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Цифрова економіка

❑ Навчальна дисципліна передбачає вивчення, в т.ч., наступних питань:

• Теоретична сутність поняття «цифрова економіка»,

• Цифрова компетентність,

• Електронна комерція,

• Робототехніка,

• Штучний інтелект,

• Хмарні технології,

• Необанки,

• Фінтех-стартапи,

• QR – банкінг,

• Цифровий маркетинг,
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Наукове обґрунтування необхідності вивчення навчальної дисципліни

Якими мають бути студенти?

Освічені українці, 
всебічно розвинені, 
відповідальні 
громадяни і патріоти, 
здатні до інновацій

ОСЬ ХТО ПОВЕДЕ 
УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ 
ВПЕРЕД У XXI СТОЛІТТІ



Основні терміни

• Акаунт (з англійської account; часто використовуються наступні терміни: акк, профіль, обліковий

запис) — запис, що містить набір відомостей, які користувач передає будь-якої комп'ютерній

системі. Зазвичай для того, щоб завести акаунт, користувачеві пропонують пройти процедуру

реєстрації.

• Акаунт – це обліковий запис, як правило, містить відомості, необхідні для ідентифікації користувача при 

підключенні до системи, інформацію для авторизації і обліку. Це ім'я користувача та пароль (або інше 

аналогічний засіб автентифікації — наприклад, біометричні характеристики). Пароль або його аналог, як 

правило, зберігається в зашифрованому або хешованому вигляді (з міркувань безпеки).

• Контент це будь-яке інформаційне наповнення чого-небудь (картинки, текст, відеоролики і так далі) (англ. 

content - вміст). По відношенню до мережі інтернет зазвичай мають на увазі контент сайту, тобто все, що 

з'являється перед очима користувача, що він може почитати, поглянути або послухати.

• Стратегія «win-win» - отримання обопільного виграшу.

• Професійна компетенція — вміння використати знання, навички, досвід в конкретно даних умовах, 

досягнувши при цьому максимально позитивного результату.

• Цифрова компетентність включає в себе впевнене, критичне та відповідальне використання та взаємодію з 

цифровими технологіями для навчання, роботи та участі у суспільстві. 

• У класичному розумінні поняття “цифрова економіка” означає діяльність,  в якій основними засобами

(факторами) виробництва є цифрові (електронні, віртуальні) дані як числові, так і текстові. 

• Цифрова економіка базується на інформаційно-комунікаційних та цифрових технологіях, стрімкий розвиток та 

поширення яких вже сьогодні впливають на традиційну (фізично-аналогову) економіку, трансформуючи її від

такої, що споживає ресурси, до економіки, що створює ресурси. Саме дані є ключовим ресурсом цифрової

економіки, вони генеруються та забезпечують електронно-комунікаційну взаємодію завдяки функціонуванню

електронно-цифрових пристроїв, засобів та систем 5

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C


Компетенції

• Компете́нція (лат. competentia, від compete — взаємно прагну; відповідаю, підходжу) —

сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного 

органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

• Професійна компетенція — вміння використати знання, навички, досвід в конкретно 

даних умовах, досягнувши при цьому максимально позитивного результату.

• Компетенція (юридичний термін) — сукупність юридично установлених повноважень, 

прав і обов'язків конкретного органа чи посадової особи; визначає його місце в системі 

державних органів (органів місцевого самоврядування). Юридичний зміст поняття 

«компетенція» включає в себе такі елементи: предмети підпорядкування (коло об'єктів, 

явищ, дій, на які розповсюджуються повноваження); права і обов'язки, повноваження 

органа чи особи: відповідальність; відповідність поставленим цілям, задачам і функціям.

• Компетенція (як категорія публічного права) — Це правовий засіб, який дозволяє 

визначити роль і місце конкретного суб'єкта в керівничому процесі шляхом 

законодавчого закріплення за ним певного об'єму публічних справ;

• Компетенція (управління персоналом) — це особиста здатність  вирішувати певний 

клас професійних задач. В управлінні персоналом найчастіше під компетенцією 

розуміють формально описані вимоги до особистих, професійних та ін. якостей 

кандидата на посаду співробітника чи до групи співробітників компанії;

• Міжкультурна компетенція — здатність успішно спілкуватися з представниками інших 

культур та етносів
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B2'%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0


Цифрова компетентність

❑ Компетентності - це динамічна комбінація знань, умінь, цінностей та
ставлень на їхній основі, які визначають здатність ОСОБИ успішно
вирішувати життєві проблеми, провадити професійну і подальшу
навчальну діяльність.

