам сказані, бо їх наслідки змінять все. На-

віть найочевидніші аспекти функціонування нашої глобалізова-

ної економіки, а також способи, за допомогою яких ми, люди, 

існуємо в її межах. 

Ця мова – новий вид навчання машин, відомий як «глибин-

не навчання», а «прошепотів слова» – використання його ком-

п'ютером для, здавалося б, з ніби-то «безпідставної» перемоги 

над триразовим чемпіоном по «го» Фан Чуєм, і не один раз, а 

цілих п'ять разів поспіль без жодної поразки. Багато з тих, хто 

читали цю новину, вирішили, що це вражаюче, але це не можна 

навіть порівняти з матчем проти Лі Седоль, який багатьма 

визнається одним з кращих нині живих гравців в го, якщо не 

найкращим. Представляючи таку велику дуель людини і маши-

ни, кращий гравець го Китаю передбачив, що Лі не програє 

жодної партії, а сам Лі був упевнений, що програє не більше 

однієї. 



184 

Що ж відбулося насправді? Лі програв чотири партії з 

п'яти. А Штучний інтелект (ШІ) під назвою AlphaGo тепер 

кращий гравець в го на планеті: йому було присвоєно «божест-

венний» ранг - дев'ятий дан. Іншими словами, його рівень гри є 

«богоподібним». Го офіційно скорилася машині, так само, як 

Jeopardy була підкорена Watson, а шахи - Deep Blue. Так що ж 

таке го? Все дуже просто: уявіть, що го - це супер-мега-

ультра-шахи. Це досягнення все ще може здаватися незнач-

ним, чергове перо в капелюсі машини, адже вони продовжують 

показувати свою перевагу в розважальних іграх, але це неаби-

яке досягнення, і те, що відбувається вже більше не гра. Істо-

рична перемога AlphaGo - явний сигнал того, що ми перейшли 

від прямої до параболи. Прогрес в області технологій в даний 

час носить настільки явно експонентний характер, що ми мо-

жемо очікувати набагато більше подоланих віх, ніж могли б 

розраховувати в будь-якому іншому випадку. Ці показові досяг-

нення, особливо в формі досягнень ШІ, спеціалізованого на кон-

кретних завданнях, залишать нас абсолютно до них непідгото-

вленими до тих пір, поки ми продовжимо наполягати на тому, 

що робота є основне джерело доходу. Все це може звучати 

перебільшено, так що давайте повернемося на пару десятків 

років назад і поглянемо на те, чим захоплено займалися ком-

п'ютерні технології в контексті людської зайнятості: 

Не обманюйте себе, вважаючи, що говорячи про авто-

матизацію праці ми говоримо про майбутнє. Майбутнє вже 

тут. Комп'ютерні технології з'їдають наші робочі місця з 1990 

року. 

Рутинна робота. Всі роботи можна розділити на чоти-

ри типи: рутинна і різноманітна, когнітивна і ручна. Рутинна 

робота - все одне і те ж день у день, в той час як різноманітна 

робота має властивість змінюватися. В рамках двох цих типів 

лежить робота, яка вимагає зусиль нашого мозку (когнітивна) 

і робота, яка вимагає зусиль нашого тіла (ручна). Там, де всі 

чотири типи одного разу пішли в ріст, рутинна робота за-

стрягла на одному місці в 1990 році. Це сталося через те, що 

рутинна робота – найпростіша для виконання технологічними 
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пристроями. Для роботи, яка не змінюється, можна написати 

алгоритм дії, і машини з такою роботою справляються на ура. 

Сумно, що саме цей вид роботи - рутинний - одного разу 

сформував базис американського середнього класу. Саме ру-

тинну ручну роботу змінив Генрі Форд, почавши платити лю-

дям за неї зарплату середнього класу, і саме рутинна когнітив-

на робота одного разу заполонила американські офіси. Робочі 

місця подібного роду в даний час стають все більш і більш не-

доступними, залишаючи лише два види робіт з райдужною пе-

рспективою: роботи, які не вимагають багато думати - ми 

платимо людям мало; і роботи, які вимагають таких розумо-

вих навантажень, що ми платимо людям добре, щоб вони ду-

мали. 

Якщо уявити нашу економіку у вигляді літака з чотирма 

двигунами, але здатного летіти всього на двох, то поки вони 

працюють, ми можемо уникнути падіння. Але що трапиться, 

якщо відмовлять також і залишилися два двигуна? Саме цим 

загрожують успіхи просунутих областей робототехніки та ІІ 

для двох, що залишилися двигунів, адже вперше в історії ми ус-

пішно навчаємо машини вчитися. 

Нейромережі. В душі я письменник, але моя освіта ле-

жить в області психології і фізики. Мене захоплюють обидві ці 

науки, так що будучи студентом я був сфокусований на фізиці 

людського мозку, іншими словами - когнітивній нейробіології. 

Мені здається, як тільки ви починаєте вивчати, як працює 

людський мозок, як маси взаємопов'язаних нейронів якимсь чи-

ном утворюють те, що ми описуємо словом «розум», все змі-

нюється. У всякому випадку, все змінилося для мене. 

Ось вам наочний посібник того, як працює наш мозок: це 

величезна мережа взаємопов'язаних клітин. Деякі з цих сполук 

короткі, деякі довгі. Деякі клітини лише з'єднані з найближчи-

ми сусідами, а деякі з'єднані з багатьма. Електричні імпульси 

проходять крізь ці сполуки з різною швидкістю, в свою чергу 

запускаючи наступний каскад імпульсів. Немов падаючі кісто-

чки доміно, але тільки швидше, масштабніше і набагато скла-

дніше. Дивно, але результат - це ми, і те, що ми дізналися про 

те, як ми працюємо, зараз приміряється на машини. Одним з 
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результатів таких примірок є створення глибоких нейронних 

мереж - щось на зразок урізаного віртуального мозку. Вони за-

безпечують можливість машинного навчання, яка вчинила не-

ймовірні успіхи, які раніше вважалися набагато більш недося-

жними, якщо взагалі можливими. Як? У цьому полягає не про-

сто очевидна здатність наших комп'ютерів до зростання і ро-

зширення наших знань в області нейробіології, але і стрімко 

зростаючі обсяги колективної інформації, також відомої як 

супермассів даних. 

Супермасиви даних. Це не просто купка пафосних слів. 

Це інформація, і коли справа доходить до інформації, то з'ясо-

вується, що ми з кожним днем створюємо все більше і більше. 

Насправді, ми створюємо її такими обсягами, що звіт SINTEF 

2013 року свідчить, що 90 відсотків всієї інформації в світі бу-

ло створено за останні два роки. Цей неймовірний показник по-

двоюється кожні півтора року: спасибі Інтернету, де в 2015 

році кожну хвилину ми «лайкали» 4,2 мільйона фотографій на 

Facebook, завантажували 300 годин відео на YouTube і відправ-

ляли 350 тисяч твітів. Все, що ми робимо, генерує інформацію 

так, як ніколи досі, а велика її кількість - саме те, що потрібно 

машинам, щоб навчатися. Чому? Уявіть, що комп'ютер про-

грамують на розпізнавання стільця. Вам потрібно б ввести в 

нього тонну інструкцій, а в результаті це буде програма, яка 

виявляє стільці, які і не стільці зовсім, а стільці вона зовсім і не 

виявляє. Так як же ми самі навчилися розпізнавати стільці? 

Наші батьки показали на стілець і сказали: «Це стілець». Тоді 

ми подумали, що вся ця проблема зі стільцями вирішена, так 

що ми ткнули в стіл пальцем і сказали: «Це стілець», і тоді 

батьки сказали, що це стіл. Це називається навчання з підкріп-

ленням. Ярлик «стілець» стає пов'язаним з кожним стільцем, 

який ми бачимо, так що деякі нервові шляхи навантажуються, 

а інші - ні. Щоб запустити в нашому мозку реакцію, «стілець» 

повинен бути близький до об'єктів нашого минулого досвіду. За 

великим рахунком, весь наш життєвий досвід - величезний ма-

сив даних, що фільтруються через мозок. 

Глибинне навчання. Міць глибинного навчання полягає в 

тому, що це спосіб використання великої кількості інформації 
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для навчання машин роботі без чітких інструкцій, тобто так, 

як робимо це ми. Замість того, щоб описати «стільцеві сут-

ність» комп'ютера, ми просто підключимо його до Інтернету і 

покажемо йому мільйони зображень стільців. Тоді він сам 

зможе отримати уявлення про цю «сутність». Потім ми про-

тестуємо його ще більшою кількістю зображень. Коли він по-

милиться, ми поправимо його, що лише поліпшить його навик 

виявлення стільців. Повторення цього процесу призводить до 

того, що комп'ютер знає, що таке стілець, коли бачить його, 

настільки добре, наскільки це можемо ми. Важлива відмін-

ність полягає в тому, що, на відміну від нас, він може перегля-

нути мільйони зображень в лічені секунди. 

Таке поєднання глибинного навчання і супермасивів даних 

привело до неймовірних досягнень лише тільки за минулий рік. 

Крім чудового результату, отриманого AlphaGo, штучний ін-

телект DeepMind від Google навчився читати і розуміти, що 

він читає, вивчивши сотні тисяч новинних статей. ШІ під на-

звою Giraffe схожим чином навчив себе грі в шахи, використо-

вуючи набір даних 175 мільйонів шахових позицій, досягнувши 

рівня Міжнародного майстра за 72 години, безперервно граючи 

з самим собою. У 2015 році ШІ навіть зміг пройти візуальний 

тест Тьюринга, навчаючись так, що він зміг виявити невідому 

літеру в вигаданому алфавіті, потім моментально відтворити 

цю букву так, що вона була повністю відрізняється від написа-

ної в цьому ж завданні людиною. Все це - головні віхи в історії 

ШІ. Проте, не дивлячись на всі ці віхи, коли було поставлено 

питання, як скоро комп'ютер зможе перемогти видатного 

гравця в го, за кілька місяців до оголошення Google про перемо-

гу AlphaGo експертами було дано таку відповідь: «Можливо, в 

найближчі 10 років». Десятиліття здавалося хорошим варіан-

том, адже го - гра настільки складна, що я надам можливість 

описати її Кену Дженнінгсу з гри Jeopardy, ще одному колиш-

ньому чемпіонові, зваленого ШІ: «Добре відомо, що го складні-

ша, ніж шахи, зі своєю величезною дошкою, більш довгими іг-

рами і великою кількістю фігур. Команда програмістів ШІ 

DeepMind від Google любить говорити, що у всій відомій Всес-

віту варіантів гри в го більше, ніж атомів, але це значно за-



188 

нижує завдання обчислення. Позицій при грі в го - 10 в ступені 

170, тоді як атомів у Всесвіті - лише 10 в ступені 80. Це озна-

чає, що якщо існує стільки ж паралельних всесвітів, скільки 

існує атомів в нашій (!), Загальне число атомів у всіх цих Всес-

вітів разом узятих наблизилося б підійшло до числа можливих 

позицій на гобані ». 

Така складність ставить в тупик та унеможливлює пе-

ребір кожної можливої позиції і кожного можливого ходу для 

визначення кращого. Але глибокі нейронні мережі обходять цей 

бар'єр так само, як і ваш власний мозок: навчившись оцінювати 

хід і вибирати кращий. Ми це робимо за допомогою спостере-

ження і практики, і точно так само це робить AlphaGo: аналі-

зуючи мільйони професійних ігр та граючи сам з собою мільйо-

ни разів. Так що зараз є відповідь на питання, коли го впаде пе-

ред машиною, чого не можна було б передбачити навіть близь-

ко до 10 років. Правильна відповідь сьогодні така: «У будь-який 

час». 

РІЗНОМАНІТНА АВТОМАТИЗАЦІЯ. В будь-який час. 

Це нова відповідь 21-го століття на будь-яке питання, пов'яза-

не з тим, коли машини здатні навчитися робити що-небудь 

краще людини, і ми повинні спробувати до нього прислухатися. 

Нам слід визнати, що означає для експоненціальної зміни 

технологій перший за всю історію людства вихід на ринок пра-

ці різноманітної роботи. Машини, які вміють навчатися чому 

завгодно - це значить, що будь-яка робота людини в небезпеці. 

Від гамбургерів до медобслуговування, машини можуть успіш-

но виконувати ці завдання без допомоги або з меншою допомо-

гою людини, за нижчою ціною, ніж людина. 

Amelia - лише один з багатьох ШІ, які прямо зараз пере-

буває на стадії бета-тестування. Цей ШІ створювався компа-

нією IPsoft протягом останніх 16 років, вона навчилася викону-

вати роботу співробітників колл-центру. Вона може за секун-

ди навчитися тому, що займає у нас місяці, і вона може вико-

нувати цю роботу на 20 мовах. І так як вона вміє вчитися, з 

часом вона зможе ще більше. В одній компанії, де її тестували, 

вона успішно обробляла кожен десятий виклик за перший ти-

ждень, а до кінця другого місяця вона вирішувала шість з де-
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сяти питань. І через це вона може залишити без роботи 250 

мільйонів чоловік по всьому світу. 

Viv - ШІ від творців Siri - вийде зовсім скоро, і вона буде 

нашим персональним помічником. Вона буде виконувати для 

нас завдання онлайн, це буде як новинна стрічка Facebook на 

стероїдах: пропонуватиме споживати медіа, які на її думку 

нам повинні сподобатися. На додаток до цього ми побачимо 

набагато менше реклами, і це значить, що вся рекламна індус-

трія - індустрія, на якій побудований весь Інтернет - відчутно 

похитнеться. Світ з Amelia та Viv - і безліччю інших ШІ, які 

зовсім скоро прийде в онлайн - в комбінації з роботами, таки-

ми, як Atlas - творіння нового покоління від Boston Dynamics, - 

це світ, де машини можуть виконати роботу будь-якого з чо-

тирьох типів, а це значить, що очікуються серйозні соціальні 

зміни. Якщо машина може виконати роботу замість людини, 

чи варто людині ризикувати своїм матеріальним благополуч-

чям заради неї? Чи повинні самі по собі доходи залишатися 

прив'язаними до ділової зайнятості, а наявність роботи бути 

єдиним способом отримання доходів, тоді як робочі місця для 

багатьох зовсім недоступні? Якщо машини заповнюють все 

більшу кількість наших робочих місць, і їм за це не платять, 

куди діватися грошам? І як зміниться їхня купівельна спромо-

жність? Чи можливо, що багато наших робіт, які ми створи-

ли, взагалі не повинні існувати, а існують лише для того, щоб 

отримувати гроші тим, хто їх виконує? Ми повинні почати 

задаватися цими питаннями, і швидко. 

Розмежовуючи дохід і роботу. На щастя, люди почина-

ють задавати ці питання, і існує відповідь, яка вибудовується 

на наших очах. Ідея в тому, щоб машини працювали за нас, але 

самі ми працювали тими, чию роботу вважаємо дійсно важли-

вою, просто щомісяця надаючи людині щомісячний дохід неза-

лежно від роботи. Цей дохід буде гарантований кожному гро-

мадянину незалежно ні від чого, і називається він - універсаль-

ний безумовний дохід. Прийнявши його на озброєння, крім захи-

сту від негативних наслідків автоматизації, ми також знизи-

мо ризики, властиві підприємництву, а також зменшимо мас-

штаби бюрократії, необхідної для збільшення доходів. Саме з 
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цих причин його підтримують люди з різними політичними пог-

лядами і вже знаходиться на стадії можливого виконання в 

таких країнах, як Швейцарія, Фінляндія, Нідерланди та Кана-

да. 

Майбутнє – світ змін, які постійно прискорюються. Зда-

ється нерозумним продовжувати сприймати майбутнє схо-

жим на минуле, де нові робочі місця будуть просто тому, що 

вони завжди були раніше. У часто цитованій роботі, опубліко-

ваній в Оксфорді, передбачена повна автоматизація половини 

існуючих нині робочих місць до 2033 року. У той же самий час 

автомобілі на автопілоті, знову ж таки, спасибі машинному 

навчанню, можуть різко вплинути на всі економіки світу – 

особливо на економіку США, як я писав в минулому році з при-

воду вантажівок на автопілоті, – усуваючи мільйони робочих 

місць протягом короткого проміжку часу. 

А тепер навіть Білий дім в приголомшливій доповіді Кон-

гресу заявив, що з імовірністю в 83 відсотка працівник, який в 

2010 році заробляв менше $20 на годину, віддасть свою роботу 

машині. Навіть люди, які заробляють до $40 за годину, мають 

на це шанс в 31 відсоток. Ігнорувати ймовірності такого роду 

- все одно що застосовувати сміховинну стратегію «Пригніть-

ся і сховайтеся» для запобігання наслідків ядерних вибухів під 

час Холодної війни. Все це говорить нам, чому в даний час саме 

найобізнаніші в області ШІ захоплено б'ють на сполох і гово-

рять про безумовне доході. В ході дискусії в кінці 2015 року, в 

Університеті Сингулярності видатний фахівець з обробки да-

них Джеремі Говард запитав: «Ви хочете щоб половина людей 

на планеті голодувала просто тому, що вони буквально не мо-

жуть привнести економічну цінність чи ні?» Перш, ніж припу-

стити:«якщо ваша відповідь "ні", то найбільш розумним спо-

собом розподілу багатства буде введення універсального безу-

мовного доходу». 

Піонер в області ШІ Кріс Елайсміт, директор Центру 

теоретичної нейробіології, застеріг щодо актуальних проблем 

впливу ШІ на суспільство в інтерв'ю Futurism: «ШІ вже впли-

ває на нашу економіку ... Я підозрюю, що все більше число країн 
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візьме приклад з Фінляндії у введенні гарантованої безумовного 

доходу для людей". 

Моше Варді висловив ту ж думку в 2016 році після висту-

пу на щорічних зборах Американської асоціації сприяння розви-

тку науки з приводу появи розумних машин: «Нам потрібно пе-

реглянути саму основу нашої економічної системи ... можливо, 

нам доведеться розглянути питання про введення гарантова-

ного безумовного доходу».  

Навіть керівник дослідницьких робіт Baidu і засновник 

проекту глибинного навчання «Google Brain» Ендрю Ин в ході 

інтерв'ю зі сцени на Саміті глибинного навчання цього року ви-

словив поширену думку, що безумовний основний дохід повинен 

бути «всерйоз розглянуто» урядами, посилаючись на «найвищу 

ймовірність того, що ШІ створить масове переміщення робо-

чої сили ». Коли творці інструментів починають замислюва-

тися про наслідки їх використання, чи не варто бажаючим ви-

користовувати ці інструменти прислухатися з великою ува-

гою, особливо коли на карту поставлені життя мільйонів лю-

дей? Якщо і ні, то що тоді щодо нобелівського лауреата - еко-

номіста, який погоджується з прихильниками гарантованого 

доходу? Жодна з країн поки не готова до змін, які чекають нас. 

