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professional competencies necessary for processing, forecasting, analysis and visualization of large 
masses of economic information about the city. 

Key words: digital reproduction of economic resources; e-government; "Big Data"; 
economic analysis; monitoring; visualization of economic data. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА 
КИЄВА НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ 

 
Анотація. Цифровізація передбачає формування нової економічної доповненої 

реальності за рахунок інтеграції технології ІКТ в соціально-економічне життя на різних 
рівнях економічної агрегації, тим самим прискорюючи цифровізацію економіки України. 
Запропоновано авторське осмислення змісту цифрової економіки. Вказано відмінність між 
віртуальною, доповненою, розширеною, поліпшеною та збагаченою реальностями. 

Ключові слова: віртуальна реальність, цифровий кубічний простір, доповнена 
реальність, портали цифрових послуг, BlockChain. 

 
Сьогодні простежується широке поле інноваційної діяльності компаній у всіх 

секторах економіки шляхом налагодження активної роботи за рахунок діалогу з державою, 
міжгалузевої взаємодії та спільної розробки великих проектів на засадах “глибокої” 
цифровізації. В останні два роки не вщухає глобальний ажіотаж навколо технологій 
Blockchain і крипто-активів, а фінансові регулятори найрозвиненіших країн ледь встигають 
реагувати на нові виклики. 

Цифрова економіка є результатом трансформаційних ефектів нових технологій 
загального призначення в сфері інформації та комунікації. Становлення даної економіки 
засвідчує перехід на новий рівень використання інформаційно-комунікаційних технологій в 
усіх сферах соціально-економічної діяльності.	   Робототехніка, штучний інтелект, хмарні 
технології, 3D-принтери і BlockChain – вже міцно увійшли в нашу повсякденність. Розумні 
міста, дрони-кур’єри, автомобілі без водіїв, “надруковані” за один день вдома – чекають нас 
завтра. Ідеї фантастичних романів стають реальністю. Технічний прогрес свавільно увірвався 
в бізнес і змусив змінитися всі індустрії. 

Ми вважаємо, що віртуальна реальність багатокористувацького світу, ґрунтується на 
обміні віртуальними благами в рамках on-line-середовища. Віртуальна реальність створює 
можливість взаємодіяти зі штучним світом за допомогою віртуальних площадок з наявними 
на них інформаційними фондами on-line ринку інновацій, можливістю роботи з хмарними 
технологіями. Збагачена реальність уявляється нами як безконтактна інформаційна 
взаємодія, що реалізує з допомогою комплексних мультимедіа-операційних середовищ 
ілюзію безпосереднього входження і присутності в реальному часі в стереоскопічно 
представленому “цифровому світі”. Поліпшену реальність тлумачимо як створений 
комп’ютерними технологіями цифровий простір, що має всі ознаки реальності як такої, яка 
піддається проникненню і трансформації через глобальність та інтерактивність. Під 
цифровою економікою розуміємо систему відносин, що складаються в сфері виробництва, 
продаж і постачання продуктів через комп’ютерні мережі шляхом використання цифрових 
технологій. 

Для успішного розвитку цифрової економіки в Україні потрібно забезпечити: 
розвиток on-line послуг (послуги соціального значення, державні послуги); перехід на 
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цифрові технології державних органів і відомств; розвиток Інтернет речей в секторі 
індивідуальних споживачів (IoT) та в промисловості (IIoT); створення вітчизняного 
програмного забезпечення, сучасних й перспективних інформаційно-телекомунікаційних 
технологій для заміщення продуктів іноземного виробництва [1, с. 18]. 

Пришвидшення цифровізації економіки України можливе шляхом ефективно 
функціонуючого цифрового кубічного простору, що полягає у комплексному застосуванні 
програмного забезпечення та ІТ-рішень, які зроблять навчання (здобуття освіти) – якісним і 
цікавішим, проживання у містах комфортнішим, ведення бізнесу – легшим, та виведуть на 
якісно новий рівень взаємодію громади й влади. 