• Цифрова компетентність включає в себе впевнене, критичне та

відповідальне використання та взаємодію з цифровими

технологіями для навчання, роботи та участі у суспільстві.

• Це включає в себе інформаційну грамотність та грамотність даних,

комунікацію та співпрацю, створення цифрового контенту

(включаючи програмування), безпеку (включаючи цифрове

благополуччя та компетентності, пов'язані з кібербезпекою) та

розв'язання проблем.
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Ключові компетенції

• 8 ключових компетенцій вже 10 років є основою освітніх реформ у 

Європейському Союзі.

• В 80-их роках у європейському освітньому просторі сформувалось розуміння, 

що високий рівень знань випускників шкіл та університетів не гарантує їм 

успішної професійної самореалізації. 

• Саме тому у 2007 році з'явився документ "The Key Competences for Lifelong

Learning – A European Framework": ключові компетенції для навчання протягом 

усього життя - перелік компетенцій, визначення та розширене тлумачення 

їхнього змісту.

• 8 ключових компетенцій:

1) спілкування рідною мовою;

2) спілкування на іноземних мовах;

3) математична компетентність та базові компетенції в науці і технологіях;

4) цифрові компетентності;

5) уміння вчитися;

6) соціальні та громадянські компетенції;

7) навички ініціативи та підприємництва;

8) культурна самосвідомість і самовираження. 8



2015 р. 2020 р.

1. Комплексне розв’язання проблем 1. Комплексне розв’язання проблем

2. Взаємодія з людьми 2. Критичне мислення

3. Уміння керувати людьми 3. Креативність

4. Критичне мислення 4. Уміння керувати людьми

5. Уміння вести переговори 5. Взаємодія з людьми

6. Контроль якості 6. Емоційний інтелект

7. Орієнтація на клієнтів
7. Уміння формувати власну думку та приймати 

рішення

8. Уміння формувати власну думку та приймати 

рішення
8. Орієнтація на клієнтів

9. Уміння слухати й запитувати 9. Уміння вести переговори

10. Креативність
10. Гнучкість розуму (вміння швидко

переключатися з однієї думки на іншу)

Ключові навички у 2015 та 2020 рр.
Експерти Всесвітнього економічного форуму в Давосі озвучили ключові 

навички, які знадобляться для успішної кар’єри в 2020 році.



Цифрова компетентність

• Перші 20 років 21 століття характеризуються початком четвертої індустріальної

• революції, «цифровим переходом» від свого роду «аналогових» систем та

процесів індустріальної економіки та інформаційного суспільства до «цифрової»

економіки та «цифрового» суспільства.

• «Цифрові технології проникають в усі сфери нашого життя, докорінно змінюючи

нашу роботу, навчання, спілкування», – заявила Генеральний директор ЮНЕСКО

Ірина Бокова в своєму посланні з нагоди Міжнародного дня грамотності.

• З розвитком цифрової економіки Європейський Союз особливу увагу спрямовує

свою діяльність на розвиток «цифрових» навичок, «цифрової» грамотності у

населення .

• «Цифрова» грамотність (або «цифрова» компетентність) визнана ЄС однією з

• 8 ключових компетенцій для повноцінного життя та діяльності. 2016 року ЄС

представив оновлений фреймворк Digital Competence (DigComp 2.0), що

складається з основних 5 блоків компетенцій, а саме:
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Цифрові компетенції

• 1. Інформаційна грамотність та грамотність щодо роботи з даними.

• 1.1. Уміння шукати, фільтрувати дані, інформацію та цифровий контент.

• 1.2. Уміння оцінювати дані, інформацію та цифровий контент.

• 1.3. Уміння використовувати та управляти даними, інформацією та цифровим

контентом.

• 2. Комунікація та взаємодія.

• 2.1. Уміння спілкуватися через використання цифрових технологій.

• 2.2. Уміння ділитися інформацією завдяки використанню цифрових

технологій.

• 2.3. Уміння контактувати із суспільством, користуватися державними та 

приватними

• послугами завдяки використанню цифрових технологій.

• 2.4. Уміння взаємодіяти завдяки використанню цифрових технологій.

• 2.5. Знання «нетикету» (від англ. network та etiquette), тобто володіння 

правилами поведінки та етикету в цифровому середовищу.

• 2.6. Управління цифровою ідентичністю, тобто вміння створювати та 

управляти аккаунтами. 11



Цифрові компетенції

• 3. Цифровий контент.

• 3.1. Створення цифрового контенту.

• 3.2. Уміння змінювати, покращувати, використовувати цифровий контент задля

• створення нового контенту.

• 3.3. Обізнаність щодо авторських прав та політики ліцензування відносно даних,

• інформації та цифрового контенту.