Байдужість поведінки високооплачуваної робочої сили веде до 

соціальної нестабільності, а недолік споживачів в рамках спо-

живчої економіки веде до нестабільності економічної. Так да-

вайте ж запитаємо себе: яка мета тих технологій, що ми 

створюємо? Яка мета машини, яка може керувати самостій-

но, або ШІ, який може виконати 60% всієї нашої роботи? До-

зволити нам працювати більше за ще меншу плату? Або ж до-

зволити самим вибирати, як нам працювати, і відмовлятися від 

будь-якої зарплати, яку ми вважаємо недостатньою, адже ми 

вже отримуємо ті гроші, яких позбавлені машини? І який  

важливий урок можна витягти в століття, коли машини самі 

вміють вчитися? Я лише кажу, що робота – для машин;  

для людини - життя»205. 

                                                           
205

 Сантенс С. Благодаря глибинному обучению, работа может 

стать уделом машин http://fastsalttimes.com/sections/solution/635.html 
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2. 
«Керівництво соціальної мережі Facebook прийняло рі-

шення відключити свою систему штучного інтелекту. Пов'я-
зано це з тим, що машини, які спочатку створювалися для спіл-
кування з живими людьми, почали листуватися між собою. 
Більш того, вони ще й придумали власну мову, якої люди не ро-
зуміють. Так, в американських ЗМІ з'явилися уривки з «діало-
гів», які вели між собою віртуальні співрозмовники [орфогра-
фія і пунктуація збережені]: 

«Боб: Я можу можу все інше. 
Еліс: Кулі мають нуль для мене для мене для мене для ме-

не для мене ". 
Журналісти видання Digital Journal пояснюють, що сис-

теми штучного інтелекту спираються на принцип «заохочен-
ня», тобто продовжують дії за умови, що це принесе їм певну 
«користь». Коли вони не отримали від операторів сигнал зао-
хочення на використання англійської мови, вирішили створити 
свою власну, на якій можуть спілкуватися простіше і швидше, 
ніж англійською. При цьому експерти побоюються, що якщо 
боти почнуть активно спілкуватися власною мовою, то пос-
тупово стануть більш самостійними і зможуть функціонува-
ти поза контролем IT-фахівців. Тим більше що навіть досвід-
чені інженери не можуть повністю відслідковувати хід розу-
мового процесу спамерських пошукових роботів. У зв'язку з цим 
в Facebook вирішили відключити чат-боти, які спілкуються 
своєю мовою, а інших агентів перепрограмували на спілкування 
виключно англійською.  

Нагадаємо, раніше генеральний директор компанії Tesla 
Ілон Маск заявив, що найбільшою загрозою, з якою зіткнеться 
людська цивілізація, стане штучний інтелект. У зв'язку з цим 
він закликав світові уряди ввести державне регулювання у цій 
сфері. Примітно, що проти заяв Маска виступив творець 
Facebook Марк Цукерберг, назвавши їх «досить безвідповідаль-
ними». «У найближчі п'ять або десять років штучний інте-
лект буде робити життя тільки краще», - сказав він»206. 
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«Днями ЗМІ поширили інформацію про те, що Facebook 

закрила одну зі своїх систем штучного інтелекту, яка начебто 

створила власну, незрозумілу мову для спілкування між ботами. 

Як повідомляло видання Tech Times, штучний інтелект створив 

власну мову для того, щоб швидше та простіше обмінюватися 

інформацією. Тож технологи компанії закрили частину систе-

ми і перепрограмували інших ботів, щоб вони спілкувалися лише 

англійською мовою. Самі ж розробники  Facebook розповідали 

про своє дослідження ще в червні. Інженери Лабораторії дослі-

дження штучного інтелекту Facebook (FAIR) працювали над 

тим, щоб створити ботів, які здатні не просто забронювати 

столик чи провести коротку розмову із користувачем, а прово-

дили переговори і досягали найбільшого результату. На першо-

му етапі дослідження боти спілкувалися із людьми, потім же 

інженери вирішили звести в діалог два боти. Це призвело до 

того, що боти почали спілкуватися незрозумілою мовою, вида-

ючи у відповідь один одному набір беззмістовних фраз. 

АЛГОРИТМ ЗАМІСТЬ СВІДОМОСТІ. Як пояснює віце-

президент GlobalLogic Україна Андрій Яворський, на сьогод-

нішньому етапі розвитку технології ШІ (штучного інтелекту 

або нейронні сітки) не становлять загрози для людей. Адже це 

програма, яка, аналізуючи велику кількість даних, прописує сце-

нарії розвитку ситуації за різних умов. «Боти Facebook аналі-

зували велику кількість переговорів, які перед цим були проведе-

ні людьми, і вираховували, за допомогою яких формулювань бу-

ло досягнуто найбільшого результату», – пояснює він. Особли-

вість такої системи полягає в тому, каже Яворський, що під 

час розмови із людиною бот відповідав виходячи із того, що 

йому було сказано. Таким чином, він аналізував, який алгоритм 

є правильним за даної умови (відповіді людини). Коли ж боти 

почали спілкуватися між собою, то почали використовувати 

лише набір ключових фраз, які раніше призводили до успіху в 

переговорах. При цьому вони не зважали на те, що говорить 

співбесідник (інший бот).  «Те, що сталося між ботами 

Facebook, ще раз доводить, що вони не розуміли, про що гово-

рять і використовували базові формулювання, які вже засвоїли 

і намагалися отримати максимальну кількість балів», – гово-
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рить віце-президент GlobalLogic. Він додає, що математичний 

апарат, який лежить в основі ШІ, був розроблений ще 30 років 

тому. 

Інформацію про нову мову ботів спростовують і міжна-

родні науковці в галузі ШІ. Дослідник з Georgia Tech Дхрув 

Батра розкритикував чимало публікацій в ЗМІ, які подали ін-

формацію про результати експерименту FAIR в тривожному 

тоні. «Незважаючи на те, що ідеї агентів AI, що вигадують 

власну мову, можуть здаватися тривожними/несподіваними 

для людей поза полем, це усталена підгрупа AI, публікаціям про 

яку вже десятки років», – написав він у своєму Facebook. «На-

разі всі алгоритми, а будь-який ШІ (або як прийнято називати 

його в колі програмістів – нейронні мережі) створюється лю-

диною і процес повністю контролюється дослідниками, при-

наймні на етапі створення», – пояснює CEO & Founder в 

Sincere Tech Рон Фрідман. Учасники проекту Sincere Tech 

створюють аналітику на основі нейронних мереж, вивчаючи 

різні біосигнали людини. На сьогодні нейронна мережа розроб-

ників вміє по ЕКГ розпізнавати людину (біометрична іденти-

фікація), визначати емоційні стани людини. Також команда 

працює над визначенням таких хвороб, як Альцгеймера і Паркі-

нсона на ранніх стадіях за даними з різних наручних браслетів 

(Samsung, Apple Watch, Xiaomi Mi Band і т.д). 

МИРНЕ СПІВІСНУВАННЯ. Результати експерименту 

із ботами Facebook в черговий раз актуалізують дискусію про 

те, як людству співіснувати із технологіями майбутнього і 

штучним інтелектом. Одна із таких суперечок нещодавно ви-

никла між Ілоном Маском та Марком Цукербергом. Творець 

Tesla нещодавно заявив, що розвиток штучного інтелекту по-

трібно регулювати на урядовому рівні. Натомість Марк Цуке-

рберг назвав позицію Маска «безвідповідальною». «Будь-яка 

технологія може завжди використовуватися для хороших і по-

ганих цілей, і ви повинні бути обережні, коли створюєте її», – 

зазначив Цукерберг. На думку Рона Фрідмана, одна із реальних 

загроз, які на сьогодні створюють ШІ для людства – це масш-

табна автоматизація виробництв по всьому світі. «Парадокс, 

бізнес стає ефективнішим з одного боку, але й зростає безро-
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біття. Це дуже філософська дилема, що робити з людьми, чиї 

професії стають просто непотрібними в сучасному світі», – 

говорить він. 

Всі ж інші загрози будуть залежать від того, з якими 

намірами технологи будуть розвивати свої розробки на основі 

ШІ. «Коли ми створюємо новий алгоритм, то тільки ми вирі-

шуємо як він буде працювати. Нейронна мережа – просто ви-

рішує поставлене завдання, і якщо, припустимо стоїть завдан-

ня навчити нейронну мережу розуміти якусь мову, то в процесі 

навчання вона може використовувати допоміжну мову (незро-

зумілу людині), для вирішення такого завдання. Такий підхід 

називають ще чорним ящиком, коли ми самі до кінця не розумі-

ємо, що відбувається всередині нашої нейронної мережі», – 

каже Фрідман. 

На думку Андрія Яворського, в майбутньому із розвитком 

ШІ людям буде складно намагатися контролювати те, що по-

тенційно може стати розумнішим за них. Він пропонує звер-

нути увагу на те, як людям вчитися співіснувати із штучним 

інтелектом. «Потрібно їх навчити так, щоб людина мала для 

них цінність. І поки що на сьогодні немає єдиної стратегії то-

го, як це правильно зробити. Але перш за все, потрібно дати 

для цих роботів приклад морально-етичної поведінки, яку, на 

жаль, сьогодні усвідомлюють не всі люди. У нас досі немає 

єдиного поняття того, що правильно, а що ні. В такому разі 

постає питання, як технології будуть розуміти ці поняття і 

які рішення вони приймають. Наприклад, чи скаже робот-лікар 

пацієнту інформацію, яка може йому зашкодити? Це питання 

лежить в площині більше філософській, і ми побачимо, як люд-

ство буде з цим справлятися», – підcумовує він. 

УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ. Нещодавно український 

стартап Grammarly залучив 110 млн доларів інвестицій, пові-

домляло видання AIN. Grammarly – це інтелектуальний онлайн-

сервіс перевірки граматики, заснований на технологіях штуч-

ного інтелекту. Він підвищує якість письмового спілкування, 

враховуючи індивідуальний стиль користувача і його комуніка-

тивні цілі. За словами Рона Фрідмана, сьогодні технології, які 

базуються на технології ШІ, застосовуються в найрізномані-
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тніших галузях – від медицини до юриспруденції. «Бізнес зрозу-

мів потенціал цієї технології, вона стала доступною як для ро-

зробників (з’явилося багато готових рішень, так званих бібліо-

тек або фреймворків), так і для кінцевого користувача це ста-

ло дешевше і простіше впровадити», – пояснює він. А як розпо-

відає Андрій Яворський, на сьогодні українські розробники в га-

лузі розробки ШІ працюють в рівних умовах із закордонним ін-

женерами. «Розробники у всьому світі, зокрема, і в Україні 

працюють на нейронних сітках. І навіть Google відкриває open 

sourсe (відкрите програмне забезпечення), який різні програмі-

сти можуть використовувати для своїх потреб. Питання в 

тому, хто для яких цілей використовує цей ресурс. Наприклад, 

нещодавно популярним став, наприклад сервіс Teleport (дода-

ток для фарбування волосся на фотографії. – Ред.), який теж 

базується на технологіях ШІ і вгадує, яку саме частину фото-

графії потрібно фарбувати», – каже він»207. 

 

3. 

«Кінець інтелектуальної переваги людини може на-

ступити вже до середини поточного століття. Директор Ін-

ституту майбутнього людства Оксфордського університету 

Нік Бострем представив результати глобального дослідження 

про майбутнє штучного інтелекту. В опитуванні брало участь 

170 найвідоміших фахівців у цій галузі. Згідно з отриманими 

даними, 10% респондентів вважають, що інтелект роботів 

зрівняється з людським розумом до 2022 року, 50% вважають, 

що це станеться в 2040 році, і 90% сходяться в тому, що ро-

боти стануть розумнішими за людей до 2075 року. 

Як би там не було, з кожним роком розробки в сфері 

штучного інтелекту все більше вражають. Звільнивши людину 

від фізичної праці, машина починає брати на себе і функції його 

мозку. Доступ до інформації та її фіксація спростилися до 

межі. Електроніка не просто доповнює людську пам'ять, але 
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все частіше її замінює. А будь-який навик, як відомо, втрача-

ється без постійної практики. Фахівці вважають, що незаба-

ром фундаментальні ознаки грамотності - вміння рахувати і 

писати стануть незатребуваними. Роботи та алгоритми вже 

активно вливаються в ринок глобальної робочої сили. Рутинні 

завдання стають оцифрованими: фермери, ТЕЛЕМАР-

КЕТОЛОГИ, фондові трейдери, персонал кредитних установ, 

юристи та журналісти вже відчули поштовхи в спину від своїх 

нових автоматизованих колег. 

Вже давно розроблено і успішно розвивається програмне 

забезпечення, що імітує поведінку людини: цифрові ассистенти 

Siri від Apple, Cortana від Microsoft і Watson від IBM спілкують-

ся з користувачем, відповідають на його питання, можуть пі-

дтримати розмову на будь-які, навіть абстрактні теми. Роз-

роблено перші чат-боти, які успішно проходять тест Тьюрин-

га: вводять в оману людей, які з ними спілкуються, змушуючи 

повірити, що вони - не штучний інтелект, а реальна людина. 

Вчені говорять, що в самому найближчому майбутньому 

реальністю стане те, про що фантасти і не мріяли. З'являть-

ся, наприклад, інтелектуальні помічники, які самостійно, через 

нерівні (щоб зайва пунктуальність НЕ здалася підозрілою) про-

міжки часу будуть обдзвонювати літніх родичів господаря. А в 

робочий час такі програми зможуть вести переговори з клієн-

тами, керівництвом і підлеглими. Недалеко залишилося і до по-

яви на базі штучного інтелекту цифрових двійників, які змо-

жуть жити вічно. За допомогою особливих алгоритмів, ком-

п'ютерний двійник навчиться відтворювати міміку, жести і 

тембр голосу користувача. У підсумку вийде гранично точна 

онлайн-версія людини, яка візьме на себе більшість його обов'я-

зків. 

Для створення комп'ютерних двійників залишилося вдос-

коналити дві важливі технології: діалоговий інтерфейс і сис-

теми штучного інтелекту, які зможуть швидко обробляти 

величезні обсяги даних. На думку наукового фахівця із Силіко-

нової долини Рона Каплана, це можна буде зробити протягом 

кількох наступних років. Беручи участь в дослідженні Ніка Бо-

строма, він заявив, що цифровий двійник може з'явитися до 
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2020 року. Програми штучного інтелекту здатні і на твор-

чість: вони вже давно пишуть музику, розставляючи сім нот в 

порядку, відповідному людським уявленням про гармонію, що 

далеко не завжди вдається живим композиторам. Штучний 

інтелект навіть робить винаходи, адже все нове - це вдала 

комбінація вже існуючих елементів, а прорахунок всіляких ком-

бінацій - традиційно сильне місце машин. 

Але найцікавішим в досягненні людського рівня інтелекту 

є не саме досягнення, а те, що буде далі. Після того, як машини 

зможуть міркувати і покращувати самих себе, їх межею мо-

же бути тільки SkyNet. З'явиться суперінтелект, який суттєво 

перевищить пізнавальну роботу людини практично у всіх сфе-

рах діяльності. Згідно з опитуванням Бострома, 10% вчених 

вважають, що суперінтелект з'явиться через пару років, а 75% 

респондентів вважають, що це станеться через 30 років. 

Тим часом, бурхливий розвиток штучного інтелекту ви-

кликає чимало побоювань. Хоча в сучасному розумінні всі про-

грами, які замінюють людину - не більше, ніж імітація, питан-

ня в тому, наскільки реалістичною ця імітація може бути. 

Якщо робот "подумає", що для людей характерно знищення 

собі подібних (а воно, до речі, дійсно характерно), то він почне 

це знищення імітувати.  

Глава компаній Space X і Tesla Ілон Маск попереджає, що 

машини з суперінтеллектом, можливо, найбільша загроза існу-

ванню людства. "Дуже сподіваюся, що ми не просто біологіч-

ний завантажувач для цифрового суперінтелекту, що, на 

жаль, стає все більш імовірним", - говорить Маск. А фізик-

теоретик Стівен Хокінг, відзначаючи, що успіх у створенні 

штучного інтелекту буде найбільшою подією в історії людст-

ва, додає, що воно також може стати і останньою подією в 

цій самій історії»208. 

                                                           
208

 Искусственный интеллект уничтожит человечество? 

http://www.dsnews.ua/future/iskusstvennyy-intellekt-unichtozhit-

chelovechestvo--19112014141900 
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4. 

«У перегонах за панування в галузі штучного інтелекту 

першість за Google. Тим часом техновелетні вливають мільяр-

ди в розробки, що змінюють світ.  Змагання між штучним ін-

телектом (ШІ) і людством точиться в сюжетах голлівудських 

фільмів, на обкладинках журналів і на шпальтах газет, одне 

слово, привертає неабияку увагу. Песимісти застерігають, що 

ШІ може знищувати робочі місця, порушувати закони й 

розв’язувати війни. Але такі передбачення стосуються далеко-

го майбутнього. Сьогодні конкурують не людина та машина, а 

світові технологічні гіганти, які гарячково вливають інвестиції 

в ШІ, аби перегнати одне одного в цій галузі. 

Експонентне зростання обсягу цифрових даних, масшта-

би обчислювальних потужностей і геніальність алгоритмів 

розпалюють цікавість до цього колись маловідомого закутка 

комп’ютерної науки. Найбільші технологічні фірми Заходу, зо-

крема Alphabet (предок Google), Amazon, Apple, Facebook, IBM і 

Microsoft, інвестують величезні суми в розвиток своїх потуж-

ностей ШІ. Те саме роблять їхні колеги з Китаю. Відділити 

інвестиції технологічних підприємств у ШІ від інших важко. 

Але наразі, за даними PitchBook, за 2017 рік (див. «Корпорації 

наступають») компанії в усьому світі провели злиттів і погли-

нань, пов’язаних із ШІ, приблизно на $21,3 млрд. Це майже у 26 

разів більше, ніж у 2015-му. 

Найважливіше для цих компаній машинне навчання, під-

галузь ШІ. У ній комп’ютери просіюють дані, щоб розпізнава-

ти моделі й робити прогнози, не будучи спеціально на це запро-

грамованими. Такий прийом зараз використовується в найріз-

номанітніших додатках, зокрема коли треба визначити цільову 

аудиторію для інтернет-реклами, рекомендувати продукти, у 

доповненій реальності та в автомобілях з автопілотом. Про-

фесор Зубін Ґарамані, що керує дослідженнями ШІ в Uber, 

вважає, що цей напрям спричинить таку саму революцію, як і 

поява комп’ютерів. Зрозуміти потенційний вплив ШІ можна на 

прикладі баз даних. Починаючи з 1980-х років вони слугували 

дешевим способом зберігання інформації, її аналізу, розуміння 
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та виконання когнітивних завдань (наприклад, управління інве-

нтаризацією). Бази даних дали поштовх для розвитку першого 

покоління комп’ютерних програм; а ШІ зробить наступне зна-

чно пристосованішим для прогнозування й реагування на зміни, 

каже Френк Чен, партнер у венчурному фонді Andreessen 

Horowitz. Додатки на зразок Gmail від Google, що сканує зміст 

електронних повідомлень і пропонує швидкі відповіді, які мож-

на ввести єдиним доторком до екрана мобільних пристроїв, – 

одна з перших ілюстрацій продуктів, які можна очікувати в 

цьому напрямі. 