Саме даний простір всіляко сприяє створенню та розповсюдженню цифрових 
товарі/послуг. При цьому, наука і освіта виступають як генератори знань та інноваційних 
ідей, цифрових ініціатив, власник об’єкта інтелектуальної власності, в комерціалізації яких 
зацікавлені та приймають активну участь як влада (державна підтримка в формі політики 
цифровізації), так і бізнес (отримання прибутку через інститут цифрового ринку). Варто 
зазначити, що освіта для повноцінної роботи цифрового середовища, вимагає постійної 
систематичної роботи по питанню стабільного функціонування цифрової системи в регіонах 
країни на основі ефективної взаємодії основних учасників цифровізації, спрямованого на 
створення нових напрямів цифрового бізнесу. 

BlockChain технологія розподіленої однорангової мережі загального користування 
може зберігати інформацію про транзакції (правочини) на постійній основі і без можливості 
її зміни, і вона захищена криптографічними засобами. Мережі BlockChain можуть 
забезпечити багато опцій для різних цілей, особливо у державному секторі: е-референдуми, 
е-петиції, е-голосування, е-урядування. Перевагою даної технологіє є те, що вона забезпечує 
безпрецедентно високий рівень захисту інформації та дозволяє створювати повністю 
децентралізовані системи. 

Успішні програми цифрових перетворень – це створення вдалих процесів, нових 
продуктів, послуг. Для досягнення бажаних результатів, у всіх сферах економіки і в 
життєвих циклах підприємства, продуктів й послуг необхідне розширення рамок прав та 
можливостей, зосереджених там, де всі ресурси організації стратегічно спрямовані для 
спільної взаємодії на сучасному цифровому ринку [3, с. 28]. Та переконанні, що це можна 
досягти за наявності цифрового громадянства для якого характерна цифрова грамотність, яку 
трактують як здатність працювати з великим масивом інформації, що отримується з 
декількох джерел, вміння оцінювати її достовірність і корисність з допомогою встановлених 
критеріїв, а також як змогу вирішувати завдання, які вимагають того, щоб знайти 
інформацію, пов’язану з незнайомим контекстом, при наявності неоднозначності і без явних 
вказівок [3, с. 22]. 

Конвергенція з включеним блокчейновим з’єднанням трансформує ланцюжок 
створення вартості. Автономна робототехніка, AI, IoT і BlockChain будуть відцифровувати 
логістику і розподіл, зменшуючи її важливість й тому збільшувати здатність компаній на 
цьому етапі в ланцюжку створення вартості отримувати прибуток. Виробники зможуть 
отримати більше цінності, яку вони створюють, а споживачі матимуть можливість платити 
менше. У довгостроковій перспективі, технічна дефляція потрапить у вигин експоненційної 
кривої, бо більша частина виробництва з тривимірною печаткою, а також віртуальна і 
доповнена реальність роблять її дешевою для проектування й дають можливість друкувати 
продукти вдома [4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

Наявність Web-сайту у підприємств забезпечувала наступні можливості: 
обслуговування клієнтів, постачання продукції та послуг у режимі on-line, можливість 
відвідувачів формувати замовлення товарів та послуг у режимі on-line, спостереження за 
статусом розміщених замовлень, персоніфіковане інформаційне наповнення Web-сайту для 
постійних або повторних клієнтів, посилання на Web-сайт підприємства в соціальних медіа, 
оголошення про відкриті вакансії або подання заяви на заміщення вакантних посад у режимі 
on-line, навчання персоналу та набуття ними цифрових компетенцій. 
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Цифрова епоха суспільства змінює підхід до ведення бізнесу, потребує 

використовуваних інформаційних технологій та сучасних засобів зв’язку. Фундаментальним 
у побудові цифрових економічних відносин є застосування ІКТ та мережі Інтернет 
суб’єктами господарювання з метою максимальної автоматизації бізнес-процесів усередині 
підприємства і побудова взаємовідносин з іншими представниками бізнесу, споживачами та 
державними органами за рахунок використання сучасних ІКТ. 
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