• 3.4. Програмування, тобто вміння писати програмний код.

• 4. Безпека.

• 4.1. Уміння захистити пристрої та контент, знання заходів безпеки, розуміння ризиків

• та загроз.

• 4.2. Захист персональних даних та приватності.

• 4.3. Охорона здоров’я, тобто знання та навички для збереження свого здоров’я та

• інших з точки зору як екології використання цифрових технологій, так і ризиків, 

загроз безпеці громадян.

• 4.4. Захист навколишнього середовища, тобто розуміння впливу цифрових технологій

• на екологію, навколишнє середовище, з точки зору їх утилізації, а також їх

використання, що може нанести шкоду, наприклад, об’єктам критичної

інфраструктури. 12



Цифрові компетенції

• 5. Вирішення проблем.

• 5.1. Уміння вирішувати технічні проблеми, що виникають із

комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, мережами тощо.

• 5.2. Уміння визначати потреби та знаходити відповідні технічні рішення, 

або

• кастимізувати цифрові технології до власних потреб.

• 5.3. Креативне користування, або вміння завдяки цифровим технологіям

створювати знання, процеси та продукти, індивідуально або колективно, з 

метою вирішення повсякденних життєвих та професійних проблем.

• 5.4. Уміння самостійно визначати потребу в отриманні додаткових нових

цифрових навичок.
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Цифрові навички та компетенції – основа «цифрової» економіки. 

• У майбутньому успішними стануть ті країни, які зламають 

бар'єри між людьми, робочими місцями й технологіями та 

розширять можливості своїх громадян, дозволивши їм бути 

ефективними та творчими незалежно від місцезнаходження.

• Саме в освітній діяльності навчають бути успішним. 

• Сьогодні ефективна освітня діяльність будь-якого закладу 

освіти неможлива без використання цифрових технологій.

• Цифрові навички та компетенції – основа «цифрової» 

економіки. 

• Громадяни України вже перебувають у «цифровому» світі. 

• Наступний крок – зробити так, щоб цей світ став місцем, де 

вони зможуть стати успішними. 

• І в цьому є головна місія освіти.
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Цифрова економіка

• 17 січня 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки 

та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердив план заходів з її реалізації, які 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило разом з провідними експертами ІТ-

сфери. Цей документ - це фактично дорожня карта цифрової трансформації економіки 

України.

• Концепція передбачає перехід від сировинного типу економіки, яка споживає природні ресурси 

до високотехнологічних виробництв та ефективних процесів за допомогою ІТ-технологій та 

комунікацій. План заходів визначає ключові політики, першочергові сфери, ініціативи та 

проекти «цифровізації» України на найближчі 3 роки: розвиток цифрової інфраструктури –

широкосмуговий інтернет має бути по усій території України; цифровізація освітніх процесів та 

стимулювання цифрових трансформацій у системі освіти, медицині, екології, безготівкової 

економіки, інфраструктурі, транспорті, громадській безпеці, тощо.  

• У класичному розумінні поняття “цифрова економіка” означає діяльність,  в якій основними 

засобами (факторами) виробництва є цифрові (електронні, віртуальні) дані  як числові, так і 

текстові. 

• Цифрова економіка базується на інформаційно-комунікаційних та цифрових технологіях, 

стрімкий розвиток та поширення яких вже сьогодні впливають на традиційну (фізично-

аналогову) економіку, трансформуючи її від такої, що споживає ресурси, до економіки, що 

створює ресурси. Саме дані є ключовим ресурсом цифрової економіки, вони генеруються та 

забезпечують електронно-комунікаційну взаємодію завдяки функціонуванню електронно-

цифрових пристроїв, засобів та систем. 15



Цифрова економіка

• Цифрова економіка (англ. Digital economy) — економіка, що базується на цифрових 

комп'ютерних технологіях. 

• Цифрову економіку також іноді називають інтернет-економікою, новою економікою, 

або веб-економікою. Все частіше «цифрова економіка» переплітається з традиційною 

економікою, роблячи чітке розмежування складнішим. 

• Під цифровою економікою розуміють виробництво, продажі і постачання продуктів 

через комп'ютерні мережі.

• Цифровізація - Digitalization означає переведення змісту медій у всіх його формах —

текстовій, графічній, звуковій — у цифровий формат, зрозумілий сучасним 

комп’ютерам.