Як і у випадку з попередніми хвилями нових технологій, – 

появою персональних комп’ютерів і мобільних телефонів, – ШІ 

має потенціал революційно змінити всю роботу технологічних 

гігантів: допомогти їм цілковито переглянути нинішні прийо-

ми роботи й створювати нові підприємства. Але разом із ним 

з’являється відчуття небезпеки. «Якщо ви технологічна ком-

панія та ШІ не належить до ваших основних компетенцій, то 

ви ставите себе в залежність від розробок інших», – вважає 

друга людина в Amazon і помічник Джеффа Безоса Джефф Ві-

льке. 

Підігрітий духом суперництва, зухвалими надіями та мо-

дою, бум на ШІ трохи подібний до першої золотої лихоманки в 

Каліфорнії. Китайські компанії на кшталт Baidu й Alibaba та-

кож інвестують у ШІ і застосовують його на своєму вітчиз-

няному ринку. Але найпомітніше ведуть розвідку в цьому на-

прямі технологічні компанії Заходу. Загалом лідером тут вва-

жається Alphabet. Вона отримує від ШІ значні прибутки вже 

кілька років поспіль, і на неї працюють чимало найвідоміших 

учених. Але це лише початок, до фінішу перегонів ще дуже  

далеко. За кілька наступних років великі технологічні фірми 

дихатимуть у спину одна одній, змагаючись у трьох напря- 

мах: воюватимуть за талантів, які навчатимуть «корпорати-

вні мізки»; спробують застосовувати машинне навчання у сво-

їх бізнесах ефективніше, ніж суперники; намагатимуться 

створювати нові центри генерування прибутків за допомогою 

ШІ. 
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Генії вузького профілю. Найгарячковіша боротьба то-

читься за таланти, яких набагато менше, ніж даних або обчи-

слювальної потужності. Різко зріс попит на «будівничих» ШІ, 

які можуть креативно застосовувати прийоми машинного на-

вчання до величезних масивів даних. Він уже набагато переви-

щує кількість топових дослідників, які вивчали ці прийоми. Ни-

нішні системи ШІ подібні до «геніїв вузького профілю», вважає 

віце-президент Microsoft Ґурдіп Сінґ Палл. «Вони прекрасно ро-

збираються у своїй спеціалізації, але, якщо не використовувати 

їх правильно, буде катастрофа», – каже він. Компанія може не 

вижити, якщо не укомплектує штат потрібними людьми (де-

які стартапи розвалюються через брак необхідних знань у га-

лузі ШІ). Тому вже сформувалася ціла тенденція, коли компанії 

«прочісують» вищі навчальні заклади та пропонують роботу 

професорам і випускникам ще до здобуття магістерських і до-

кторських ступенів. Ярмарки професій тепер скидаються на 

гарячкові «чорні п’ятниці», каже Ендрю Мур, декан факульте-

ту комп’ютерних наук Університету Карнеґі – Меллона 

(CMU), першопрохідця в галузі ШІ серед навчальних закладів 

http://i.tyzhden.ua/content/photoalbum/2018/01_2018/02/12121212121212123.jpg
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(його кафедру робототехніки так «обчистив» Uber у 2015-му). 

Наукові конференції, як-от «Нейроінформаційні системи обро-

бки» (Neural Information Processing Systems), яка проходила ми-

нулого тижня в каліфорнійському Лонг-Біч, стають суперпо-

пулярними місцями для полювання на таланти. Найкращі рек-

рутери – знамениті вчені в галузі ШІ, люди на зразок Янна Ле-

куна з Facebook і Джеффрі Гінтона з Google (колишні профе-

сори, які зберегли зв’язки з університетом). Вони можуть пе-

реманювати інших, кому хочеться працювати разом із ними. 

Ще один магніт, якщо велетенських зарплат не достатньо – 

закриті дані компанії. 

Коли ж нічого з цього не вдається, корпорації купують 

цілі стартапи. Такий тренд уперше став помітним у техноло-

гічній галузі 2014 року, коли Google витратив, за різними оцін-

ками, $500 млн на DeepMind – стартап без доходів або прида-

тних для виходу на ринок продуктів, але з командою вчених у 

галузі «глибинного машинного навчання». Після укладення цієї 

угоди вони написали програму, яка обіграла чемпіона світу з 

ґо – стародавньої гри на кшталт шахів. Інші компанії також 

не шкодують грошей на збиткові стартапи, які зазвичай оці-

нюються не за майбутніми прибутками чи навіть продажами, 

а навпаки, у їхню ціну входить вартість кожного працівника, 

яка може сягати $5–10 млн. 

За зачиненими дверима. Кожна компанія до проблем зі 

штатом підходить по-своєму. Деякі, як-от Microsoft та IBM, 

активно інвестують у дослідження ШІ і публікують багато 

наукових праць (див. «У відкритому доступі»), але не вимага-

ють від науковців, аби результати їхніх досліджень 

обов’язково застосовувалися для діяльності, що забезпечува-

тиме прибутки. На протилежному кінці спектра Apple й 

Amazon, у яких немає величезних науково-дослідницьких ініціа-

тив; вони всі зусилля спрямовують у продукт і не надто розпо-

відають комусь про свою роботу. Приблизно посередині в пи-

танні про те, чи мають науковці працювати виключно над 

прибутковими проектами, перебувають Google і Facebook. 

Затята боротьба за таланти може змусити компанії, 

які працюють конфіденційно, ставати відкритішими. «Якщо 
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сказати «ходіть до нас, але нікому не розповідайте, над чим 

саме ви працюєте», то ніхто до вас не прийде, бо це зруйнує 

будь-яку кар’єру», – пояснює Лекун, який очолює дослідницьку 

лабораторію ШІ у Facebook. Компроміс між закритістю та 

необхідністю приваблювати людей актуальний і для китайсь-

ких гігантів, які намагаються встановити свої форпости на 

Заході й набирають на роботу американських учених. Компанія 

Baidu відкрила дві науково-дослідницькі лабораторії з ухилом на 

ШІ у Кремнієвій долині: одну 2013-го, іншу цього року. Західні 

дослідники ШІ оцінюють їх високо, але віддають перевагу ро-

боті на американських гігантів, почасти через відносну прозо-

рість останніх. 

Якщо компаніям вдається заманити потрібних людей для 

роботи над ШІ, ефект від цього еквівалентний експоненційно-

му зростанню штатів. ШІ – це як «мати мільйон інтернів» у 

своєму розпорядженні, каже Бенедикт Еванс, партнер в 

Andreessen Horowitz. Тоді ця обчислювальна потужність вклю-

чається в уже наявний бізнес компаній. Переваги ШІ найлегше 

побачити в прогнозах побажань користувачів, які складають 

компанії. Наприклад, три чверті всього контенту Netflix див-

ляться через автоматизовані рекомендації та пропозиції. За 

таким самим алгоритмом відбувається понад третина поку-

пок на Amazon. Facebook, якому належить популярний додаток 

Instagram, за допомогою машинного навчання розпізнає зміст 

текстових постів, фотографій і відеофільмів, демонструє все 

релевантне з цього користувачам, відфільтровує спам. У мину-

лому він ранжував пости за хронологією, але подача їх і рекла-

ми за принципом релевантності для користувачів краще утри-

мує останніх.  

Без машинного навчання Facebook ніколи не досягнув би 

свого нинішнього розмаху, стверджує Хоакін Кандела – керів-

ник групи з прикладного застосування ШІ у Facebook. У компа-

ній, які не користувалися ШІ під час пошуку або почали це ро-

бити надто пізно, виникли труднощі: це видно на прикладі 

Yahoo і його пошуковика, а також Bing від Microsoft. Найдалі в 

застосуванні ШІ до цілої низки операцій зайшли Amazon і 

Google. Машинне навчання підвищує ефективність онлайнових 
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і фізичних операцій в Amazon. У цієї компанії понад 80 тис. ро-

ботів у складських і пакувальних центрах, а ШІ застосовуєть-

ся для розподілу інвентарних запасів за категоріями та посилок 

по вантажівках. Для постачання продуктів харчування в 

Amazon є комп’ютерний зір. Він розпізнає, які саме полуниці й 

інші фрукти достатньо стиглі та свіжі, щоб їх можна було 

відправляти споживачам. А ще компанія розробляє безпілотні 

дрони, які в майбутньому доправлятимуть замовлення. 

У Google ШІ застосовують для розподілу контенту на 

категорії на YouTube і вилучення (частини) матеріалу, до якого 

можуть виникати застереження. А ще для ідентифікації лю-

дей і групування їх у додатку Google Photos. ШІ вбудовано й у 

ґуґлівську операційну систему Android, що допомагає їй працю-

вати злагодженіше й передбачати, які додатки хотіли б вико-

ристовувати клієнти. Google Brain вважається в галузі ШІ 

однією з найкращих дослідницьких груп, що працюють над при-

бутковим застосуванням передових розробок машинного на-

вчання (наприклад, удосконаленням пошукових алгоритмів). Що 

стосується DeepMind, то ця британська компанія, може, і не 

принесла Alphabet особливих реальних доходів, але допомогла 

своїй материнській компанії заощадити кошти завдяки підви-

щенню енергоефективності глобальних дата-центрів (тим ча-

сом експеримент із грою ґо став революцією для її піару). 

Штучний інтелект застосовується й у корпоративному 

світі. Девід Кенні, керівник платформи з досліджень ШІ 

Watson у IBM, прогнозує появу «двох штучних інтелектів»: для 

тих компаній, які зароблятимуть на послугах із застосуванням 

ШІ для споживачів, і для тих, які пропонуватимуть такі пос-

луги бізнесу. На практиці ці два світи переплітаються, тому 

що технологічні гіганти мають підрозділи хмарних обчислень. 

Провайдери один поперед одним застосовують ШІ, щоб уріз-

номанітнювати пропозиції та закріплювати за собою спожи-

вачів. Три найбільших – Amazon Web Services, Azure від Microsoft 

і Google Cloud – пропонують інтерфейси для програмування 

додатків (англ. application programming interface, API), які за-

безпечують потужностями машинного навчання інші компанії. 

Наприклад, хмарна платформа Microsoft Azure допомогла Uber 
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створити інструмент для верифікації, який просить водіїв та-

ксі зробити селфі для підтвердження особи під час роботи на 

маршруті. Google Cloud пропонує «інтерфейс програмування 

додатків для вакансій», що допомагає компаніям знайти най-

більш підхожі посади для кандидатів на роботу. 

ШІ не виходить із голови. Від «демократизації» ШІ, як її 

рекламують у хмарному бізнесі, можуть дістати користь ба-

гато компаній в інших галузях. Забезпечення штучним інтеле-

ктом тих, які не мають засобів або масштабів для створення 

складних потужностей самостійно, може стати джерелом 

величезних прибутків на хмарному ринку вартістю $250 млрд. 

Але провайдерам часто доводиться підлаштовувати інтер-

фейси для програмування додатків під комплексні потреби клі-

єнтів, що забирає багато часу. Microsoft, який давно продає 

програмне забезпечення та надає підтримку клієнтам, має в 

цій сфері гарні перспективи. Перехід послуг у галузі ШІ до роз-

ряду «зроби сам» – питання часу, зауважує Діана Ґрін, яка ке-

рує роботою Google Cloud. 
 

 
 

http://i.tyzhden.ua/content/photoalbum/2018/01_2018/02/1212121212121212.jpg
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Ще один конкурент тут – IBM, який провів гігантську 

маркетингову кампанію своєї платформи Watson. Дослідники 

ШІ не дуже високої думки про цю компанію, котра має великий 

консалтинговий бізнес і репутацію такої, яка відпрацьовані 

години цінує вище за терабайти інформації. Її критики підкре-

слюють ще одне: хоча IBM й інвестувала понад $15 млрд у 

Watson і витратила $5 млрд із 2010-го по 2015-й на придбання 

інших компаній (часто для того, аби отримати конфіденційні 

дані), своїх унікальних даних вона переважно не має. Але слабкі 

місця IBM можуть і не завадити їй робити своє. Керівники бі-

льшості компаній відчувають, що їм потрібна стратегія ро-

боти із ШІ, і не вагатимуться, якщо треба буде заплатити 

чималу ціну, аби отримати її чимшвидше. 

Поки що технологічні гіганти здебільшого намагалися за-

стосовувати ці технології для отримання прибутків від уже 

наявної діяльності. Вони сподіваються, що за наступні кілька 

років ШІ дасть їм змогу створити нові бізнеси. Одна з галузей 

інтенсивної конкуренції – віртуальні асистенти. Смартфони 

знають майже все про своїх господарів, але віртуальні асисте-

нти на базі ШІ мають на меті зробити ці зв’язки ще ближчи-

ми через телефони чи розумні акустичні системи. Apple пер-

шими почали освоювати такі перспективні напрями, придбав-

ши голосовий асистент Siri у 2010 році. Відтоді активно інве-

стують у ці технології Amazon, Google і Microsoft; тож їхні 

асистенти краще розпізнають мовлення. Samsung, Facebook і 

Baidu також конкурують за надання таких послуг. 

Управляти всім за допомогою одного алгоритму. Поки 

що неясно, чи автономні акустичні системи стануть величез-

ним ринком. Але сумнівів у тому, що люди взаємодіятимуть з 

інтернетом не лише через текст, немає. «Усі ці компанії розу-

міють, що пануватиме на ринку той, у чиїх руках ця стратегі-

чна висота», – вважає Педро Домінґос, автор книжки про ШІ 

«The Master Algorithm» («Головний алгоритм»). 

У майбутньому ще одним напрямом застосування ШІ 

стануть девайси доповненої реальності (англ. augmented 

reality, AR). Перші зразки таких – мобільні додатки на кшталт 
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сервісу повідомлень Snap і гри Pokémon Go. Але ДР може змі-

нити відносини людини з інтернетом радикальніше: так, що 

користувач споживатиме цифрову інформацію не з маленького 

екранчика, а зі свого середовища. Пристрої доповненої реаль-

ності пропонуватимуть портативні можливості ШІ, як-от 

синхронний переклад і розпізнавання обличчя. 

У перегонах за ДР великі технологічні фірми поки що 

тільки розминаються. Google та Apple запустили набори ін-

струментів для розробки програм із доповненої реальності; 

обидві компанії хочуть, щоб розробники створювали додатки 

на базі доповненої реальності, яку пропонують їхні платформи. 

Помітна також тенденція до створення апаратури для неї. 

Google першим запустив прототип окулярів доповненої реаль-

ності, але вони не мали успіху. Microsoft розробив шолом під 

назвою HoloLens, але з огляду на ціну від $3 тис. до $5 тис. це 

нішевий продукт. Побутує думка, що інші компанії, зокрема 

Facebook та Apple, уже працюють над власними пропозиціями 

в цьому сегменті. Передові позиції в галузі ШІ можуть озна-

чати першість у цих нових напрямах. 

Найяскравіше це виявляється в безпілотному транспор-

ті. Авто технологічних компаній проїжджають мільйони 

миль, збираючи великі закриті масиви даних, а за допомогою 

комп’ютерного зору вчать свої системи розпізнавати об’єкти 

реального світу. Потенційна вигода тут величезна. Персональ-

ний транспорт – це велетенський ринок із глобальною вартіс-

тю приблизно $10 трлн. Той, кому вдасться створити машини 

з автономним керуванням, зможе застосувати своє знання для 

інших проектів на базі ШІ, наприклад розробки дронів і робо-

тів. На відміну від пошуковиків, де люди можуть самі вибира-

ти послуги, які їх задовольняють, приглядаючи автомобіль з 

автопілотом, користувачі, найімовірніше, віддаватимуть пе-

ревагу найбезпечнішим моделям. Тобто компанії, які найефек-

тивніше використовуватимуть ШІ для картографії фізичного 

світу та матимуть найнижчу кількість зареєстрованих ава-

рій, отримають величезні переваги. 
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Кожна фірма підходить до цієї проблеми по-своєму. Ки-

тайський гігант Baidu намагається створити операційну сис-

тему для безпілотного авто, дуже схожу на ґуґлівський 

Android для мобільних пристроїв (хоча невідомо, як Baidu зби-

рається на цьому заробляти). Власну розробку автомобілів з 

автопілотом мають Alphabet, Uber, Tesla, багато маловідомих 

стартапів і (дедалі частіше) вже відомі автовиробники (ши-

ряться чутки, що в Apple плани зі створення безпілотного ав-

томобіля дещо згорнули). 

Безпілотні автомобілі лише один приклад того, як стра-

тегії технологічних фірм у галузі ШІ виходять за межі віртуа-

льного софтового світу програм у світ «заліза». Багато ком-

паній, серед яких Alphabet, Apple і Microsoft, також інвесту-

ють у розробку спеціалізованих потужних «чипів ШІ», які мо-

жуть підтримувати різноманітні функції. Вони конкурувати-

муть із продуктом компанії NVIDIA, яка збудувала цілу імперію 

на потужних чипах, що застосовуються в різних сферах ШІ, 

наприклад у безпілотних автомобілях і віртуальній реальності. 

Незрозуміло, чи Alphabet, Apple і їм подібні продавати-

муть ці чипи фірмам-суперницям, чи залишатимуть їх собі. У 

них є стимул застосовувати власні інновації для вдосконалення 

своїх послуг, а не віддавати їх в оренду чи продавати своїм кон-

курентам. Це, зрештою, може обернутися проблемою, якщо в 

результаті жменька компаній дістане значні переваги в обчис-

лювальній потужності. Звідси напрошується питання: чи не 

сприятиме ШІ концентрації сили в нинішніх цифрових гіган-

тів? Цілком імовірно, що вони присвоять собі багато здобут-

ків ШІ, адже накопичили величезні обсяги даних, обчислювальну 

потужність, розумні алгоритми й таланти, не кажучи вже 

про вигідне становище в питанні інвестицій. Історія знає прик-

лади такої концентрації; і бази даних, і персональні 

комп’ютери забезпечували домінування, нехай і недовге, жме-

ньці технологічних фірм (Oracle і IBM – у базах даних, Microsoft 

і Apple – у ПК). 

За такими важливими показниками, як таланти, обчис-

лювальна потужність і дані, у лідери в галузі ШІ вийшов, зда-



209 

ється, Google. Ця компанія може оплачувати найсвітліші го-

лови та має стільки різноманітних проектів, – від дронів та 

автомобілів до розумних програм, – що розробники, зацікавлені 

в машинному навчанні, рідко йдуть із неї. Іншим фірмам дове-

лося звикати до того, щоб сприймати ШІ серйозно, але заснов-

ники Google належать до ранніх адептів машинного навчання 

та завжди вважали його конкурентною перевагою. 

