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* Цифровізація в сучасному світі – це актуальний процес, який стосується багатьох сфер економіки. У століття
масового впровадження високих технологій в економіку країни, цифровізація стає не тільки способом підвищення
ефективності та досягнення максимальної зручності, а й просто необхідним фактором, що забезпечує прискорений
розвиток всіх її складових. Розвинені країни підтримують процес цифровізації по всій своїй території, оскільки як
показують результати досліджень в цій сфері, в середньому активізація впровадження цифрових технологій в країні
зумовлює приріст ВВП на 1%.

* Процеси цифровізації мають надзвичайно важливе значення для української економіки. Основна мета цифровізації
полягає у досягненні цифрової трансформації існуючих галузей економіки, у більш прогресивні та сучасні. Такий
прогрес є можливим лише тоді, коли ідеї, дії, ініціативи та програми, які стосуються цифровізації, будуть
інтегровані, зокрема, в національні та галузеві стратегії і програми розвитку.

* Теоретичні основи розвитку широко представлені у працях таких відомих зарубіжних вчених: Т. Нібель, П. Данліві,М.
Кейнс, К.Маркс,М. Портер, Д. Рікардо, А. Сміт. У подальшому теорію цифрового розвитку розвинули С.В. Іванов, О.С.
Вишневський, Н.П.Мешко, Н.Ю. Коровайченко, Л.З. Кіт, Збаразська Л.О., Ляшенко В.І.

Актуальність теми.



Мета роботи полягає в обґрунтуванні і розробці теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо
стратегії розвитку України в умовах цифровізації.

Досягнення мети дослідження зумовило необхідність постановки та вирішення наступних завдань:
* обґрунтувати сутність та зміст цифровізації як економічної категорії;
* визначити принципи розвитку соціально-економічної системи в умовах цифровізації;
* проаналізувати розвиток економіки країн світу в умовах цифровізації;
* розробити методичний підхід до встановлення детермінантів цифровізації та виявити їх зв'язок зі
складовими розвитку бізнесу;

* сформувати сценарії та стратегію розвитку секторів в умовах цифровізації;

Мета і завдання дослідження.



Схема запровадження цифровізації бізнесу
та її наслідки

ЦИФРОВІЗАЦІЙНІ		МОЖЛИВОСТІ

Трансформація 
бізнес-моделі

Бізнес-модель 
підприємств
з частковими

цифровізаційними
змінами

Бізнес-модель нових
цифрових
підприємств
Адаптивна 
бізнес-модель 
підприємств
з урахуванням

тенденцій цифрової
глобалізації
(аутсорсінг)

Трансформація 
операційних 
бізнес-процесів

Цифровізація 
бізнес-процесів
Віртуалізація 
індивідуальної 
роботи 

співробітників
Транзакційні 
системи 

продуктивності

Моделювання
взаємовідносин

Розуміння 
переваг 

та очікувань
Персонізація
продажів

Трансформація
комерційної
діяльності

Б і з н е с - п е р е в а г и

Використання 
нових ринкових 
можливостей

Оптимізація 
бізнес-процесів

Покращення 
якості 

обслуговування

Розширення меж 
охоплення впливом 
підприємства

Економічний розвиток  
підприємства



Детермінанти розвитку бізнесу в умовах 
цифрової економіки

Інтернет речей ТЕХНОЛОГІЯ

Семантичний веб Великі Дані Зручність 
та простота використання

Візуалізація (унаочнення)
Доповнена (розширена) 

реальність
Хмарні обчислення

Інтеграція суспільства 
в мережі СУСПІЛЬСТВО 

ТА ПОЛІТИКАПотреба 
в безпеці

Захист конфіденційності Державне регулювання

АрхівуванняСоціальна нерівністьДемографічні зміни

Прозорість

Цифрові помічники
КОМУНІКАЦІЯ«Завжди 

на зв’язку»
Мобільність

Взаємодія 
та участь

Медіа-
конвергенція

Культура 
та стандарти 

(норми) поведінки
Інтернаціо-налізація

Персоналізація даних

Гнучкість діяльності 
в часі 

та просторі

ЕКОНОМІКА

Соціальне співробітництво

Залучення суспільства 
до креативних інновацій

Глобальна комерція

Навчання протягом усього 
життя

Впорядкування режиму праці 
(збалансованість)