• Томас Месенбург у 2001 виділив такі три основні складові концепції «Цифрова 

економіка»:

• Підтримуюча інфраструктура (апаратне забезпечення, програмне  забезпечення,  

телекомунікації, мережі і т. д.),

• Електронний бізнес (як ведеться бізнес, будь-які процеси, які організація проводить 

через комп'ютерні мережі),

• Електронна комерція (передача товарів, наприклад, коли книга продається в онлайні).
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Три основні складові цифрової економіки

1. Підтримуюча інфраструктура (апаратне забезпечення, програмне  забезпечення,  

телекомунікації, мережі і т. д.),

• Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо[1]) — комплекс 

технічних засобів, який включає електронний пристрій і, 

зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти, тощо, які 

необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

• Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) —

сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, 

необхідних для експлуатації цих програм.

• Телекомуніка́ції (англ. Telecommunications) — це передавання та/або 

приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або 

повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими 

електромагнітними системами.

• Мережа — сукупність яких-небудь шляхів, ліній зв'язку, каналів і т. ін., 

розташованих на певній території.
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Електронний бізнес

• Електро́нний бі́знес (е-бізнес), англ. e-business:

• Перетворення головних бізнес-процесів за допомогою інтернет технологій. 

• Електронний бізнес – це ведення будь-якої бізнес-діяльності у 

глобальних телекомунікаційних мережах.

• Прикладами є електронна комерція або торгівля (е-commerce або e-trade), в 

тому числі ті, що використовують мобільні засоби комунікації ( m-

commerce), електронний консалтинг, електронне видавництво і т. і.

• Е-комерція – це складова цифрової економіки, це ведення бізнесу через

Internet.

• Електронна комерція – торгова діяльність, яка має за мету отримання

прибутку на основі комплексної автоматизації комерційного циклу через

глобальну мережу. Усі інші технічні рішення – це лише технічні додатки до

комерційної діяльності.

• Електронна комерція – це така сфера цифрової економіки, що включає всі

фінансові та торгові трансакції, що проводяться за допомогою комп’ютерних

мереж, та бізнес-процеси, пов’язані з проведенням цих трансакцій.

Електронна комерція – це складова електронного бізнесу.

•
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Електронна комерція

• Електронна комерція об’єднує різні технології – електронний обмін даними, електронну пошту,

Internet, інтранет (електронний обмін даними в середині компанії), екстранет (обмін інформації

з зовнішніми партнерами прямими зв’язками).

• Складовими електронної комерції є електронна торгівля, електронний обмін інформації,

електронний рух капіталу, електронні гроші, електронний маркетинг, електронний банкінг і

електроні страхові послуги.

• Електронний ринок товарів і послуг ґрунтується на технологіях:

• · В2В корпоративний рівень, тобто між виробничими компаніями безпосередньо або через

посередника (оптова торгівля)- бізнес-бізнес.

• · В2С – безпосередньо до споживача, тобто роздрібна торгівля. Основною ланкою такої торгівлі

є Internet-магазин (технологія досягла найбільшого розвитку) – бізнес-споживач.

• · B2G – відносини і угоди між фірмами та урядовими організаціями (на сьогодні ця технологія

тільки починає розвиватись у розвинених країнах, наприклад, уряд розміщує пропозиції щодо

укладання угод з державою по закупівлю чогось) – бізнес-адміністрація.

• · C2G – технологія майбутн6ього, розширення технологій B2G і В2В (наприклад виплати з

бюджету) – споживач-адміністрація.

• · С2С –технологія майбутнього – споживач-споживач

• · G2G – уряд – уряд, автоматизація відносин і документообіг між відомствами, це частина

об‘єднаної інформаційної системи уряду
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Електронна комерція

• Розрізняють такі моделі електронної комерції: електронна крамниця, електронний 

он-лайновий аукціон, електронний торгівельний центр, електронний довідник-

каталог, віртуальне співтовариство, віртуальний центр розробки, інформаційний 

брокер, провайдер бізнес-операцій, інтегратор бізнес-операцій. Електронна 

торгівля є ядром електронної комерції. Існує ще такий вид комерції як мобільна 

торгівля (М-комерція). 

• Мобільний телефон повільно перетворюється на комп’ютер.

• Internet-крамниця – Web-сайт, який забезпечує продаж у режимі он лайн, при 

цьому використовується електронний каталог. Мінімальна вартість сайту з 

вбудованим електронним магазином – 1500$ (розробка + комплекс типових 

програмних модулів). На сьогодні існують три типи Internet-крамниця: Internet-

вітрина (сайт, який включає інформацію про товари, що періодично поновлюється), 

торгівельний автомат (включає Internet-вітрину та може приймати і виконувати 

замовлення, а також виписувати рахунки на оплату товарів без участі людини) і 

автоматичний магазин (виконує повний комплект торгівельних послуг включаючи 

оплату).
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Цифровий маркетинг

• Цифровий маркетинг (англ. digital-маркетинг, Діджитал-маркетинг) — загальний термін, який 

використовують для позначення таргетингового і інтерактивного маркетингу товарів і послуг, що 

використовує цифрові технології для залучення потенційних клієнтів і утримання їх як споживачів. 