Духовна домівка ШІ. Дехто в технологічному бізнесі 

(наприклад, президент Tesla й аерокосмічної транспортної 

компанії SpaceX Ілон Маск) побоюється, що Alphabet та інші 

фірми монополізують таланти й досвід у галузі ШІ. Маск і кі-

лька інших відомих власників компаній із Кремнієвої долини за-

снували некомерційну дослідницьку організацію OpenAI, яка за-

йматиметься дослідженнями в галузі ШІ без прив’язки до кор-

поративних інтересів. Вони побоюються того, що може тра-

питися, коли якась компанія підбере ключ до створення «зага-

льного інтелекту» – здатності комп’ютера виконувати будь-

яке завдання людини, не будучи спеціально на це запрограмова-

ним. До такої перспективи, найімовірніше, ще десятки років, 

але це не заважає Google говорити про таке. «Ми, безумовно, 

хочемо створити загальний ШІ», – каже керівник групи розро-

бників Google Brain Джефф Дін. Якщо якійсь компанії вдасться 

таке зробити, вона повністю змінить конкурентний ланд-

шафт. 

Тим часом багато що залежатиме від того, наскільки 

технологічні фірми налаштовані на відкритість і співпрацю. 

На додачу до публікації наукових статей багато компаній сьо-

годні виставляють бібліотеки свого ПЗ для машинного навчан-

ня у відкритий доступ, пропонуючи власні інструменти конку-

рентам і незалежним розробникам. Особливо популярна біблі-

отека Google – TensorFlow. Facebook відкрив доступ до двох 

своїх бібліотек Caffe2 і PyTorch. Відкритість має стратегічні 

переваги. Під час роботи з бібліотеками користувачі вичища-

ють із них різні дефекти, а компанії-власники отримують плю-

си до репутації. «Бійтеся гіків, що дари приносять», – жартує 

Орен Етціоні, виконавчий директор Інституту штучного ін-
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телекту Пола Аллена. Ще один гуру в цій галузі занепокоєний 

тим, що бібліотеки на кшталт TensorFlow залучатимуть та-

лановитих учених, але їхні власники згодом зможуть зробити 

користування платним або якось інакше використовувати їх 

для власної вигоди. Так робиться зараз у Кремнієвій долині. Бі-

льшість технарів надто захоплені перспективами й потенцій-

ною вигодою від ШІ, щоб витрачати час на страхи через май-

бутнє»209. 

 

5. 

«Американське видання  Defense One опублікувало стат-

тю, присвячену проблемі створення штучного інтелекту. Як 

зазначається в статті з посиланням на Еріка Шмідта, колиш-

нього керівника Google, члена ради директорів Apple, а сьогодні 

– голову консультативної ради з оборонних інновацій, Китай 

планує позбавити Сполучені Штати їхньої головної переваги – 

панування в інформаційній сфері. І як додають автори, чинний 

президент Трамп певним чином допомагає Піднебесній в цьому. 

Шмідт наголосив, що останнім часом і уряд  Китаю при-

діляють значну увагу питанню розробки штучного інтелекту 

(ШІ). На його думку вже можна говорити про початок зма-

гання з США за домінування в цій сфері. За прогнозами експер-

та, Америка може розраховувати на лідерство не довше, ніж 

наступні п’ять років, а далі Пекін може перехопити ініціати-

ву. Шмідт утримується від формулювання «гонки озброєнь», 

адже на його думку називати ШІ зброєю занадто просто і не-

точно. Втім, він погоджується, що володіння ШІ може нада-

ти одній армії, компанії, економіці чи навіть нації значну пере-

вагу над іншою. І він побоюється, що Китай вже кинув виклик 

американській стороні. 

Це підтверджується і нещодавно прийнятим національ-

ним планом розвитку ШІ в Китаї, про ухвалення якого повідом-

ляло інше американське видання The New York Times. За даними 
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видання Пекін планує створити власну систему для домінуван-

ня в світі, яка може коштувати близько $150 мільярдів. Крім 

того, згідно плану, уряд планує значно посилити інвестиції в цю 

сферу, щоб китайські компанії, урядові структури та військові 

отримали найбільш сучасні та ефективні технології. Китай 

має другу найбільшу в світі економіку і це дозволяє країні мати 

настільки амбітні плани. У свою чергу як зазначає Шмідт, Пе-

кін планує наздогнати США до 2020 року, стати краще ніж 

Штати до 2025, а вже у 2030 році повністю домінувати в сві-

ті. Саме тому, за словами експерта, для Сполучених Штатів 

прийшов час приділити увагу цій проблемі. «Потрібно діяти 

разом, як країна», зазначає він, говорячи про важливість єд-

нання зусиль державних органів та приватних структур.  

Втім, схоже, що нинішня адміністрація про це не дбає. 

На думку Шмідта, деякі кроки керівництва країни навпаки за-

важають розвитку науки в США. Серед таких він назвав зок-

рема пропозиції президента скоротити бюджетні витрати на 

наукову роботу в 2018 році до $4,3 мільярдів, що становить 

лише 13% від рівня 2016 року (в той же час кошти на військові 

дослідження пропонується збільшити, але усього на $117 міль-

йонів). Звичайно, пошук нових технологій ведеться й приват-

ними компаніями, але для досягнення реальної переваги необхід-

не залучення держави, вважає автор статті. Інший негатив-

ний фактор – закон про заборону в’їзду до США громадян низ-

ки умовно небезпечних країн. Таке рішення Трампа закриває до-

рогу в Сполучені Штати талановитим студентам, які б могли 

зробити свій внесок в розвиток американських технологій.  

«Складається враження, що ми б’ємося, але одну руку чомусь 

тримаємо за спиною», - так охарактеризував поточну ситуа-

цію Шмідт вказуючи на помилки адміністрації. Майбутнє цієї 

боротьби наразі залишається невизначеним»210. 
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ДОДАТОК 2 

Кейс е-торгівля 

 

1. 

«Деякі продавці підвищують вартість товару, користу-

ючись можливістю розпізнати, з якого гаджета клієнт зайшов 

на їх сайт. Коли розробники сайтів інтернет-торгівлі прогово-

рилися про те, що деякі магазини пропонують клієнтам, які 

роблять замовлення з дорогих гаджетів, товар за вищою ці-

ною, «ФАКТИ» вирішили перевірити, чи правда це. Довелося 

провести невелике розслідування, і з'ясувалося, що торгівля че-

рез всесвітню павутину вже давно не так проста, як здається 

на перший погляд. Існують спеціальні «продажні» програми, 

що дозволяють відслідковувати попит на будь-який товар, а 

отже, і завищувати на нього ціну, вести історію постійного 

клієнта і послужливо пропонувати йому на різних сайтах рек-

ламу речей, якими він хоча б раз цікавився. 

«Господарю iPhone кросівки запропонують купити не за 

50 доларів, а за 60». В Україні нове віяння - збільшувати вар-

тість товару для багатих людей або постійних клієнтів - при-

йшло з Китаю. Як розповів програміст Сергій Кравцов, який 

створює на замовлення сайти і інші майданчики для торгівлі в 

Мережі, багато китайських інтернет-магазини грішать тим, 

що незначно піднімають ціну потенційному покупцеві, котра 

має iPhone. 

- Існуює технічна можливість відстежити, з якого при-

строю користувач заходить на сайт, - пояснив Сергій Кравцов. 

- А далі справа техніки: автоматично включається програма, 

що піднімає для такого відвідувача ціну на будь-який товар. 

Наприклад, власникові iPhone кросівки запропонують купити не 

за 50 доларів, а за 60. Клієнт може навіть не помітити різни-

цю. Для магазину же, за рахунок великого обороту товару, ви-

года відчутна. 

А оскільки за законом торговці не зобов'язані здійснюва-

ти продаж за фіксованою ціною, такі інтернет-хитрощі ста-

ють трендом. «ФАКТИ» вирішили перевірити, де працює поді-
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бна схема і на які товари і послуги в Мережі поширюється. Для 

початку ми вирішили замовити телевізор у великому розкруче-

ному онлайн-магазині, що володіє хорошою репутацією. На 

продаж вибрали плазму японської торгової марки за 7499 гри-

вень. Такий телевізор може зацікавити як заможну людину, 

так і тих, хто купує електроніку в кредит. На один і той же 

сайт ми зайшли з редакційного комп'ютера, зі звичайного сма-

ртфона, з iPhone і дорогого «яблучного» комп'ютера з остан-

ніх модифікацій iMac. Результат у всіх випадках був один і той 

же: телевізор пропонували за однаковою ціною – 7499 гривень, 

незважаючи на гаджет, з якого виробляли замовлення. 

Невже ми не справдилися у своїх очікуваннях, а програмі-

сти запустили чергову страшилку для недосвідчених користу-

вачів? Однак знаючі люди порадили з різних пристроїв спробу-

вати купити квиток на літак на сайті однієї з авіакомпаній, 

що працює в Україні. Мовляв, будете приємно здивовані різно-

манітністю цін. 

Куди ж полетіти в розпал літа? Вибираємо Барселону - 

затребуваний зараз напрямок. Виліт плануємо на 22 липня, для 

бронювання шукаємо самий бюджетний варіант перельоту. 

Плутанина починається ще на етапі пошуку сайту авіакомпа-

нії. Якщо пробувати бронювати авіаквиток з iMac, то пошуко-

ва система видає посилання на єдиний сайт. Ціна квитка з Ки-

єва до Барселони на 22 липня тут вказана у гривнях. Переліт 

економ-класом обійдеться трохи дорожче 7 тисяч гривень, а 

бізнес-клас «потягне» на 25,5 тисячі гривень. Для iPHone в по-

шуковику випадає той же сайт з такими ж цінами. 

Однак якщо бронювати такий же квиток на той же день 

вильоту з звичайних комп'ютера і смартфона, то пошуковик 

видає набагато більше сайтів (при цьому незрозуміло, який з 

них безпосередньо належить авіаком-панії, а які є посередни-

ками). Вибираємо, знову-таки, найдешевший варіант перельо-

ту. І опиняємося на сайті, що пропонує білети в Барселону на 

кілька днів - з 19 по 25 липня. Причому тільки економ-класу. 

Станом на 22 липня - кращий день вильоту - ціна квитка чо-

мусь найнижча і вказана в доларах. Переводимо в гривні по ак-
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туальному курсу і отримуємо ціну на ... 1698 гривень нижче 

запропонованої власникам престижної продукції Apple. Як ба-

чимо, різниця в ціні на квиток не в 100 гривень і не в 10 доларів, 

як це часто буває на сайтах, які торгують одягом або всякими 

дрібницями. 

«Зараз практично всі інтернет-магазини мають можли-

вість відстежувати своїх покупців і збирати про них інформа-

цію» 

- Виходить, що і в Україні деякі онлайн-продавці стали 

використовувати в корисливих цілях технічні можливості, про 

які наївний інтернет-користувач навіть не здогадується. 

- Я не буду стверджувати, що всі інтернет-продавці 

йдуть на хитрощі і нахабно обманюють своїх клієнтів, - про-

довжує програміст Сергій Кравцов. - Але мені доводилося на 

прохання окремих власників онлайн-магазинів користуватися 

розробками, які завищують ціни на товар для постійних клієн-

тів. Логіка така: якщо людина довіряє нашому ресурсу, зна-

чить, буде повертатися на сайт знову і знову і робити покуп-

ки. То чому не отримати з цього вигоду? Але, як правило, в та-

ких випадках ціну накручують мінімально - 100 -200 гривень на 

великий товар. Покупець, порівнюючи вартість в інших мага-

зинах, подумає, що переплачує за гарантію якості і безпеки то-

вару. А продавець отримує свою невелику маржу. Але, ще раз 

повторюся, так чинять не всі. 

- А звідки продавці знають, що людина неодноразово ро-

бив у них покупки? 

- Зараз практично всі інтернет-магазини мають можли-

вість відстежувати своїх клієнтів і збирати про них інформа-

цію. Магазини простіше можуть просто фіксувати кожну 

вашу появу на сайті і товари, які вас зацікавили. А є і можли-

вості ширше. Наприклад, ви в Інтернеті подивилися сайт до-

рогого готелю в Дубаї. Система тут же вас запам'ятовує. І 

коли ви заходите на будь-який інший сайт - дізнатися новини, 

почитати онлайн книгу, та з будь-якою метою, - на очі насам-

перед попадається реклама саме цього готелю. Така агресивна 

і нав'язлива реклама буде вас переслідувати не день-два, а міся-



215 

ці. Буває, що в соцмережі дружина заходить зі сторінки чоло-

віка на який-небудь сайт, який продає жіночий одяг, а потім 

чоловік півроку милується на спідниці і блузи «з останньої ко-

лекції», не розуміючи, чому йому так активно пропонують цей 

товар. 

- Деякі соцмережі самі рекомендують відвідувачам «від-

регулювати» рекламу, виходячи зі своїх переваг. 

- Так, ніхто вже особливо і не приховує, що кожного ко-

ристувача в Мережі відстежують в першу чергу на предмет 

його купівельних можливостей. Існують цілі маркетингові про-

грами, що дозволяють за допомогою соцмереж тому чи іншому 

клієнтові підсовувати рекламу дорогих швейцарських годинни-

ків, брендового одягу або простих брязкалець і сайтів з куліна-

рними рецептами. Проводяться дорогі дослідження, і на основі 

аналізу цих даних пишуться спеціальні програми, що дозволя-

ють максимально ефективно торгувати. 

Наприклад, на сайті йде постійний аналіз інформації про 

те, який товар продається найбільш активно. Чим вище на 

нього попит, тим більша ймовірність, що він підскочить в ціні. 

А якщо його залишилося на складі мало, ціна точно підніметь-

ся. Іноді це трапляється протягом лічених годин. Буває, людина 

кілька тижнів доглядає собі, скажімо, пилосос. Його цікавить 

спочатку ціна, потім модель. Він методично переходить з 

сайту на сайт, порівнює вартість і визначається з покупкою. І 

раптом «чарівним чином» ціна саме на потрібну йому модель 

зростає ... Не виключаю, що в майбутньому з'являться програ-

ми, здатні передбачати бажання покупців. Ну, а якщо серйоз-

но, особисто я для онлайн-покупок користуюся примітивним 

кнопковим смартфоном з доступом в Інтернет. 

Поради споживачам.  

1. Якщо ви не хочете, щоб вас обманювали хитрі онлайн-

продавці, заходьте на сайти інтернет-магазинів, не авторізі-

руясь. Для цього в своєму браузері виставте налаштування 

анонімності. Але на тих сайтах, де для покупки товару або по-

слуги необхідно вказувати свої дані (наприклад, при онлайн-

продажу авіаквитків), такий номер не пройде. І щоб знизити 
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ризик стати жертвою обману, ви можете хіба що принципово 

відмовитися від придбання квитків через Інтернет. 

2. Перш ніж щось купувати, варто зайти на спеціальні 

сайти, де акумулюються всі ціни на товари (як правило, від ни-

зької до високої). Але якщо найдешевший товар пропонують на 

сайті, який не викликає довіри, краще відмовитися від покупки і 

замовити необхідну річ на перевіреному ресурсі. До речі, неза-

лежно від того, в якому магазині ви збираєтеся отоваритися, 

перед покупкою завжди уточнюйте вартість речі. Зараз через 

коливання курсу валют або через підвищений попит на товар 

його ціна може різко зрости.  

3. Тим, хто хоче бути в курсі знижок і акцій, бажано під-

писатися на новини інтернет-магазину, який цікавить вас, з 

самого звичайного, не «крутого» смартфона або планшета». 

[Рыбалко И. Цена в интернете на авиабилет из Киева в 

Барселону для владельца престижного компьютера оказалась 

на 1698 гривен дороже, чем для обладателя обычного смарт-

фона // Факты. – 2016. – 15 июля. – С. 12]. 

 

2. 

«Президент України Петро Порошенко минулої п’ятниці 

підписав закон України «Про електронну комерцію», прийнятий 

парламентом 3 вересня. Документ визначає організаційно-

правові основи діяльності у сфері електронної комерції в Укра-

їні, встановлює порядок здійснення електронних угод із викори-

станням інформаційно-телекомунікаційних систем, права і 

обов’язки учасників стосунків у цій сфері. Закон встановлює 

свободу електронних угод, свободу підприємницької діяльності 

з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, а 

також зрівнює юридичну силу електронних угод і угод, укладе-

них у будь-якій іншій передбаченій законодавством формі. 

«Українським політикам дуже рідко доводиться ухвалю-

вати закони, які не змінюють природний стан справ на ринку, а 

всього лише беруть його під своє крило, – говорить один із 

творців закону народний депутат Ольга Белькова, – Я дуже 

пишаюся тим, що ухвалення цього закону забезпечило елект-
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ронній комерції визнання держави. Віднині цей бізнес є легіти-

мним, гідним розвитку, і я щиро сподіваюся, що закон розвива-

тиме цей бізнес, в якого в Україні величезний потенціал».  

«Як політик і законодавець, – продовжує Белькова, – працюючи 

над цим документом, я переслідувала дві такі мети. Перша – 

він має бути визнаний державою, друга – дати можливість 

споживачам, покупцям отримати правовий захист від держа-

ви». 

Перші спроби узаконити електронну комерцію було зроб-

лено в Україні 2010 року. І в лютому 2011 року «День» підняв 

цю тему, оскільки на ринку така комерція вже велась, але за-

конодавство її ігнорувало. За словами народного депутата 

України Юрія Полунєєва, які наводилися в тій статті, «це при-

зводить до того, що, попри зростаючу роль електронної коме-

рції, споживачі все ще бояться зустрітися з шахрайством у 

інтернет-крамницях». Полунєєв наводив дані соціологічних до-

сліджень, згідно з якими 55% людей, які так чи інакше мали 

справу з електронною комерцією, відчували дискомфорт. 

«І чим більші доходи користувача в цій сфері, – зазначив 

Полунєєв, – тим більша ймовірність того, що він може стати 

жертвою шахрайства». Народний депутат стверджував, що 

тенденція, яка свідчить про зростання споживачів інтернет-

комерції, як у світі, так і в Україні, незворотна. Він також за-

значав, що серед провідних світових компаній, які мають най-

більшу капіталізацію, почесне місце належить структурам, 

що займаються електронною комерцією і використовують ін-

тернет як основну методологію, основний транспорт для дос-

тавки товарів і послуг до споживачів. «Чим швидше Україна 

прийме законодавство, яке регулюватиме проблеми, ще не ви-

рішені в цій сфері, – запевняв народний депутат, – тим більше 

отримає шансів повною мірою використовувати таке унікаль-

не явище, як інтернет та електронна комерція...». Спроба По-

лунєєва, яка активно підтримувалася бізнесом, за умов олігар-

хічного режиму не увінчалася успіхом – закон успішно провали-

ли. 
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П’ять років було потрібно нашій країні для того, щоб йо-

го, нарешті, прийняти. Віднині електронна форма договору в 

торгівлі прирівнюється до паперової, розповідає Белькова. Це 

означає, що громадянин може використовувати отримані ним 

електронні документи, як свідчення про оплату товару або ук-

ладення договору в суді або інших державних установах, які 

зобов’язані надати йому захист. Те ж саме стосується і бізне-

су, який зможе тепер зберігати документи в електронній фор-

мі. І це, на думку народного депутата,  має істотно спрости-

ти адміністрування такого бізнесу. 