Спільне споживання 
(співпраця)

Д Е Т Е РМ І Н АН ТИ  РО З В И Т КУ

Розвиток бізнесу в умовах цифрової економіки

Маркетинг Логістика
Операційні 

та технологічні процеси
Кадрове забезпечення Фінанси

С2В, споживач-бізнес
БПЛА, безпілотна 

доставка

Інноваційно-активізаційні 
виробничі 
процеси

Цифрова компетентність 
та інформаційна грамотність 

персоналу

Р2Р, інтелектуальні фінансові 
системи



Жорстка цифрова інфраструктура

1. Розбудова фіксованої 
інфраструктури ШСД до 

мережі Інтернет

2. Розбудова  
інфраструктури 

мобільного Інтернету 
(4G, 5G)

3. Розбудова
інфраструктури (LoRaWan

тощо) 
для проектів Інтернету

речей

4. Розбудова  
інфраструктури  

громадського доступу 
до Wi-Fi

5. Розбудова обчислювальної
інфраструктури

(т.з. хмарна, або віртуалізована
інфраструктуру (локальні ЦОД)

6. Створення  
інфраструктури 
кібербезпеки

СТВОРЕННЯ 
ЖОРСТКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ



В Україні, як і в інших країнах швидко розвиваються технології та рішення для безпеки мережі все ще існують великі прогалини. Тому необхідний більш
спільний підхід активізувати постачання більш безпечних рішень промисловістю та стимулювати їх використання підприємствами, державними органами
та громадянами. Крім того, необхідна ефективна реакція правоохоронних органів на злочинну діяльність в Інтернеті.

Також потрібно удосконалити нормативно-правові акти щодо захисту даних. Це збільшить довіру до ділових послуг, оскільки вони повинні захищати
фізичних осіб щодо обробки персональних даних усіма компаніями, які пропонують свої послуги на ринку.

Спеціальні правила застосовуються до електронних послуг зв’язку, які, можливо, потребуватимуть переоцінки після узгодження загальних правил
України щодо захисту даних, потрібно додати статті тому, що захист конфіденційності стосуються лише постачальників електронних послуг послуги
зв’язку, тобто традиційні телекомунікаційні компанії. Таким чином, постачальники послуг інформаційного суспільства, які використовують Інтернет для
надання послуг зв’язку, як правило, виключаються із сфери його дії.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці теоретико-методичних і науково-практичних засад вирішення проблеми щодо формування
стратегії розвитку цифрової економіки України:
* методичний підхід до встановлення детермінантів цифровізації, який базуються на застосуванні процедури спостереження, ідентифікації, та

систематизації визначальних факторів процесу цифровізації бізнесу за функціональними групами «технологія», «економіка та регулювання»,
«комунікація» та «суспільство та політика» для чіткого уявлення про їх систему, функціональні зв’язки, що надає змогу більш повно розкрити
багатогранність цього процесу та в подальшому встановити вплив цифровізації на складові розвитку аграрного сектору;

* підхід до формування стратегії розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації, що на відміну від існуючих передбачає її змістовне наповнення згідно
аксіологічного рівня методології дослідження розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації, відображає послідовність її розробки за системно-
ієрархічним принципом що дозволяє підвищити ймовірність прийняття правильних стратегічних рішень щодо втілення конкретного сценарію розвитку
аграрного сектору.

В роботі пропонується ввести до кола наукових термінів досліджуваної сфери поняття «детермінанти цифровізації» під якими розуміється визначальні
чинники цифровізації. У цьому контексті дослідження передбачає використання для опису та структурування цифровізації за функціональними групами
систему детермінантів цифровізації, які в сукупності даватимуть найбільш повну якісну характеристику її причин та наслідків. Тобто в результаті
проведення дослідження ми отримуємо інформацію про зміну складових розвитку під впливом цифровізації.

Висновки