• Головними завданнями цифрового маркетингу є просування бренду і збільшення збуту за допомогою 

різних методик. 

• Цифровий маркетинг включає в себе великий вибір маркетингових тактик з просування товарів, послуг і 

брендів. Крім мобільних технологій, традиційних телебачення і радіо методи цифрового маркетингу 

використовують Інтернет як основний комунікаційний посередник.

• Основні заходи цифрового маркетингу: пошукова оптимізація (SEO), пошуковий маркетинг (SEM), 

контент-маркетинг, маркетинг впливу (influencer marketing), автоматизація створення контенту, 

маркетинг в електронній комерції, маркетинг соціальних медіа (SMM), прямі розсилки, контекстна 

реклама, реклама в електронних книгах, програмах, іграх та інших формах цифрової продукції. 

• Також використовуються канали, не пов'язані безпосередньо з інтернетом: мобільні телефони (SMS і 

MMS), зворотний дзвінок, мелодії утримання дзвінка.

• Фундаментальна концепція цифрового маркетингу полягає в клієнт орієнтованому підході.

• Цифровий маркетинг — сукупність методів просування і збуту товарів і послуг, що використовують 

цифрові канали.
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QR - банкінг

• Поєднання функцій Інтернет-банкінгу та мобільного банкінгу дало поштовх у розвитку

такого «ноу-хау» як QR-банкінг.

• QR-банкінг — це електронна система безконтактних платежів, яка дозволяє

сплачувати покупки та отримувати доступ до банківських послуг, зчитуючи QR-

код камерою смартфона.

• QR-код (англ. Quick Response Code — код швидкого реагування) — це зчитувана

оптична мітка, що містить інформацію про об’єкт, до якого вона прив’язана.

• QR-коди почали активно використовуватися у вітчизняній банківській сфері.

• Все, що для цього необхідно, — найпростіший смартфон із камерою і вбудованим

банківським додатком.

• Потрібно сфотографувати код, який відразу розпізнається через мобільний Інтернет і

• спрямовує клієнта безпосередньо на сторінку оплати, де йому доведеться лише

• ввести свій персональний пароль.

• Перевагою такої операції є відсутність потреби у використанні не тільки готівки, але й

платіжних карток при здійсненні розрахунків.

• На сьогодні вже тисячі українських закладів торгівлі надають можливість сплачувати

покупки скануванням QR-коду.
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Необанки

• Необанки або онлайн-банки — це фактично звичайні банки, але для надання своїх
послуг вони використовують виключно мобільні додатки.

• Необанки характеризуються високим рівнем обслуговування клієнтів та низьким
рівнем комісії або взагалі її відсутністю.

• У традиційних банках у даному питанні практично немає місця для маневрів,
оскільки за рахунок

• комісійних доходів вони покривають свої високі операційні витрати.

• Першопрохідцем у сфері фінтех-стартапів є британський Атом Банк (Atom Bank),
який у 2016 році отримав ліцензію від британського центрального банку на
здійснення банківської діяльності через мобільний додаток.

• Клієнту цього банку необхідно завантажити відповідний додаток, зареєструватися
у ньому, вибрати тип рахунку, сфотографувати у додатку своє посвідчення особи та
заповнити анкету.

• Вхід у додаток здійснюється за допомогою розпізнавання обличчя та голосу.

• Банк дозволяє віддалено відкривати депозити та оформляти кредити.

• На початок 2017 року Atom Bank вже залучив депозитів на 110 млн. фунтів
стерлінгів.

• За останніми даними, у світі налічується 70 необанків, 40 із яких функціонують у
Великобританії. Створення та діяльність необанків залежать від економічного і
технологічного розвитку країни, відповідної законодавчої бази і наявності
ефективної банківської системи. 23



Хмарні технології

• Хмарні технології (англ. Сloud Technology) — це парадигма, що передбачає

віддалену обробку та зберігання даних. Ця технологія надає користувачам

мережі Інтернет, доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і використання

програмного забезпечення як онлайн-сервіса. Тобто якщо є підключення до

Інтернету то можна виконувати складні обчислення, опрацьовувати дані

використовуючи потужності віддаленого сервера.

• Хмарні сервіси, що дозволяють перенести обчислювальні ресурси й дані на

віддалені інтернет-сервери, в останні роки стали одним з основних трендів розвитку IT-

технологій.