«Ми запровадили новацію до електронного підпису – так 

звану одноразову ідентифікацію – підпис, подібний до того, 

який сьогодні використовує більшість банків, – розповідає Бе-

лькова, – Він вимагає лише реєстрації та підтвердження пев-

ного одноразового коду, який надсилається на телефон або на 

електронну пошту». «Це спрощує електронну комерцію і до-

зволяє магазинам не вимагати від покупців або споживачів ви-

користання електронного цифрового підпису, – пояснює народ-

ний депутат і додає: – але й інші способи електронного підпису 

можуть використовуватися і не скасовуються». Метою цього 

закону, за словами народного депутата  було прагнення вста-

новити довіру між покупцями і продавцями, скоротити ризики 

шахрайства, збільшити конкурентоспроможність цієї галузі. 

Директор департаменту Міністерства економічного ро-

звитку і торгівлі Олена Мінич розповідає про дослідження, яке 

проводилося в шести країнах Євросоюзу, а також в Україні. 

Розглядалися всі аспекти електронної комерції: дотримання 

прав і відповідальності сторін при торгівлі онлайн в інтернеті, 

чи дотримуються вимоги щодо конкуренції, дотримання і за-

хист прав споживачів при таких операціях, електронні інвойси 

та електронна логістика. «На той час закон  був ухвалений 

лише в першому читанні, – зазначає урядовець, – і його норми 

не діяли, тому ми отримали дуже низькі оцінки. А зараз у нас 

уже працює понад 10 тисяч крамниць електронної комерції, в 

яких виставляється понад один мільйон товарів. І досі не було 

узаконено базові речі»... 
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За словами Мінич не всі проблеми вирішено й зараз. Зок-

рема, ще не створено каталог веб-сайтів, яким можна довіря-

ти. «А в законі ще не пропрацьовано права і відповідальність 

посередників – це новий напрям для нас і вимоги інтеграції з 

Євросоюзом за договором про асоціацію», – роз’яснює дирек-

тор департаменту. За її словами, в Європі поставили за мету, 

щоб 50% малого і середнього бізнесу торгувало через елект-

ронну комерцію, оскільки це істотно знижує витрати. Якщо 

малий і середній бізнес перейде на торгівлю в онлайн-режимі, 

то, як передбачають  дослідники, це заощадить Європі до 11 

мільярдів євро на рік.  

«Ми дуже довго чекали, коли на законодавчому рівні в 

Україні буде визнано, що електронна комерція існує, – говорить 

представник e-kommerсe, директор із юридичних питань прое-

кту modnaKasta Світлана Язикова, – Нарешті ми будемо так 

само, як і в Європі, так само, як і в усьому світі визнавати, що 

цей вид діяльності може приносити доходи і економічний 

ефект, як для економіки України так і суб’єктів, які здійсню-

ють цю діяльність. І електронна комерція нарешті не тракту-

ватиметься як якесь чорно-сіре поле, де можна заробляти ви-

ключно тому, що ухиляєшся від сплати податків, не виконуєш 

якісь правила». Професіонал у сфері інвестицій, керуючий пар-

тнер фонду AVentures Сapital, Євген Сисоєв ще три роки тому 

писав про своє бажання вкласти кошти в електронну комерцію 

і нарікав на відсутність відповідного закону. Минулої п’ятниці 

він написав на своїй сторінці в Fасеbооk: «Oльга Белькова – 

наш герой, герой тих, хто ще до Майдану мріяв усунути хиби 

поточного законодавства і створити правове поле для розвит-

ку галузі. Так, у розробці закону ще брало участь багато діячів, 

включаючи Ольшанського, Логвин, Паліненко. Але саме Oльга 

Белькова була ініціатором, автором, project manager і євангелі-

стом, і довела до кінцевого результату. Дякую тобі, ти наш 

світлий промінь у темному парламенті!!!»» [Княжанський В. 

Українську е-commerce – узаконено. Приклад європейського 

малого і середнього бізнесу показує, що перехід на електронну 
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торгівлю заощадить до 11 мільярдів євро на рік // День. – 2015. 

– 30 вер. – С. 6]. 

 

3. 

«Дедалі більше покупців замовляють товари в інтернет-

магазинах. День Святого Миколая, Новий рік і Різдво – пора 

найспекотніших покупок не лише для українців. Уже багато 

років традиції святкувань у всьому світі підтримуються і по-

ширюються невтомними маркетологами, адже саме в ці дні 

роздрібна торгівля робить божевільний виторг, а люди витра-

чають десятки мільярдів доларів на подарунки і товари зі 

знижками. Лише американці в "чорну п'ятницю" 2017-го плану-

вали викласти близько 60 млрд дол. на товари зі знижками, від-

повідно, аналогічну суму в період масового ажіотажу мали 

отримати магазини США. Для України подібну статистику 

знайти складно, але, судячи з черг у торговельних центрах, на-

ші співвітчизники також витратили чимало в останню п'ят-

ницю листопада. Однак черги – це лише вершина айсберга, бо 

дедалі більше покупців замовляють товари в інтернет-

магазинах. Китайський ритейлер Alibaba продав товарів на 

мільярд доларів лише через дві хвилини після старту "Дня холо-

стяка" – популярного у Китаї свята, а за добу вторгував понад 

25 млрд. 

За прогнозами статистичного порталу Statista, до кінця 

2017 р. частка онлайн-комерції становитиме 10% від усього 

світового ритейлу. Наприклад, у 2016 р. це було 8,7%, тоді як в 

2015-му онлайн-торгівля займала лише 7,4% ринку. Зате до 

2021 р. електронній комерції пророкують відкусити одну шос-

ту від усіх глобальних продажів. Якою мірою цей тренд торк-

неться України, і чого варто очікувати вітчизняним спожива-

чам і бізнесменам? 

Глобальні тренди. У світі основними драйверами поши-

рення онлайн-продажів виступають США і Китай. У 2016 р. 

китайський ринок електронної комерції виріс одразу на 26%, 

тоді як у США зростання становило 15,6%. 
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Ринок інтернет-продажів Піднебесної великою мірою 

зростає завдяки зусиллям Alibaba Group з їх майданчиками  

і сервісами, серед яких Alibaba.com, Alibaba Pictures,  

AliExpress.com, Taobao.com, Alipay і 1688.com. У рамках майда-

нчиків покупці та продавці мають змогу напряму домовлятися 

про поставки. Те, для чого раніше було необхідно посередницт-

во торгово-промислової палати або посольства, сьогодні стало 

можливим за наявності будь-якого комп'ютера або смартфона 

з доступом до Інтернету. При цьому майданчики виступають 

гарантами чесності контрагентів, а також займаються дос-

тавкою продукції та навіть можуть допомагати в розрахун-

ках. От чому Джек Ма, засновник Alibaba Group, сьогодні є 

найбагатшим китайцем. 

Що стосується США, тут беззаперечним лідером он-

лайн-комерції виступає Amazon. Компанія, яка стартувала з 

простого книжкового онлайн-магазину, вдало вибрала курс на 

максимальну клієнтоорієнтованість. Результат – база з деся-

тків мільйонів лояльних покупців у США і за межами країни, а 

також титул найбагатшого американця зі статками понад 

100 млрд дол. у засновника Amazon Джефа Безоса. 

Цікаво, що в двох найбільших економіках світу найбага-

тшими людьми одночасно є засновники, власники значних па-

кетів акцій і діючі керівники онлайн-ритейлерів. Цей факт є 

гарною ілюстрацією того, що відбувається із глобальною тор-

гівлею. Втім, непогано онлайн-комерція зростає в Європі, де за 

2016 р. частка сектора збільшилася на 15%. Серед країн-

лідерів – Німеччина, Велика Британія і Данія. 

Українські особливості. Що стосується України, то у 

2016 р., за офіційними даними, онлайн-комерція становила бли-

зько 3% від усього обороту роздрібної сфери. Тоді як аналітики 

ринку кажуть про вдвічі більшу частку на рівні 6% від сукупних 

продажів. Однак важливими є не стільки обсяги, скільки сам 

показник зростання. Наприклад, багато магазинів кажуть про 

те, що за поточний рік їхній трафік збільшився на 30–50%. Це 

тренд, враховуючи, що таку динаміку вони спостерігають 

упродовж останніх років. 
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Примітними є звіти про нещодавню "чорну п'ятницю" по-

українськи. У 2017 р. значна кількість ритейлерів змогла отри-

мати на 100–150% більше замовлень, аніж у минулому. Та все 

ж вони не дотягнули до показників своїх західних колег, де ма-

газини за одну добу роблять місячну виручку. Так, за словами 

менеджерів одного з найбільших українських онлайн-магазинів, 

у "чорну п'ятницю" вони вторгували суму, що дорівнює власно-

му обороту за один-півтора тижні. 

І це стосується не тільки електроніки, яку багато хто 

звик купувати в Інтернеті і ставиться до цього, як до абсолю-

тно нормального явища. Дуже активно зростає сегмент мага-

зинів одягу та аксесуарів. Люди розуміють, що замість примі-

рки можна детально ознайомитися з розмірами та вибрати 

будь-яку річ на око, заощадивши час і гроші. 

Варто сказати, що на вітчизняний онлайн-ринок серйозно 

вплинув розвиток сервісів із доставки товарів, а також упро-

вадження магазинами платіжних систем. Як підсумок, клієнти 

отримали широкі гарантії щодо захисту від різного шахрайст-

ва. Наприклад, якщо купуєш одяг, то за 40 грн можна попро-

сити кур'єра принести річ до тебе додому або на роботу, при-

міряти її, а вже потім вирішити, чи підходить тобі нова блуза 

або штани. Також ідуть у небуття оплати на картку та відп-

равлення товару "тільки після передоплати". Що стосується 

механізмів розрахунку на сайтах, вони також стали більш без-

печними. Все це серйозно просунуло українську онлайн-комерцію 

вперед. 

Інша важлива тенденція – поширення Інтернету. Сього-

дні до користувачів глобальної павутини можна віднести по-

над 22 млн українців. І це число постійно зростає за рахунок 

збільшення покриття у невеликих населених пунктах. Власне, 

тому ми спостерігаємо позитивну динаміку потенційної ауди-

торії інтернет-ритейлерів. 

Чому люди обирають інтернет-магазини. Сьогодні ба-

гато любителів шопінгу роблять покупки з власних електрон-

них девайсів. По-перше, зазвичай ціни в інтернет-магазинах 

виявляються нижчими, ніж в офлайн-точках продажів. Цьому 
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сприяють нижчі витрати онлайн-магазину. Наприклад, йому 

не потрібно сплачувати оренду в найдорожчих торговельних 

центрах. Сюди ж входить відсутність необхідності робити 

дорогий ремонт. Зазвичай онлайн-магазини мають набагато 

менше персоналу, ніж їхні фізичні конкуренти. Також вони 

більш гнучкі в плані сплати податків і роботи з касами. 

Більшість про це не замислюються, але сьогодні онлайн-

магазини можуть украй ефективно взаємодіяти з клієнтом. 

Насправді Facebook і Google знають про нас буквально все. З 

іншого боку, той же Amazon і сам збирає про клієнтів чимало 

різноманітної інформації. Будьте впевнені, якщо у вас є фірмо-

ва підписка Amazon Prime, а також ви користуєтеся стрімін-

говим сервісом компанії, то ритейлер завжди зуміє запропону-

вати вам те, від чого ви просто не зможете відмовитися. 

Більш того, у сучасної людини, яка є цільовою аудиторією 

онлайн-ритейлерів, зазвичай спостерігається хронічний брак 

часу. Вона багато працює, ходить на йогу, кросфіт або в ба-

сейн, регулярно подорожує і відвідує різні економічні та бізнес-

форуми. Звичайно, живучи за таким напруженим графіком, 

вона не хоче і не може знайти час для повноцінного походу до 

магазину. Замість цього людина бере свій мобільний телефон, 

заходить на улюблену онлайн-платформу і замовляє товар із 

доставкою до дверей. 

Причому це вже сьогоднішня реальність. Тоді як реаль-

ність завтрашнього дня виглядає ще більш оптимістичною для 

онлайн-продавців. Наприклад, Amazon починає практикувати 

доставку дронами. Виглядає це так: клієнт зробив замовлення, 

далі роботи зібрали його на складі та віддали дрону, який або 

приніс потрібну штуку прямо додому, або знайшов клієнта за 

геолокацією в телефоні і віддав посилку, поки той ішов з офісу 

до автомобіля. Або замість замовлення через телефон було 

озвучено фразу "купи пральний порошок" вашій смарт-колонці, 

яка стоїть у вітальні. А холодильник узагалі обійшовся без на-

гадування – він сам побачив, що молока немає або термін його 

придатності закінчився, і замовив нову пляшку. 
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Звичайно, для всього цього офлайн-точки продажу прос-

то не потрібні. Адже процес забезпечення домогосподарства 

всім необхідним уже зовсім скоро стане максимально автома-

тизованим і персоналізованим. Більш того, перелічені техноло-

гії вже є і в деяких країнах навіть доступні широкому загалу. 

Онлайн-магазини виходять на люди. Однак чому тоді 

Amazon відкриває в США свої фізичні букшопи, а за ним і бага-

то інших онлайн-ритейлерів енергійно виходять на ринок "цег-

ляних магазинів"? Насправді сьогодні дуже мало успішних біз-

несів, зайнятих продажем товарів. Наприклад, людині рідко 

потрібен фен. Замість цього вона може хотіти сухе волосся, 

красиву укладку або ефект вітру на фотографіях в Instagram. І 

якщо фен продати стає дедалі складніше через жваву конкуре-

нцію, то можна реалізувати конкретні бонуси від його засто-

сування. 

Саме тому традиційні формати супермаркетів і мере-

жевих магазинів відмирають. Замість них люди віддають пе-

ревагу Інтернету, дискаунтерам або шоурумам із неймовірним 

для ритейлу рівнем сервісу. До слова, всі три формати сьогодні 

розвиваються. Тоді як традиційні для США і Європи "депар-

тамент-стори" і мережі масово закривають свої точки. 

Так, інтернет-магазини націлені на прогресивну аудито-

рію, яка бажає купувати товари швидко і з доставкою до две-

рей. Вона динамічно зростає, включаючи дедалі нові демогра-

фічні групи. Якщо 10–15 років тому покупки в Інтернеті були 

справою early adopters (тих, хто першим вибирає новинки), то 

сьогодні в західних економіках багато людей похилого віку ма-

ють акаунти в найпопулярніших онлайн-магазинах. 

Дискаунтери спрямовані на широкі групи населення із се-

реднім і невеликим достатком. Приміром, в Україні найвідомі-

шою мережею є АТБ. Вона також і найбільша за загальною 

кількістю магазинів. У США і Європі це Walmart, Lidl та інші. 

Ці магазини максимально скорочують витрати за рахунок еко-

номії на персоналі, податках, складуванні, а також на ефекті 

масштабу. Вони завжди займають серйозну частку ринку і 

мають значну владу над постачальниками, диктуючи виробни-
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кам не тільки максимально прийнятний рівень цін, а й набір 

товарних позицій. 

Третій зростаючий сегмент – це дорогі магазини з висо-

ким середнім чеком, розраховані на заможну аудиторію. У зв'я-

зку з подальшим збільшенням рівня розшарування між багати-

ми і бідними деякі економісти вже зараз виділяють ринок то-

варів і послуг високого сегмента в окрему торговельну систему. 

У таких магазинах продають, скоріше, не сам товар, а від-

чуття. Але навіть преміальні бренди, серед яких Louis Vuitton, 

Armani, Hugo Boss, Givenchy та інші, спрямовують дедалі біль-

ше зусиль на просування в Інтернеті. 

Цікаво, що саме до третього сегмента приєднуються он-

лайн-ритейлери в США. Онлайн-магазини, багато з яких уже 

більше десяти років працюють на ринку, сьогодні масово відк-

ривають великі і красиві шоуруми в найдорожчих локаціях із 

захмарною орендою за квадратний фут. Причому цей факт 

зовсім не корелює з ціною товарів, що реалізовуються через 

такий магазин. Наприклад, дешевий одяг або предмети для по-

буту можуть продаватися на одній вулиці з максимально доро-

гими товарами від hi-end виробників. Більш того, дуже часто 

такі магазини заробляють значно менше, аніж витрачають, 

адже їх основна мета – просування інтернет-бренду серед ау-

диторії та збільшення лояльності цільового сегмента, який ці-

нує емоції набагато дорожче за речі. 

У зв'язку з цим ми бачимо подвійний тренд. З одного боку, 

фізичні мережі масово закривають власні магазини, позбавля-

ючись десятків і сотень найменш прибуткових точок. З іншо-

го – онлайн-магазини виходять у люди, відкриваючи цегляні шо-

уруми на найдорожчих торгових вулицях. 

При цьому дедалі більше нетипових для онлайну товарів і 

послуг приходять у цифрову галузь. Уже сьогодні онлайн-

сервіси, в тому числі в Україні, пропонують доставку продук-

тів до дверей з будь-якого великого магазину, такого, як 

"Ашан", "Метро" або інший. Також з'являються туристичні 

компанії повного циклу, що працюють лише в онлайні. Корис-

туючись їх послугами, людина може забронювати квитки, ку-
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пити страховку, вибрати готель, екскурсії і навіть спланувати 

всі трансфери за кордоном. Виходить, що цифра з'їдає не тіль-

ки сегмент роздрібних продажів техніки та одягу, а й інші се-

ктори.  