• Концепція хмарних обчислень з'явилася ще в 1960 році, коли американський учений,

фахівець з теорії ЕОМ Джон Маккарті (John McCarthy) висловив припущення, що коли-

небудь комп'ютерні обчислення стануть надаватися подібно комунальним послугам

(public utility). Розповсюдження мереж з високою потужністю, низька вартість

комп'ютерів і пристроїв зберігання даних, а також широке впровадження віртуалізації,

сервіс-орієнтованої архітектури привели до величезного зростання хмарних обчислень.

Кінцеві користувачі можуть не перейматися роботою обладнання технологічної

інфраструктури «в хмарі», яка їх підтримує.

• Аналогією обчислювальних «хмар» зі звичного життя можуть служити

електростанції. Хоча домовласник може купити електрогенератор і піклуватися про

його справність самостійно, більшість людей воліє отримувати енергію від

централізованих постачальників.
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Стартапи це

• Стартап - це тільки що створена компанія (можливо навіть не є юридичною 

особою), яка знаходиться на стадії розвитку і будує свій бізнес на основі 

нових інноваційних ідей, або на основі технологій, які нещодавно з'явилися.

• Особливо часто термін «стартап» застосовується відносно інтернет-компаній та інших фірм, 

що працюють в сфері IT, проте, це поняття розповсюджується і на інші сфери діяльності.

• Інновації, на основі яких будують свій бізнес стартапи, можуть бути як глобальними (тобто 

бути інноваціями у всьому світі), так і локальними (тобто, бути інновацією в окремо узятій 

країні, але при цьому в інших країнах ця технологія вже не є інноваційною).

• Більшість стартапів розраховані на якнайшвидшу реалізацію і в основному не є великим 

бізнесом, наприклад, це може бути просто маленький додаток або сервіс для користувачів 

мобільного телефону. Наприклад, компанія Apple колись теж була стартапом, а сьогодні вона 

сама щорічно купує стартапи на суму більш ніж 1 мільярд доларів.

• Основним ресурсом для створення нового стартапу служить хороша новаторська ідея. 

Власне за свіжими і незвичайними ідеями женеться більшість і часто, купуючи їх, не 

шкодують великі суми грошей. Сама ідея, що не має ніякого матеріального втілення, а існує 

тільки на папері, або "на словах" (план стартапу), може коштувати дуже багато. Іншим 

фактором успішності цієї ідеї є її затребуваність (ступінь необхідності для споживача), адже 

ідея може бути незвичайною і новою, але користі від неї буде мінімум.

•
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4 індустріальні революції  

 

 індустріальна революція 4   

Інтернет речей, штучний інтелект 
  2016 ,  2000 

  

3  індустріальна революція   

Комп'ютер, Інтернет 
  1960 

  

2  індустріальна революція   

Конвеєр, електрика 
  1860 

  

 індустріальна революція 1   

Сила води, парові двигуни 
  1760 
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Можливості 4 Індустріальної революції (Економіки 4.0)
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Інтернет-речей

• Інтернет речей (англ. Internet of Things, IoT) —

глобальна інфраструктура, що складається з речей та пристроїв,

пов’язаних між собою за допомогою інформаційних і комунікаційних

технологій.

• Він дозволяє дистанційно контролювати об'єкти в мережі й керувати

ними. Таким чином можна досягнути більшої ефективності й точності

функціонування приладів у межах цієї інфраструктури, отримуючи

економічну вигоду.

• Прикладом практичного втілення інтернету речей можна назвати

концепцію розумного дому: через операційний центр власник може

контролювати всі електроприлади будівлі через віддалений доступ.

• Система також може автоматично коригувати освітлення в домі —

залежно від часу доби й сезону, контролювати подачу газу й води в

будинку, роботу систем охорони, опалення тощо.
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Робототехніка

• Робототе́хніка (від робот і техніка; англ. robotics) (англ. robotics, нім. Robotertechnik

f) — прикладна наука, що опікується проектуванням, розробкою, будівництвом, 

експлуатацією та використанням роботів, а також комп'ютерних систем для їх 

контролю, сенсорного (на основі вихідних сигналів давачів) зворотного зв'язку і 

обробки інформації автоматизованих технічних систем (роботів).

• Орієнтована на створення роботів і робототехнічних систем, призначених для 

автоматизації складних технологічних процесів і операцій, у тому числі таких, що 

виконуються в недетермінованих умовах, для заміни людини під час виконання 

важких, утомливих і небезпечних робіт.

• Роботи можуть мати будь-яку форму, але деякі з них, зроблено схожими на людей 

за зовнішнім виглядом. Стверджується, що це допомагає у сприйнятті робота з 

певною реплікативною поведінкою, як правило, притаманною людям. Такі роботи 

намагаються повторити ходьбу, підйом, мову, в основному, все що може зробити 

людина. Багато з сучасних роботів, натхненні природою.

• Мета робототехніки — виробляти програмування задля контрольованої співпраці 

електроніки і механіки роботів.
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Роботехніка

• Термін роботехніка запровадив письменник-фантаст Айзек Азімов 1942 року. 

Слово робототехніка походить від слова робот, яке було представлено публіці 

чеським письменником Карелом Чапеком у його п'єсі R.U.R. (Россумські

Універсальні Роботи) 1920 року. Слово робот походить від слов'янського слова 

Robota, що означає праця. Дійство починається на фабриці, яка виготовляє 

штучних людей, так званих роботів — істот, яких можна було помилково прийняти 

за людей — що дуже схоже на сучасні ідеї андроїдів. Сам Карел Чапек слово 

робот не вигадав — це зробив його брат Йозеф Чапек.

• Робототехніка буває будівельною, промисловою, побутовою, авіаційною, 

екстремальною (військовою, космічною, підводною).

• За даними Національної асоціації учасників ринку робототехніки, у світі на 10 тисяч 

працівників, 2015 року доводилося у середньому 69 промислових роботів.
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Штучний інтелект

• Штучний інтелект – моделювання людського мислення за допомогою інформаційних 

технологій (математичних алгоритмів, комп’ютерів, мереж). 

• Штучний інтелект – це властивість електронних обчислювальних машин і мережі 

нейроноподібних елементів реагувати на інформацію, що надходить на вхідні пристрої, 

майже так само, як реагує в тих же інформаційних умовах людина.

• Штучний інтелект вивчає методи розв'язання завдань, які потребують людського розуміння. Отже, 

мова іде про те, щоби навчити ШІ розв'язувати тести інтелекту. Це передбачає розвиток способів 

розв'язання задач за аналогією, методів дедукції та індукції, накопичення базових знань і вміння їх 

використовувати.

• Штучний інтелект вивчає методи розв'язання задач, для яких не існує способів розв'язання або вони 

не коректні (через обмеження в часі, пам'яті тощо). Завдяки такому визначенню інтелектуальні 

алгоритми часто використовуються для розв'язання NP-повних задач, наприклад, задачі комівояжера.

• Штучний інтелект займається моделюванням людської вищої нервової діяльності.

• Штучний інтелект — це системи, які можуть оперувати зі знаннями, а найголовніше — навчатися. В 

першу чергу мова ведеться про те, щоби визнати клас експертних систем (назва походить від того, що 

вони спроможні замінити «на посту» людей-експертів) інтелектуальними системами.

• Останній підхід, що почав розвиватися з 1990-х років, називається агентно-орієнтованим підходом. 

Цей підхід зосереджує увагу на тих методах і алгоритмах, які допоможуть інтелектуальному агенту 

виживати в довкіллі під час виконання свого завдання. Тому тут значно краще вивчаються алгоритми 

пошуку і прийняття рішення.
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Нанотехнології

• Нанотехнології - це технології, засновані на роботі з молекулами і атомами, це 

технології, що використовують найбільш приховані та цінні властивості речовини. 

• Нанотехнології - це величезна сфера, яку можна розділити на три частини: 

виробництво мікросхем, роботів у нанорозмірах, а також інженерія на атомному 

рівні.

• За прогнозами, будуть затребувані всі спеціальності, пов'язані з  

нанотехнологіями. 

• Вже ясно, що нанотехнології охоплять усі сфери:  машинобудування, космічні 

технології, харчову промисловість, медицину  тощо.

• Нанотехнолог займається науковими дослідженнями на атомному і  

молекулярному рівні, створює новий вигляд матеріалів, бере участь у створенні 

устаткування для досліджень і виробів з наноматеріалів.  

• Об'єкти, з якими працюють учені-нанотехнологи, величиною з одну мільярдну  

частину метра (нанометр), тому спостерігати і досліджувати їх можна лише  за 

допомогою найпотужніших мікроскопів.
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Квантовий комп'ютер 

• Квáнтовий комп'ю ́тер — фізичний обчислювальний пристрій, функціонування якого ґрунтується на 

принципах квантової механіки, зокрема, принципі суперпозиції та явищі квантової заплутаності. 

• Такий пристрій відрізняється від звичайного транзисторного комп'ютера зокрема тим, що класичний 

комп'ютер оперує даними, закодованими у двійкових розрядах (бітах), кожен з яких завжди перебуває в 

одному з двох станів (0 або 1), коли квантовий комп'ютер використовує квантові біти (кубіти), які можуть 

знаходитися у суперпозиції станів.