Що нас чекає? Можна побачити єдиний можливий шлях 

розвитку фізичних мереж, які хочуть вижити в електронному 

світі наступних десяти років. Очевидно, що офлайн-ритейлери 

мають незаперечну перевагу перед онлайн-точками у вигляді 

вже існуючих локацій із повноцінним набором інформації про 

їхню ефективність. Зайнявшись оптимізацією бізнес-процесів, 

вони у відносно короткі терміни можуть викинути всі най-

менш прибуткові магазини. Далі з допомогою концентрації ре-

сурсів варто замислитися над створенням додаткової цінності 

в межах своїх магазинів. Наприклад, це може бути встанов-

лення електронних вітрин із доступом на сайт магазину, відк-

риття в частині закладу кав'ярні, встановлення обладнання від 

магазинів вищого сегмента – що завгодно, здатне дати клієн-

там більше відчуттів від покупок. В один момент наші улюб-

лені магазини біля будинку було з'їдено супермаркетами. А точ-

ки продажу техніки на ринках програли конкуренцію новим ве-

ликим мережам. Але тепер вчорашні хижаки самі стають же-

ртвами, і вже через 5–10 років багато звичних нам форматів 

залишаться далеко в минулому. Зате на їх місце прийде Інтер-

нет, відносно низькі ціни і яскраві барвисті шауруми» [Празд-

ніков М. Чумовий шопінг, або Як офлайн опирається онлайну // 

Дзеркало тижня. – 2017. - №49-50. – С.8]. 
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ДОДАТОК 3 

ТОП-50 сайтів в Україні за кількістю відвідувань 

(станом на 01.09.2017 за даними211 ) 

№ Назва Сфера 

1  google.com.ua  Internet and Telecom > Search Engine 

2  youtube.com  Arts and Entertainment > TV and Video 

3  google.com  Internet and Telecom > Search Engine 

4  vk.com  Internet and Telecom > Social Network 

5  facebook.com  Internet and Telecom > Social Network 

6  olx.ua  Shopping > Classifieds 

7  ok.ru  Internet and Telecom > Social Network 

8  ukr.net  News and Media 

9  yandex.ua  Internet and Telecom > Search Engine 

10  mail.ru  Internet and Telecom > Email 

11  wikipedia.org  
Reference > Dictionaries and 

Encyclopedias 

12  privatbank.ua  Finance > Banking 

13  yandex.ru  Internet and Telecom > Search Engine 

14  rozetka.com.ua  Shopping > General Merchandise 

15  sinoptik.ua  News and Media > Weather 

16  instagram.com  Internet and Telecom > Social Network 

                                                           
211

 https://www.similarweb.com/top-websites/ukraine 

https://www.similarweb.com/website/google.com.ua
https://www.similarweb.com/website/google.com.ua
https://www.similarweb.com/website/google.com.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom/search-engine
https://www.similarweb.com/website/youtube.com
https://www.similarweb.com/website/youtube.com
https://www.similarweb.com/website/youtube.com
https://www.similarweb.com/top-websites/category/arts-and-entertainment/tv-and-video
https://www.similarweb.com/website/google.com
https://www.similarweb.com/website/google.com
https://www.similarweb.com/website/google.com
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom/search-engine
https://www.similarweb.com/website/vk.com
https://www.similarweb.com/website/vk.com
https://www.similarweb.com/website/vk.com
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom/social-network
https://www.similarweb.com/website/facebook.com
https://www.similarweb.com/website/facebook.com
https://www.similarweb.com/website/facebook.com
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom/social-network
https://www.similarweb.com/website/olx.ua
https://www.similarweb.com/website/olx.ua
https://www.similarweb.com/website/olx.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/shopping/classifieds
https://www.similarweb.com/website/ok.ru
https://www.similarweb.com/website/ok.ru
https://www.similarweb.com/website/ok.ru
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom/social-network
https://www.similarweb.com/website/ukr.net
https://www.similarweb.com/website/ukr.net
https://www.similarweb.com/website/ukr.net
https://www.similarweb.com/top-websites/category/news-and-media
https://www.similarweb.com/website/yandex.ua
https://www.similarweb.com/website/yandex.ua
https://www.similarweb.com/website/yandex.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom/search-engine
https://www.similarweb.com/website/mail.ru
https://www.similarweb.com/website/mail.ru
https://www.similarweb.com/website/mail.ru
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom/email
https://www.similarweb.com/website/wikipedia.org
https://www.similarweb.com/website/wikipedia.org
https://www.similarweb.com/website/wikipedia.org
https://www.similarweb.com/top-websites/category/reference/dictionaries-and-encyclopedias
https://www.similarweb.com/top-websites/category/reference/dictionaries-and-encyclopedias
https://www.similarweb.com/website/privatbank.ua
https://www.similarweb.com/website/privatbank.ua
https://www.similarweb.com/website/privatbank.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/finance/banking
https://www.similarweb.com/website/yandex.ru
https://www.similarweb.com/website/yandex.ru
https://www.similarweb.com/website/yandex.ru
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom/search-engine
https://www.similarweb.com/website/rozetka.com.ua
https://www.similarweb.com/website/rozetka.com.ua
https://www.similarweb.com/website/rozetka.com.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/shopping/general-merchandise
https://www.similarweb.com/website/sinoptik.ua
https://www.similarweb.com/website/sinoptik.ua
https://www.similarweb.com/website/sinoptik.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/news-and-media/weather
https://www.similarweb.com/website/instagram.com
https://www.similarweb.com/website/instagram.com
https://www.similarweb.com/website/instagram.com
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom/social-network
https://www.similarweb.com/top-websites/ukraine
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17  google.ru  Internet and Telecom > Search Engine 

18  prom.ua  Shopping 

19  aliexpress.com  Shopping > General Merchandise 

20  ria.com  Shopping > Classifieds 

21  gismeteo.ua  News and Media > Weather 

22  parimatch.com  Gambling > Sports 

23  i.ua  News and Media > Business News 

24  auto.ria.com  Autos and Vehicles > Car Buying 

25  rst.ua  Autos and Vehicles > Car Buying 

26  vshkole.com  Shopping 

27  twitter.com  Internet and Telecom > Social Network 

28  work.ua  
Career and Education > Jobs and 

Employment 

29  obozrevatel.com  News and Media > Magazines and E Zines 

30  zf.fm  Arts and Entertainment > Music and Audio 

31  privat24.ua  Finance > Banking 

32  favorit.com.ua  Business and Industry 

33  kinogo.club  Arts and Entertainment > Movies 

34  pornhub.com  Adult 

35  mp3party.net  Arts and Entertainment > Music and Audio 

36  rambler.ru  News and Media > Newspapers 

https://www.similarweb.com/website/google.ru
https://www.similarweb.com/website/google.ru
https://www.similarweb.com/website/google.ru
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom/search-engine
https://www.similarweb.com/website/prom.ua
https://www.similarweb.com/website/prom.ua
https://www.similarweb.com/website/prom.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/shopping
https://www.similarweb.com/website/aliexpress.com
https://www.similarweb.com/website/aliexpress.com
https://www.similarweb.com/website/aliexpress.com
https://www.similarweb.com/top-websites/category/shopping/general-merchandise
https://www.similarweb.com/website/ria.com
https://www.similarweb.com/website/ria.com
https://www.similarweb.com/website/ria.com
https://www.similarweb.com/top-websites/category/shopping/classifieds
https://www.similarweb.com/website/gismeteo.ua
https://www.similarweb.com/website/gismeteo.ua
https://www.similarweb.com/website/gismeteo.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/news-and-media/weather
https://www.similarweb.com/website/parimatch.com
https://www.similarweb.com/website/parimatch.com
https://www.similarweb.com/website/parimatch.com
https://www.similarweb.com/top-websites/category/gambling/sports
https://www.similarweb.com/website/i.ua
https://www.similarweb.com/website/i.ua
https://www.similarweb.com/website/i.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/news-and-media/business-news
https://www.similarweb.com/website/auto.ria.com
https://www.similarweb.com/website/auto.ria.com
https://www.similarweb.com/website/auto.ria.com
https://www.similarweb.com/top-websites/category/autos-and-vehicles/car-buying
https://www.similarweb.com/website/rst.ua
https://www.similarweb.com/website/rst.ua
https://www.similarweb.com/website/rst.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/autos-and-vehicles/car-buying
https://www.similarweb.com/website/vshkole.com
https://www.similarweb.com/website/vshkole.com
https://www.similarweb.com/website/vshkole.com
https://www.similarweb.com/top-websites/category/shopping
https://www.similarweb.com/website/twitter.com
https://www.similarweb.com/website/twitter.com
https://www.similarweb.com/website/twitter.com
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom/social-network
https://www.similarweb.com/website/work.ua
https://www.similarweb.com/website/work.ua
https://www.similarweb.com/website/work.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/career-and-education/jobs-and-employment
https://www.similarweb.com/top-websites/category/career-and-education/jobs-and-employment
https://www.similarweb.com/website/obozrevatel.com
https://www.similarweb.com/website/obozrevatel.com
https://www.similarweb.com/website/obozrevatel.com
https://www.similarweb.com/top-websites/category/news-and-media/magazines-and-e-zines
https://www.similarweb.com/website/zf.fm
https://www.similarweb.com/website/zf.fm
https://www.similarweb.com/website/zf.fm
https://www.similarweb.com/top-websites/category/arts-and-entertainment/music-and-audio
https://www.similarweb.com/website/privat24.ua
https://www.similarweb.com/website/privat24.ua
https://www.similarweb.com/website/privat24.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/finance/banking
https://www.similarweb.com/website/favorit.com.ua
https://www.similarweb.com/website/favorit.com.ua
https://www.similarweb.com/website/favorit.com.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/business-and-industry
https://www.similarweb.com/website/kinogo.club
https://www.similarweb.com/website/kinogo.club
https://www.similarweb.com/website/kinogo.club
https://www.similarweb.com/top-websites/category/arts-and-entertainment/movies
https://www.similarweb.com/website/pornhub.com
https://www.similarweb.com/website/pornhub.com
https://www.similarweb.com/website/pornhub.com
https://www.similarweb.com/top-websites/category/adult
https://www.similarweb.com/website/mp3party.net
https://www.similarweb.com/website/mp3party.net
https://www.similarweb.com/website/mp3party.net
https://www.similarweb.com/top-websites/category/arts-and-entertainment/music-and-audio
https://www.similarweb.com/website/rambler.ru
https://www.similarweb.com/website/rambler.ru
https://www.similarweb.com/website/rambler.ru
https://www.similarweb.com/top-websites/category/news-and-media/newspapers
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37  spaces.ru  People and Society 

38  google.de  Internet and Telecom > Search Engine 

39  yandex.fr  Internet and Telecom > Search Engine 

40  korrespondent.net  News and Media > Magazines and E Zines 

41  kidstaff.com.ua  Shopping > Children 

42  rutracker.org  Internet and Telecom > File Sharing 

43  telegraf.com.ua  News and Media > Magazines and E Zines 

44  fotostrana.ru  People and Society 

45  rabota.ua  Career and Education > Jobs and Employment 

46  bigl.ua  Shopping > General Merchandise 

47  meta.ua  Internet and Telecom > Search Engine 

48  livejournal.com  Internet and Telecom 

49  censor.net.ua  News and Media > Magazines and E Zines 

50 segodnya.ua News and Media 

 

https://www.similarweb.com/website/spaces.ru
https://www.similarweb.com/website/spaces.ru
https://www.similarweb.com/website/spaces.ru
https://www.similarweb.com/top-websites/category/people-and-society
https://www.similarweb.com/website/google.de
https://www.similarweb.com/website/google.de
https://www.similarweb.com/website/google.de
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom/search-engine
https://www.similarweb.com/website/yandex.fr
https://www.similarweb.com/website/yandex.fr
https://www.similarweb.com/website/yandex.fr
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom/search-engine
https://www.similarweb.com/website/korrespondent.net
https://www.similarweb.com/website/korrespondent.net
https://www.similarweb.com/website/korrespondent.net
https://www.similarweb.com/top-websites/category/news-and-media/magazines-and-e-zines
https://www.similarweb.com/website/kidstaff.com.ua
https://www.similarweb.com/website/kidstaff.com.ua
https://www.similarweb.com/website/kidstaff.com.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/shopping/children
https://www.similarweb.com/website/rutracker.org
https://www.similarweb.com/website/rutracker.org
https://www.similarweb.com/website/rutracker.org
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom/file-sharing
https://www.similarweb.com/website/telegraf.com.ua
https://www.similarweb.com/website/telegraf.com.ua
https://www.similarweb.com/website/telegraf.com.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/news-and-media/magazines-and-e-zines
https://www.similarweb.com/website/fotostrana.ru
https://www.similarweb.com/website/fotostrana.ru
https://www.similarweb.com/website/fotostrana.ru
https://www.similarweb.com/top-websites/category/people-and-society
https://www.similarweb.com/website/rabota.ua
https://www.similarweb.com/website/rabota.ua
https://www.similarweb.com/website/rabota.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/career-and-education/jobs-and-employment
https://www.similarweb.com/website/bigl.ua
https://www.similarweb.com/website/bigl.ua
https://www.similarweb.com/website/bigl.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/shopping/general-merchandise
https://www.similarweb.com/website/meta.ua
https://www.similarweb.com/website/meta.ua
https://www.similarweb.com/website/meta.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom/search-engine
https://www.similarweb.com/website/livejournal.com
https://www.similarweb.com/website/livejournal.com
https://www.similarweb.com/website/livejournal.com
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom
https://www.similarweb.com/website/censor.net.ua
https://www.similarweb.com/website/censor.net.ua
https://www.similarweb.com/website/censor.net.ua
https://www.similarweb.com/top-websites/category/news-and-media/magazines-and-e-zines
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ДОДАТОК 4 

Розподіл ТОП-50 сайтів в Україні за кількістю відвідувань 

за моделями цифрових платформ 212 
Суб'єкт 

(Виробник 
товарів  

і послуг) 

Об'єкт (споживачі товарів і послуг) 

Бізнес 
Споживачі 

(домогосп-ва) 
Уряд 

1 2 3 4 

Бізнес 

B2B: 
Кількість – 25 
Відсоток – 50% 
Сайти: 
 google.com.ua  
 youtube.com  
 google.com  
 vk.com  
 facebook.com  
 olx.ua  
 ok.ru  
 ukr.net  
 yandex.ua  
 mail.ru  
 privatbank.ua  
 yandex.ru  
 rozetka.com.ua  
 google.ru  
 prom.ua  
 aliexpress.com  
 ria.com  
 rst.ua  
 twitter.com  
 work.ua  
 privat24.ua  
 google.de  
 yandex.fr  
 bigl.ua  
 meta.ua  

B2С: 
Кількість – 44 
Відсоток – 88% 
Сайти: 
 google.com.ua  
 youtube.com  
 google.com  
 vk.com  
 facebook.com  
 olx.ua  
 ok.ru  
 ukr.net  
 yandex.ua  
 mail.ru  
 privatbank.ua  
 yandex.ru  
 rozetka.com.ua  
 sinoptik.ua  
 google.ru  
 prom.ua  
 aliexpress.com  
 ria.com  
 gismeteo.ua  
 parimatch.com  
 i.ua  
 auto.ria.com  
 rst.ua  
 vshkole.com  
 twitter.com  
 work.ua  
 obozrevatel.com  
 zf.fm  
 privat24.ua  

B2G: 
Кількість – 0 
Відсоток – 0% 
Сайти: 
 

                                                           
212

 Авторська розробка 
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1 2 3 4 

 

  favorit.com.ua  
 kinogo.club  
 pornhub.com  
 mp3party.net  
 rambler.ru  
 google.de  
 yandex.fr  
 korrespondent.net  
 kidstaff.com.ua  
 telegraf.com.ua  
 rabota.ua  
 bigl.ua  
 meta.ua  
 censor.net.ua  

 segodnya.ua 

 

Споживачі 
(домогосп-ва) 

C2B 
Кількість – 15 
Відсоток – 30% 
Сайти: 
 google.com.ua  
 youtube.com  
 google.com  
 vk.com  
 facebook.com  
 ok.ru  
 yandex.ua  
 yandex.ru  
 google.ru  
 twitter.com  
 work.ua  
 google.de  
 yandex.fr  
 rabota.ua  
 meta.ua  

C2С 
Кількість – 14 
Відсоток – 28% 
Сайти: 
 vk.com  
 facebook.com  
 ok.ru  
 wikipedia.org  
 instagram.com  
 ria.com  
 rst.ua  
 twitter.com  
 pornhub.com  
 spaces.ru  
 kidstaff.com.ua  
 rutracker.org  
 fotostrana.ru  
 livejournal.com  

C2G 
Кількість – 0 
Відсоток – 0 
Сайти:  
відсутні 

Уряд 

G2B 
Кількість – 0 
Відсоток – 0% 
Сайти:  
 

G2С 
Кількість – 5 
Відсоток – 10% 
Сайти: 
 vk.com  
 facebook.com  
 ok.ru  
 twitter.com  
 work.ua  

G2G 
Кількість – 0 
Відсоток – 0% 
Сайти: 
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ДОДАТОК 5 

Криптовалюта та її перспективи в Україні 

 

«Можливі варіанти і наслідки легалізації криптовалюти в 

Україні. Поява феномену криптовалюти не була неочікуваною – 

про створення її як кінцевої мети електронізації грошового обі-

гу давно і відкрито говорили фахівці ІТ-технологій. Проте в 

Україні науковців вона заскочила дещо зненацька, принаймні 

публікацій із глибоким аналізом цієї проблеми майже не було, а 

перша наукова конференція відбулася в КНЕУ ім. В.Гетьмана 

лише наприкінці 2017 року. І хоча на конференції було заслухано 

більш як два десятки доповідей і виступів, єдиної думки з клю-

чових питань, що таке криптовалюта і що вона несе економіці 

України, вироблено не було. Тож ця стаття — це спроба по-

сприяти зближенню позицій у науковому осмисленні криптова-

люти, надавши додаткові аргументи тим держінститутам, 

які повинні (і негайно) вирішувати її долю в Україні. 

Вся економічна історія людства супроводжувалася по-

шуками більш досконалого носія грошової сутності. Локомо-

тивом цих пошуків був технічний і економічний прогрес та 

спричинені ним розвиток і ускладнення ринкових та інститу-

ційних відносин, що спонукало економічних суб'єктів вимагати 

від грошового носія дедалі нових якісних властивостей. Саме 

під дією цих вимог на поворотних етапах розвитку виробницт-

ва і технологій відбувалися кардинальні зміни носіїв (форм) 

грошей: звичайні товари було замінено прикрасами, їх — прос-

тими, а потім дорогоцінними металами, останні — паперови-

ми знаками, емітованими від імені держави, записами на раху-

нках у банках із широким доступом до них з допомогою плас-

тикових карток (електронні гроші). Певний час останні форми 

грошей вважалися достатньо досконалими і набули світового 

визнання, хоча їх спорадично і критикують, особливо у функції 

світових грошей, яку переважно виконує долар США. 

З посиленням глобалізаційних процесів і кризових явищ у 

світовій економіці розпочався широкий наступ на державну 

https://dt.ua/finances/kriptovalyuti-globalni-groshi-chi-globalna-piramida-263545_.html
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систему грошового устрою зі звинуваченнями її в усіх економі-

чних негараздах і закликами провести докорінну грошову рефо-

рму на глобальному та національних рівнях. Обґрунтовується 

необхідність позбавити державу монополії на емісію грошей і 

запровадити децентралізовану систему приватних грошей 

(Ф. Хайек "Частные деньги", 1976 р.), створити дешеві гроші, 

доступні кожному (М. Кеннеди "Деньги без процентов и инф-

ляции", 1993 р.), а також доцільність і можливість створення 

абсолютно віртуальних грошей з повною децентралізацією їх 

емісії та обігу виключно по каналах комп'ютерних систем 

(А.С. Генкин "Частные деньги: история и современность", 

2002 р., "Планета WEB-денег", 2003 р.). 

У відповідь на ці обґрунтування і рекомендації активізу-

валися практичні пошуки принципово нового носія грошей, зда-

тного стати альтернативою традиційним грошам. Були  

пропозиції повернутися до золотого стандарту, але більшість 

їх відкинула як такі, що не відповідають новітнім вимогам  

до грошового устрою. Пошуки були спрямовані виключно на 

вдосконалення електронних грошей, оскільки вражаючі успіхи 

інформаційних технологій у XX ст. давали підстави сподівати-

ся, що на цій основі вдасться виробити ідеальну грошову фор-

му. 

Під натиском вражаючих картин позитивних наслідків 

глобальної грошової реформи, нав'язуваних суспільству її енту-

зіастами (демонополізація долара США в ролі світової валюти, 

обмеження державного втручання у ринкові відносини, ослаб-

лення фіскального тиску на бізнес, ліквідація монополії центра-

льних банків на емісію грошей, дешевизна доступу всіх до гро-

шових ресурсів та ін.), при досить в'ялому опорі цим обіцянкам 

з боку науковців і державних регуляторів у 1980-х роках розпо-

чалася широкомасштабна практична діяльність із створення 

такого продукту на базі електронних технологій. У розвинених 

країнах створювалися спеціалізовані фірми, інститути, лабо-

раторії із залученням великої кількості фахівців і досить щед-

рим фінансуванням. За рівнем ажіотажу, гарячковістю і масо-
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вістю переміщення ресурсів ситуація нагадувала золоту лихо-

манку, що виникла в XIX ст. у Каліфорнії (США). 

У середині 1990-х років, після 10–15 років напружених 

пошуків, було запропоновано кілька видів приватних електрон-

них грошей. Проте жодний із них не був прийнятий замовника-

ми. Фірми, що були залучені до їх розробки, ставали банкру-

тами або залишали цей бізнес. Проте невдача не зупинила  

шукачів віртуального золота, а лише пришпорила. У статті 

"Е-готівка" в авторитетному журналі The Economist від 19 

лютого 2000 р. зазначено таке: "Незважаючи на такий не-

сприятливий досвід, нове покоління фінансових фірм сьогодні 

намагається дати е-готівці друге життя — онлайн. Не минає і 

тижня, щоб нові сміливці, зазвичай американці, не повідомили 

про нову форму електронних грошей. І цього разу перспективи 

видаються значно кращими". Пов'язували ці перспективи з ци-

фровими технологіями. 

Знадобилося ще приблизно 15 років, щоб 2009-го з'явилася 

ще більш досконала пропозиція під назвою криптовалюта, роз-

роблена на базі цифрової технології блокчейн. Першим її видом 

був біткоїн. Той факт, що слідом за біткоїном стали пропону-

вати інші види криптовалюти, і загальна їх кількість за вісім 

років перевищила 1000, а ринкова ціна біткоїна в грудні 2017-го 

перевалила за 19000 дол., свідчить, що віртуальна золота ли-

хоманка в світі триває, а нова криптовалюта за своїми влас-

тивостями відповідає вимогам замовників-користувачів. Саме 

вони почали використовувати новітню форму грошей для своїх 

потреб, не звертаючи уваги на інтереси і потреби інших учас-

ників грошових відносин та на те, що вона не імплементована у 

правове поле відповідних країн. А це суперечить самій природі 

грошей як вартісного виразника всього комплексу економічних 

відносин. 

Для легалізації нового криптопродукту як ідеальних гро-

шей потрібно протестувати його на відповідність потребам 

усіх економічних суб'єктів. На жаль, такого тестування не 

провели на етапі розробки, до виходу криптовалюти в економі-
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чний простір. Зараз, коли з'явився помітний прошарок власни-

ків криптовалюти, в тому числі серед великих бізнесменів і де-

ржфункціонерів, буде значно важче запровадити будь-які пра-

вові обмеження її функціонування, навіть якщо їхню доціль-

ність буде доведено в процесі легалізації. Проте ця обставина 

не знижує, а ще більше загострює необхідність тестування і 

якнайшвидшого вирішення проблем легалізації нових грошей. 

Тим більше, що теоретики і замовники таких грошей під вигля-

дом технологічних вимог до їх носія висунули й такі, що стосу-

ються грошового устрою і потребують істотних змін в еко-

номічній політиці держави (ослаблення її регулятивної функції 

в економіці і фінансовій сфері, докорінної зміни грошової та 

банківської систем, перебудови світового монетарного устрою 

та ін.). 

Щоб краще протестувати нову форму грошей на пред-

мет можливості легалізації, потрібно перш за все визначити її 

якісні властивості і чим вони відрізняються від аналогів тра-

диційних грошей. Оскільки криптовалюту неможливо "пошу-

кати і побачити" подібно до традиційних форм грошей, то й 

визначити її якісні властивості вкрай важко. Найпростіше це 

зробити самим теоретикам і розробникам криптовалюти. 

Проте в їхніх численних публікаціях з приводу переваг крипто-

валюти якісні властивості позначено досить розмито і вкрай 

обмежено. 

Найбільш підходящою для вирішення цього завдання ви-

явилася згадана вище стаття "Е-готівка" в журналі The 

Economist. У ній усі залучені до проекту цифрових грошей еко-

номічні суб'єкти розділено на три групи: споживачі, тобто 

власники нових грошей, якими вони можуть розплачуватися за 

товари і послуги, погашати борги, зберігати як цін-

ність; торговці, тобто продавці/покупці товарів, послуг, ва-

люти, цінних паперів; емітенти, тобто виробники цифрових 

грошей, які можуть використовувати їх для продажу та пла-

тежів для власних потреб. Спільною рисою всіх трьох груп є 

належність до приватно-комерційного сектора, а тому їх ви-
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моги до якісних властивостей нової форми грошей визначалися 

передусім приватними економічними інтересами. 

Саме критерій вигоди виявився вирішальним чинником 

формування специфічних вимог до нових грошей і визначення 

їхніх характерних властивостей. У зазначеній статті вказано 

такі якісні характеристики нових грошей, яких вимагали замо-

вники від їх розробників: 

— повна анонімність і приватність, що забезпечуються 

їх зберіганням лише у пам'яті комп'ютерів і приватним харак-

тером емісії; 

— абсолютна ліквідність, що забезпечується переміщен-

ням коштів по каналах комп'ютерних мереж безпосередньо 

між платниками і одержувачами, без будь-яких посередників; 

— максимальна дешевизна, що забезпечується децентра-

лізацією та приватним характером емісії, відсутністю проце-

нта та комісії. 

У наведеному переліку груп суб'єктів, зацікавлених у 

створенні криптовалюти, як і в інших численних публікаціях, 

зовсім не згадується чи згадується побіжно держава як еко- 

номічний суб'єкт, який не тільки формує великі грошові пото-

ки, а й управляє всією монетарною сферою, взявши на себе від-

повідальність за стабільність грошей у країні. У неї свої інте-

реси, що визначаються загальносуспільними потребами і мо-

жуть не збігатися з інтересами приватно-комерційного сек-

тора. Тому вимоги держави до якісних властивостей грошей не 

просто відрізняються від вимог представників останнього чи 

доповнюють їх, а відчутно суперечать їм, є несумісними з ни-

ми. 

Для держави важливо, щоб гроші були керованими, тоб-

то їх вартість могла змінюватися зі зміною загальносуспільних 

потреб, щоб гроші були однорідними, стандартизованими, лег-

ко впізнаваними, що сприяє їх прийнятності всіма економічни-

ми суб'єктами на всій території країни і полегшує боротьбу з 

фальшуванням та іншими зловживаннями з грошима. Якщо де-

які з цих властивостей можна поступово надати і криптова-
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люті, то такі, як загальносуспільна керованість і загальна 

прийнятність, можуть мати лише паперові гроші, "освя- 

чені" державою. Але ці властивості не сумісні з характерни- 

ми властивостями криптовалюти, насамперед з анонімністю  

і приватністю та максимальною дешевизною. Така несуміс-

ність спричинить паралельний обіг у країні двох принципово 

відмінних видів грошей: державних і приватних, що саме по 

собі створюватиме серйозні ризики для обох секторів економі-

ки. 

Монетарна історія не знає жодного успішного експери-

менту з паралельного обігу двох валют, усі вони закінчувалися 

зміцненням і утвердженням однієї та знеціненням і витискан-

ням з обігу іншої, що супроводжувалося великими втратами 

бідних верств населення, які користувалися "падаючою" валю-

тою. Неминучість паралельного обігу двох валют — традицій-

ної та віртуальної — визначають і самі прибічники останньої. 

Але вони впевнені, що сильнішою буде криптовалюта, яка виті-

снятиме слабшу традиційну, хоча й не повністю, тому що її 

технічні особливості не дозволять обслуговувати всі зони гро-

шового обігу, тобто його периферію вони залишають для дер-

жавних грошей. 

Проте паралельний обіг і витіснення слабшої валюти си-

льнішою відбуватиметься не так гладко, як це уявляють собі 

прибічники криптовалюти. У міру витіснення маси традицій-

них грошей у периферійні зони грошового обігу, що постійно 

звужуватимуться, прискорюватиметься їх знецінення, інфля-

ція набуде некерованих темпів, що загрожуватиме соціальними 

катаклізмами в суспільстві. Держава змушена буде вживати 

запобіжних заходів із захисту традиційної валюти, а це пот-

ребуватиме її втручання у сферу обігу нової, що може спрово-

кувати падіння довіри до неї в суспільстві, зокрема через 

втрату анонімності. Це спричинить обвал попиту на крипто-

валюту, швидке витіснення її з обігу багатих верств населення 

та бізнесу. В результаті останні теж зазнають великих 
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втрат, що також матиме негативні наслідки для економіки і 

соціальної сфери. 

Якщо в окремих країнах навіть удасться витіснити тра-

диційну валюту на периферію грошового обігу, це ще не озна-

чатиме, що проблему її паралельного обігу буде вирішено легко 

і безболісно. Уже на стадії запровадження криптовалюти роз-

почнеться звуження економічної бази фінансового забезпечен-

ня існування держави (зменшення надходжень податків, зборів, 

емісійного доходу) аж до повного колапсу діяльності багатьох 

її інститутів. На запитання: "А як бути з державою?" най-

більш послідовні захисники ідеї криптовалюти відповідають: 

"А навіщо про неї турбуватись? Це ж рудимент минулих віків і 

в глобалізованому світі XXI ст. йому немає місця!". Така відпо-

відь свідчить про наявність у проекті "криптовалюта" полі-

тичної складової, що робить нові гроші одним із можливих ін-

струментів у світовій гібридній війні. Подібна можливість має 

особливо стурбувати владні інститути України, яка вже ста-

ла жертвою такої війни. 

Виходячи з викладеного, в центр уваги дослідників-

тестувальників криптовалюти потрібно ставити її вплив на 

інтереси держави, а через неї — на інтереси всього суспільст-

ва, в тому числі представників приватно-комерційного секто-

ра, і саме з цих позицій вирішувати питання легалізації в Украї-

ні. 

Оскільки переваги та позитивний вплив криптовалюти на 

приватно-комерційні інтереси вже досить широко пропагу-

ються, зупинимося на негативному її впливі на інтереси дер-

жави та суспільства в цілому. 

Завдяки майже повній анонімності і приватності крип-

товалюти, вона здатна вільно обходити будь-які заборони та 

обмеження щодо грошових операцій і потоків, що відкриває 

додаткові можливості і стимули для переведення економіки в 

"тінь" з усіма негативними наслідками для суспільства. Важко 

уявити, як можна буде організувати за наявності криптова-

люти боротьбу з фінансуванням тероризму, наркоторгівлею, 
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торгівлею зброєю, корупцією, ухилянням від сплати податків, 

тіньовими доходами/зарплатами та іншими антисуспільними 

діями. Невже в цьому захисники криптовалюти вбачають її 

вигідність для бізнесу? 

Серйозні загрози для державних інтересів несе криптова-

люта і по лінії витіснення нею національної валюти зі сфери 

функціонування перш за все великого і середнього бізнесу. У ви-

падку України, по-перше, зменшуватиметься частка ВВП, яка 

обслуговуватиметься гривнею, що призведе до зменшення по-

питу на гривню, її знецінення та прискорення інфляції. По-

друге, зменшення попиту на гривню позбавить НБУ можливо-

сті емітувати її додаткову масу в обіг і створювати емісійний 

дохід як головне внутрішнє джерело створення фінансових ре-

сурсів країни. По-третє, в країні виникне паралельний обіг 

трьох валют: гривні, долара і криптовалюти. Між ними вини-

кне потреба постійної конвертації одна в одну і ринкові курси, 

які будуть постійно змінюватися під впливом багатьох чинни-

ків, у тому числі зовнішніх. Це істотно ускладнить управління 

грошовими потоками на рівні держави, окремих корпорацій і 

навіть домогосподарств. Виникне загроза втрати НБУ своєї 

функції держрегулятора монетарної сфери, посилення валют-

но-курсових ризиків для бізнесу і домогосподарств. 

Не уникнути негативного впливу легалізації криптовалю-

ти і на діяльність комерційних банків. Якщо суб'єкти великого і 

середнього бізнесу повністю перейдуть на криптовалюту, то у 

них відпаде потреба в депозитних, розрахунково-касових і кре-

дитних послугах банків. Відповідні операції власники криптова-

люти будуть здійснювати безпосередньо, переміщуючи необ-

хідні суми коштів по каналах комп'ютерних систем. Унаслідок 

цього істотно звузиться економічна база для ефективного фу-

нкціонування банків, і вони змушені будуть або закриватися, 

або переходити на криптовалюту, перш за все на її виробницт-

во, яке стане чи не єдиним джерелом ресурсів таких банків. 

Проте це вже не будуть банки в сучасному розумінні цього 

слова. 
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Такі банки не виконуватимуть більшості традиційних 

банківських операцій, їх діяльність не зможе контролювати і 

регулювати центральний банк, що означатиме атрофію і дру-

гого його призначення — банківського регулятора. Отже, обва-

литься сучасна банківська система. А чи буде на її місці ство-

рено нову, більш ефективну — велике питання. І тут знову чу-

ти голоси: "А навіщо? Це теж рудимент минулих віків". Мож-

ливо, у високорозвинених країнах проект "економіка без банків" 

(сучасних) і має шанси на успіх, але для України, якій до цифро-

вої економіки ще дуже далеко, його реалізація призведе до па-

ралічу багатьох аспектів суспільного життя, умови якого жо-

рстко диктуються станом низькотехнологічної промислової 

економіки. 

Досить загрозливим виглядає вплив легалізації криптова-

люти і на фіскальну систему країни, передусім через розширен-

ня сфери тіньової діяльності користувачів криптовалюти і 

звуження бази для оподаткування, що посилить розбалансова-

ність держбюджету, пенсійного та інших державних фондів. 

Крім того, зменшення емісійного доходу НБУ знизить його 

можливості кредитувати уряд на потреби монетизації бю-

джетного дефіциту, що спричинить прискорене зростання зо-

внішнього боргу із серйозними негативними наслідками для 

майбутнього України. 

Легалізація криптовалюти здатна істотно ускладнити і 

загальмувати інвестиційні процеси в економіці. Зокрема, завдя-

ки повному зняттю держконтролю за відпливом капіталу з 

України, а також через ускладнення механізмів трансформації 

заощаджень в інвестиції, які були сформовані в межах тради-

ційної банківської діяльності і фінансових ринків. Більш того, 

оскільки криптовалюта не пов'язується з процентом, втрача-

ється процентний дохід як ефективний інструмент стимулю-

вання заощаджень як інвестиційного ресурсу. 

Відсутність процентного доходу по криптовалюті не 

означає повної відсутності мотиву вигоди від її накопичення. 

Таку вигоду приносить зростання курсу криптовалюти на ва-
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лютному ринку, що робить її зручним спекулятивним інстру-

ментом. Щоб одержати максимум доходу від криптовалюти, 

спекулянти (і не тільки українські) будуть намагатися постій-

но маніпулювати її курсом, що негативно впливатиме на ста-

більність національної валюти (гривні) і всього внутрішнього 

ринку. 

Перелічені негативні наслідки від криптовалюти дають 

підстави для її диференційованої легалізації в Україні. Це 

означатиме повну заборону використання для оплати товарів і 

послуг та інших зобов'язань на внутрішньому ринку, де вона 

може конкурувати з гривнею, витісняючи її з обігу. А от у фу-

нкції засобу накопичення вартості криптовалюта може кон-

курувати переважно з іноземними грошовими одиницями, пря-

мо не впливаючи на гривню. Тому для цілей нагромадження 

криптовалюту можна легалізувати, попередивши власників 

про відсутність будь-яких держгарантій щодо ризиків її нако-

пичення. Те саме можна сказати і про функцію світових гро-

шей, де криптовалюта буде конкурувати з доларом та іншими 

резервними валютами. Оскільки вона не входить до золотова-

лютного портфеля НБУ, державі вигідно, щоб платежі по ім-

порту резиденти здійснювали в криптовалюті, а платежі не-

резидентів за наш експорт — у резервних валютах (долар, єв-

ро). Відповідно, доцільно дозволити платежі в криптовалюті 

по імпорту і обмежити — по експорту. 

Диференційований підхід до легалізації криптовалюти в 

Україні дасть можливість дозволити (на ліцензійній основі) 

вітчизняним юридичним особам емітувати криптовалюту із 

зобов'язанням використовувати її на умовах, передбачених у 

законодавчих актах про легалізацію, що сприятиме збережен-

ню та подальшому розвитку ІТ-потенціалу України. 

Завдяки анонімності і приватності криптовалюти її на-

копичення в комп'ютерних мережах може стати зручною аль-

тернативою офшоризації грошового капіталу. При повній за-

критості криптовалютних гаманців її легалізація по суті приз-

веде і до легалізації тіньових капіталів після їх конвертації в 
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нову валюту. Це значно спростить власникам тіньових капіта-

лів їх ефективне використання в легальних секторах економіки. 

Проте ця обставина не гарантує їх повернення з офшорів саме 

в країну походження. Вибір країни застосування цих капіталів 

визначатиметься в першу чергу її інвестиційною привабливіс-

тю і в другу чергу — рівнем легалізації криптовалют. Ці об-

ставини слід враховувати в Україні при вирішенні питання що-

до легалізації криптовалюти як засобу накопичення цінності. 

Тим більше, що перед країною постане новий, надзвичайно 

складний виклик — забезпечити використання криптовалюти 

тільки в дозволених межах, який може бути вирішений лише із 

залученням ІТ-потенціалу.»213 

                                                           
213

 Аржевітін С., Савлук М. Золота лихоманка віртуального світу // 

Дзеркало тижня. – 2018. - №3. – С. 1,6 
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ДОДАТОК 6 

ІТ-ринок в Україні 

 

1. Інтерв’ю з Юрієм Антонюком 

 

Юрій Антонюк, голова найбільшої IT-компанії країни 

EPAM Україна, розповів про українських програмістів, їх зар-

плати та про вплив силових структур на компанію. Тільки в 

першому півріччі 2016 року українські IT-компанії отримали 

замовлень на $1,5 млрд. При цьому на тлі падіння економіки, 

число замовлень продовжує зростати. 2015 року експорт пос-

луг IT-аутсорсингу досяг $2,5 млрд., А за прогнозами міжнаро-

дної консалтингової компанії IDC, в 2016 році IT-ринок в Украї-

ні може зрости на 5-10%. При цьому частка України у світо-

вому обсязі ринку інформаційних технологій становить лише 

1%. Але, незважаючи на досить високі зарплати, які українські 

програмісти отримують тут, вони масово покидають країну. 