• Інформатико-теоретичною моделлю такого обчислювального пристрою є квантова машина Тюрінга, або 

універсальний квантовий комп'ютер, яка була розроблена Девідом Дойчем у 1985 році. 

• Квантовий комп'ютер має низку спільних ознак із недетермінованим та ймовірнісним комп'ютерами, але 

ці пристрої не є тотожними. 

• Вважається, що вперше ідею використання принципів квантової механіки для виконання обчислень 

висловили Юрій Манін у книзі «Обчислювальне і необчислювальне» у 1980 році та Річард Фейнман у 

лекції на Першій конференції з фізики обчислень у МТІ в 1981 році, хоча пропозиції використання 

напівцілих спінів як найпростіших обчислювальних елементів лунали і раніше.

• Теоретично квантовий комп'ютер здатний розв'язувати певні задачі набагато швидше, ніж звичайні 

комп'ютери, наприклад, задачу факторизації цілих чисел або ефективного моделювання квантової 

системи багатьох тіл.

• Існує низка квантових алгоритмів, наприклад, алгоритм Шора, алгоритм Саймона та інші, виконання яких 

займає набагато менше часу, ніж виконання будь-якого ймовірнісного класичного алгоритму.
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Автономний транспорт

• Автономний транспорт- транспортний засіб, обладнане системою автоматичного
управління, яке може пересуватися без участі людини.

• До таких розробок можна віднести автономні автомобілі Google, автомобілі-
роботи MIG (Made in Germany), AKTIV, VisLab, автомобіль з Брауншвейга, що
отримав ім'я - Leonie.

• Переваги

• перевезення вантажів у небезпечних зонах, під час природних і техногенних
катастроф або військових дій.

• зниження вартості транспортування вантажів і людей за рахунок економії на
заробітної плати водіїв.

• більш економічне споживання палива і використання доріг за рахунок
централізованого управління транспортним потоком.

• економія часу, нині витрачається на керування ТЗ, дозволяє зайнятися більш
важливими справами або відпочити.

• у людей з ослабленим зором з'являється можливість самостійно переміщатися на
автомобілі.

• мінімізація ДТП, людських жертв.

• підвищення пропускної здатності доріг за рахунок звуження ширини дорожніх
смуг.
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Нові батареї

• Науковці з інституту Фраунгофера досягли успіху в розробці модуля, який концентрує 

енергію сонця, роблячи її вдвічі ефективнішою за відомі технології.

• Звичайні сонячні батареї поглинають світло лише конкретної довжини хвиль. Натомість 

складники нових модулів - галій, індій, арсен - дозволяють вловлювати світлові хвилі різної 

довжини.

• Компанія Tesla відкрила прийом попередніх замовлень на сонячні панелі в вигляді черепиці 

для даху, пише itc.ua. Зазначається, що цього року жителі США зможуть замінити 

традиційні сонячні батареї новинкою від Tesla. 

• У наступному році Ілон Маск планує експорт своєї продукції за кордон. Інноваційний 

продукт від Tesla є частиною стратегії Маска з просування нового способу життя, що не 

залежить від викопних джерел енергії.

• Графен – найтонший у світі матеріал, винайдений 10 років тому. 

• Вчені сподіваються, що з його допомогою вдасться створити легші та довговічніші, а 

головне – значно енергоємніші батареї, які пригодяться у сфері електротранспорту та 

відновлювальної енергетики. 

• Активні дослідження можливостей прикладного застосування графенових технологій уже 

проводять, зокрема британські та американські науковці.
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Синтетична біологія

• Синтетична біологія — наука, метою якої є створення та вивчення біологічних

систем, що не існували раніше.

• Вирішити ці проблеми хочуть прихильники відносно нового напрямку науки, який 

швидко набирає силу – синтетичної біології.

• Синтетична біологія обіцяє нагодувати, обігріти і вилікувати весь світ, при цьому 

змінивши до невпізнання флору і фауну.

• Синтетична біологія – це новий напрямок генної інженерії. 

• Термін «синтетична біологія» (Synthetic Biology) довго використовувався для опису 

підходів у біології, що прагнуть інтегрувати різні галузі дослідження для того, щоб 

створити більш цілісний підхід до розуміння концепції життя. 

• Останнім часом термін «синтетична біологія» використовується в іншому значенні, 

повідомляючи про нову галузь дослідження, яка об'єднує науку і інженерію з метою 

проектування та побудови нових (неіснуючих в природі) біологічних структур і 

систем.

36



37