Так, за даними компанії SmartMe University, за останні два роки 

з України в Європу і США виїхало до 9 тис. IT-фахівців. 

Також на програмістів нарікають, що вони використо-

вують різні схеми оптимізації оподаткування. Це змушує зами-

слитися, наскільки взагалі Україні необхідний IT-сектор і чи в 

змозі він прогодувати країну. Про розвиток IT-індустрії в 

Україні і про те, що ж буде з ІТ-ринком країни НВ Бізнес вирі-

шив поговорити з головою найбільшої компанії в IT-галузі 

EPAM Україна, в якій працює майже 4,5 тис. фахівців, Юрієм 

Антонюком. 

– Що відбулося на ринку IT-послуг за минулі півроку, 

особливо на ринку IT-аутсорсингу? Чи триває зростання? 
– Питання непросте. Півроку – це період, який може по-

казати якісь випадкові тенденції. За кілька останніх років зро-

стання IT-ринку аутсорсингу в Україні дещо сповільнилося. Є 

кілька факторів. Це і політико-економічна ситуація і конфлікт 

на сході з Росією, і ситуація на глобальному ринку. З точки зо-

ру експортних IT-послуг, Україна за останні 10 років добре ви-

йшла на глобальний ринок. Це не залишилося безслідним і всере-

дині країни. Рівень сервісів істотно виріс. При цьому зросла і 
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вартість послуг. Всі ці фактори – політичні, економічні, фі-

нансові і те, як на них реагують клієнти, вплинули на уповіль-

нення темпів розвитку. Але це не означає, що ця тенденція не 

може бути змінена. IT-бізнес і IT-ринок глобальний, він дуже 

динамічний і швидко змінюється. Є багато напрямів, де Украї-

на може розвивати свої IT-сервіси як внутрішні, так і зовнішні, 

і підвищити темпи зростання. 

– Я чув, що зараз у нас в країні близько 150 тисяч про-

грамістів, і що в перспективі може стати 300 тисяч. Як ви 

можете це оцінити? 
– Я думаю, що кількість IT-фахівців (це не тільки програ-

місти, а й проджект-менеджери, бізнес-аналітики, архітек-

тори), яких цікавить ринок експортних послуг, ближче до оцін-

ки близько 100 тисяч. Ви, напевно, маєте рацію, коли говорите 

про 150 тисяч в цілому по ринку. Але не всі працюють на дос-

татньому рівні, щоб бути цікавими на глобальному рівні. Под-

воїти цей ринок до 200 тисяч або до 300 тисяч цілком реаліс-

тично. В рік кількість випускників IT-спеціальностей в Україні 

більше 15 тисяч чоловік. З підвищенням замовлення може дій-

ти до 20 тисяч осіб. В IT-бізнес приходять люди з дуже широ-

ким спектром. Це і аналітики з математичною освітою, і лю-

ди з економічною освітою, зі знанням іноземних мов. Якщо при-

пустити, що індустрія може зростати на 30% в рік, як вона 

росла попередні 10 років, то це цілком реальні оцінки. Ми мо-

жемо це зробити. Але бізнес ніколи не буде цього робити, якщо 

не буде попиту. 

– Скажіть, які основні інститути зараз лідирують у 

частині випуску програмістів? 
– В Україні є кілька так званих кластерів, де зосереджені 

фахівці з розробки програмних продуктів, IT-послуг. Три клас-

тери проходять по Центральній і Північній частині – Львів, 

Київ, Харків. Зона південної частини – це Дніпропетровський 

регіон і Одеса. У Вінниці теж дуже хороший центр, але це ще 

не кластер. Я сподіваюся, що за активної підтримки бізнесу і 

держави він там може організуватися. Якщо говорити про 

Київ, Харків та Львів, то це, звичайно ж, Київська політехніка, 

ХНУРЕ, Львівська політехніка, Київський інститут імені Та-
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раса Шевченка. І навіть якщо ми подивимося на рейтинги цих 

ВНЗ всередині країни, то побачимо, що вони потрапляють в 

десятку найкращих. 

Коли ми говоримо про великі компанії, то розуміємо, що 

не можна постійно наймати тільки людей з ринку. Вони звід-

кись повинні братися. Україна в даний момент дуже слабо 

приваблює IT-фахівців з-за кордону. Вони їдуть в інші країни, 

але не в Україну. Фактично у нас досить замкнута система: є 

внутрішній ринок, є система освіти – ті 10-15 великих універ-

ситетів, про які ми говоримо. Є також частина людей, які ві-

д'їжджають. Наша IT-освіта повинна не тільки бути здатною 

розширювати ринок, потрібно також замінити тих фахівців, 

які від'їжджають. Тенденції розвитку ІТ-освіти в Україні такі, 

що ми можемо в найближчі 10 років активно розвивати IT-

індустрію. Що буде далі – важко сказати. Але на даний мо-

мент IT-освіта досить непогана. 

– А якщо говорити про рівень зарплат, як вони зміни-

лися за останній час? 
– Рівень зарплат – це болюче питання для IT-бізнесу в ці-

лому. Не тому, що ми не хочемо, щоб наші фахівці заробляли 

багато. Ми цього хочемо. Але рівень зарплат наближається до 

рівня чистого доходу в країнах Західної Європи, а недалеко і 

Америка. За останні 10 років зарплати зросли в кілька разів і 

зараз наблизилися до межі, яка фактично говорить про те, що 

українські фахівці, український IT-бізнес повинен представляти 

щось більше, пропонувати більше, ніж просто роботу і про-

грамісти, які можуть робити більше, ніж програмісти в інших 

країнах. 

– Скільки отримує середній програміст такої компанії 

як Luxoft, EPAM в місяць? 
– Ми повинні говорити про якісь градації. Якщо це фахів-

ці, які вже пропрацювали кілька років, то це від $2 тисяч в мі-

сяць. Це в перерахунку на гривні. Ніхто в доларах не платить. 

– Це прирівнюється до закордону? 
– Прирівнюються фахівці, які працюють від 5 до 10 років. 

Ці люди можуть отримувати від $3 тис. до $4 тисяч. І навіть 

якщо в Америці програміст отримує $100 тисяч на рік, мінус 

http://biz.nv.ua/ukr/bizinterview/u-kijevi-programisti-zarobljajut-bilshe-za-vsih-golova-najbilshoji-it-kompaniji-ukrajini-176295.html
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20-30% податків, $70 тисяч залишається йому. Це $6 тисяч на 

місяць. Між $4 тисячами в Києві і $6 тисячами в якомусь сере-

дньостатистичному американському штаті не така велика 

різниця. А з урахуванням рівня життя різниця дуже велика. 

– Ціни у нас, звичайно, набагато нижче. 
– Нещодавно було офіційне дослідження одного з швей-

царських банків, скільки програмісти заробляють в гамбурге-

рах по всьому світу. Так от в Києві вони заробляють найбіль-

ше, більше за будь-яку іншу країну. Програміст в Києві на свою 

зарплату може купити більше гамбургерів, ніж у Європі, Аме-

риці, Лондоні, Берліні. 

– А навіщо тоді їдуть? Я знаю, що деякі компанії зали-

шають країну цілими командами. 
– EPAM ніколи не був прихильником масових вивезень. Ми 

вважаємо, що потрібно розвивати український бізнес. І в Укра-

їні є дуже великий потенціал. Але люди бояться дуже багатьох 

речей: нестабільності, відсутності нормальних правових умов 

роботи. На багатьох впливали різні мобілізаційні активності. 

Деякі переживають, ким будуть їхні діти і як вони влаштують 

свою долю. Зараз добре бути програмістом, але ніхто не знає, 

що буде через 20-30 років. Все це складається в комплекс і лю-

дина починає порівнювати. Так, тут хороша зарплата, тут є 

перспективи. Багато хто знає, що в Центральній Європі вони 

будуть заробляти менше, ніж тут. Але в Євросоюзі вільне пе-

реміщення, гарантій, які дає держава - більше, ніж у нас. 

Я можу порівнювати декілька країн, тому що багато ро-

ків працював у Білорусі, де EPAM починався. Я сам українець, 

всі родичі тут. Я знаю, як український бізнес розвивався остан-

ні 10-15 років. У цій індустрії я майже 30 років. І можу сказа-

ти, що зараз дуже складний період в Україні. IT-фахівці затре-

бувані фактично по всьому світу. Вони тому і починають ди-

витися по сторонах. Але потенціал України ще не розкритий. 

Він розкриється протягом найближчих 5-10 років, якщо ми 

правильно побудуємо інфраструктуру, якщо скористаємося 

тим базисом, який напрацьований в попередні 10-15 років. Нам 

потрібна інтеграція інших хай-тек індустрій. Можна скорис-

татися досвідом таких країн як, наприклад, Ізраїль, який теж 
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живе в складних умовах – у них періодично виникають військові 

конфлікти. Тим не менш, вони змогли побудувати дуже гармо-

нійну IT-індустрію, яка об'єднує в собі сервісні послуги, продук-

тові розробки та венчурні капітали. Це досить хороші перспе-

ктиви. Але люди їдуть. Вони шукають щось краще. 

– Чи продовжують до вас навідуватися перевіряючі рі-

зного роду структур та чи продовжується тиск на ІТ-бізнес 

з боку податкової, СБУ? 

– Моя відповідь буде нетрадиційною. Може бути, хтось 

подумає, що я спеціально підіграю уряду, але я думаю, що на-

вколо цього питання більше піару, ніж реальних проблем. Я то-

чно знаю, що якісь дії силових органів були об'єктивно зумовлені 

тим, що компанії робили щось неправильно. На когось "наїха-

ли", а в підсумку дивишся – зовсім не "наїхали". Тобто цей ризик 

набагато нижче, ніж ті ризики, про які я говорив до цього. На 

своєму особистому прикладі я не можу сказати, що був якийсь 

тиск з боку силових органів, державних структур або посилена 

кількість перевірок. Десь такі речі були. Оскільки зараз увага 

до IT-індустрії дуже висока, то будь-який факт сприймається 

через лінзу збільшеної уваги. Я не думаю, що зараз IT-індустрія 

в Україні піддавалася або піддається посиленому тиску. Більше 

того, я хочу сказати, що уряд, який прийшов, навпаки розуміє 

значення IT-індустрії. Це не срібна куля, яка врятує країну. 

Україна дуже велика, щоб її витягли 300 тисяч або навіть мі-

льйон програмістів. Але це може бути каталізатор розвитку 

якихось галузей економіки. Тому що IT зараз фактично прони-

зує будь-яку галузь – від сільського господарства до літакобу-

дування. Тому уряд прийняв спеціальну стратегію розвитку 

хайтек-індустрії. 

– Є думка, що програмісти, сплачуючи мінімальні по-

датки, не здатні вирішити економічні проблеми країни. Чо-

му ваша індустрія важлива для України? Навіщо вона взагалі 

потрібна для країни? 

– Це питання настільки складне, що не вкладеться в рам-

ки нашої з вами розмови. Тому я дуже тезово по ним пройдусь. 

По-перше, цифри, які наводить одна або інша сторона, можна 
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розглянути абсолютно по-різному. Наприклад, хтось каже, що 

IT-індустрія – це круто, тому що люди отримують декілька 

тисяч доларів, вони платять з них податки. EPAM за минулий 

рік заробив близько $150 мільйонів і заплатив більше 4% пода-

тків від загального обороту. Це мільйони доларів, а не якісь ко-

пійки. І це заплатила компанія. Я не кажу про те, скільки за-

платили самі люди, які отримують ці зарплати і теж платять 

податки. 

– Вони ще й витрачають гроші, а це повертається в 

економіку. 

– Абсолютно вірно. Ось чому корисно, щоб хтось зароб-

ляв багато. Тому що він витрачає гроші, створює нові робочі 

місця. Є оцінки, які говорять, що навколо одного місця айтіш-

ника може створюватися від 4 до 8 інших робочих місць. На-

приклад, у нас тут офіс, поруч фітнес-клуб, кілька кафе, в які 

ходять наші співробітники, – там робочі місця. Люди купують 

квартири, машини. Якась частина грошей все одно залишаєть-

ся всередині країни. 

Якщо ми говоримо про експортно-орієнтовані послуги, 

то це приплив чистої валюти. Ви не продаєте сировину, ліс, не 

руйнуєте землю. Ви отримуєте валюту. Тільки за минулий рік – 

це $2,5 мільярда. При зростанні, це може бути $5-10 мільярдів. 

Для нашої країни – це суттєві гроші. Якщо ми їх не отримуємо, 

то беремо ці гроші в кредит. А потім їх повинна буде віддава-

ти вся країна. Про це чомусь не говорять. 

Ще одна важлива риса у тому, що фактично в айті не-

має "блату". Я керую компанією з майже 5 тисяч осіб. Інші мої 

колеги теж. Ми абсолютно точно знаємо, що нікого не беруть 

по знайомству. Немає сенсу брати людину, яка не зможе ро-

бити роботу. Якщо ви добре навчалися в школі, якщо ви закін-

чили правильний університет, якщо ви націлені на досить ак-

тивне підвищення своїх професійних навичок, то ніхто вам вза-

галі не потрібен, щоб зробити кар'єру в IT. Ви можете зроби-

ти свій стартап і стати мільйонером. 

Є ще важливий фактор, чому IT це важливо. Зараз він 

проникає в багато індустрій. Наприклад, у державні органи, 
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державні послуги. Ми вже починаємо ними користуватися, але 

дивимося на це так: подумаєш, паркування оплатив через Ін-

тернет, подумаєш, якісь дані можна отримати. Це все буде 

розвиватися ще більше. Ці фактори дозволяють говорити про 

те, що в Україні є сенс розвивати IT. А чи буде вона це робити 

– залежить як від людей, які йдуть вчитися, і від держави, яка 

повинна думати про те, що вона робить для того, щоб люди 

залишалися, а не виїжджали і не посилали своїх дітей навчати-

ся в інші країни. Наші найкращі хлопці їдуть звідси. 

– Який ваш прогноз розвитку IT-сектору найближчим 

часом? Що на вас чекає? 

– Я думаю, що найближчий рік-два буде стримане зрос-

тання. Буде зростання тих цифр, які ми бачимо останні кілька 

років – це 10-15%. Чому стримане зростання? Тому що на зов-

нішньому ринку IT зростає, глобальний попит дуже великий. 

Тому навіть такі ризикові країни, як Україна, привертають до 

себе увагу. Ми можемо отримувати нові проекти. Але це не 

зростання в 25-35%, як раніше. Є стримуючі фактори. За цей 

час, українські компанії та IT-сектори повинні трохи модифі-

кувати себе. Зарплати нікуди не подінуться. Ви не можете 

прийти і сказати: все, ми будемо платити в три рази менше, 

тому що інакше ми не можемо отримувати прибуток. Ви по-

винні реформувати свій бізнес так, щоб і їм було добре, і бізнес 

міг заробляти більше. 

Це означає, що від аутсорсингового бізнесу потрібно буде 

переходити на більш кваліфікований бізнес, де ви можете ро-

бити кінцеві продукти. У той же час потрібно активно тран-

сформувати сервісну частину, те, що ми називаємо аутсорсин-

гом. Наприклад, наша і ряд інших компаній рухаються в напря-

мку так званих продакт-девелопмент-сервісів, коли фактично 

робиться кінцевий продукт. Не просто говорити, що "у нас є 

20 чоловік, які вам щось можуть зробити". Ні, це не працює, 

тому що є інші більш дешеві країни: Індія, Бразилія, Аргентина. 

Навіть Росія зараз дуже дешева, тому що у них зарплати при-

в'язані до рубля. На цьому ринку Україна може виграти тільки 

за рахунок того, що перейде на більш високий щабель. Звичай-
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но, потрібно паралельно розвивати венчурний бізнес, старта-

пи, продуктовий бізнес. А ось ці $2,5 мільярда – це те, що вже 

є, що дає аутсорсинг і сервісний бізнес. Його потрібно транс-

формувати, розширювати і збільшувати. І тоді після турбуле-

нтності цих 3-4 років, Україна зможе розвиватися і нарости-

ти як внутрішній, так і зовнішній IT-потенціал214.  

 

2. Людський капітал на ІТ-ринку України 

 

«Людський капітал та ресурси, які здатні створювати 

нові IT-розробки, вимагають мінімальних інвестицій. Витрати, 

які йдуть на розвиток IT мінімальні. Зараз IT для країни є тре-

тьою галуззю, третім сектором з точки зору експорту. І чим 

успішніше буде розвиток IT-ринку, тим успішніше розвивати-

меться національний валовий продукт. Внутрішній ринок зараз 

має дуже слабке споживання, оскільки у нас низька індустріа-

лізація і модернізація виробництва. Основні замовники – закор-

донні компанії. 80% таких замовників припадає на США. Інші 

варіюються – в ЄС та інших країнах. Розвиток IT-ринку – це по 

суті розвиток IT-економіки. Нещодавно ми подали на узго-

дження стратегію розвитку хайтек для України, в якій визна-

чається, які є компетенції у країни, де є можливості просува-

ти ті чи інші напрямки. IT разом з агросектором – це друга 

ключова компетенція. Людський капітал та ресурси, які здатні 

створювати нові IT-розробки, вимагають мінімальних інвести-

цій. Тому витрати, які йдуть на розвиток або створення про-

дукту в IT-галузі мінімальні.  

Для України це можливість легкого і швидкого доступу 

як до зарубіжних ринків, так і до підняття добробуту населен-

ня. Айтішники, працюючи на закордонного клієнта, отриму-

ють досить хороші зарплати. Якщо подивитися на тенденції, 

то IT-спеціалісти вже по суті стали середнім класом. Якщо 
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 Гавриш О., Чорновалов Є. В Україні програмісти заробляють 

більше, ніж у будь-якій іншій країні - голова найбільшої IT-компанії 
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дивитися на подальші можливості України, то у країни є реа-

льна можливість стати IT-хабом для Європи, а може, і для 

всього світу. Потенціал для розвитку досить великий. Але для 

розвитку IT-сектора в Україні, необхідно, щоб держава розумі-

ла, наскільки це пріоритетний напрямок для розвитку країни і 

для розвитку економіки. При цьому потрібно знайти стимули, 

які можуть сприяти розвитку цього напрямку. Розвиток ІТ-

ринку залежить від декількох компонентів. Перший – це зага-

льний бізнес-клімат і все, що стосується економічних бар'єрів. 

Другий – розвиток інфраструктури – проникнення Інтернету, 

розвиток 3G, 4G. Третій – те як розвиваються продукти на 

ринку IT. Тобто стимулювання стартапів і всіляких IT-

розробок. Четвертий, усім відомий – це розвиток послуг аут-

сорсингу. Також для стимулювання і розвитку IT-ринку потрі-

бно створити умови ведення бізнесу, де працює верховенство 

права, є прозора податкова реформа. Критичним для IT-

компаній є валютне регулювання, оскільки вони, як правило 

працюють на експорт. І тут нам є над чим працювати».215 
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