
ЦИФРОВА 
ЕКОНОМІКА 
УКРАЇНИ

 ©ТОВ "Топ Лід”. Всі права захищені



ЧОГО МИ ОЧІКУЄМО 
ЧИ ДО ЧОГО 
ГОТУЄМОСЬ

ЗМІНИ

1000 р. 1900 р.
Світове багатство



1900 р. 2020 р.

Світове багатство

ЗМІНИ 
— ЦЕ ТЕ, ЩО МИ 
РОБИМО



 ©ТОВ "Топ Лід”. Всі права захищені

ЩО ТАКЕ 
ЦИФРОВА 
ЕКОНОМІКА

РОЗПОЧНЕМО З ТОГО,



ДЛЯ ПОЧАТКУ: ЩО ТАКЕ ЕКОНОМІКА?
Економіка — це дві прості складові, які постійно змінюються 

ЩО ТАКЕ ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА 

БЛАГО
(товари, 
послуги, 
дані)

ОБМІН
(торгівля)

Джерело: улюблений погляд наших аналітиків



ЩО БУЛО ДО ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ?

АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА

Майже всі блага існували 
у вигляді товарів. А більшість 
товарів становила їжа 
та засоби виробництва

дані
послуги
товари

дані
послуги
товари

Джерело: улюблений погляд наших аналітиків

ЩО ТАКЕ ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА 

Товари стало простіше виробляти 
з розповсюдженням масового 
виробництва. Водночас 
виникає сектор послуг, який 
поступово набирає обертів та 
підвищує своє значення для 
економіки

Про ринок говорити ще рано,  
є лише поодинокі випадки обміну 
між домогосподарствами 
на обмеженій території. 
Виробник і споживач — це одна 
і та сама особа

Процес торгівлі полегшується. 
Відстань стає менш значущою,
але обмін зосереджений
у окремих осередках
і доступний не кожному



ТЕПЕР У НАС ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА

дані
послуги
товари

ЩО ТАКЕ ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА 

Джерело: інтернет

Асортимент товарів суттєво 
розширюється. Сектор послуг стає 
основою економіки, а нематеріальні 
послуги – основними. На перший 
план починає виходити нова 
цінність — дані

Обмін спрощується, 
пришвидшується і стає дешевим. 
Все більше людей мають доступ 
до торгівлі з усім світом. 
З'являється бізнес-модель 
платформ, яка створює нові
ринки — цифрові



ПСС… ПОТІМ МИ ЧЕКАЄМО НА 
ВІРТУАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

дані
послуги
товари

ЩО ТАКЕ ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА 

Джерело: логічно сформований висновок (зважаючи на інформацію з попередніх сторінок 
та принципів історичних трансформацій)

За такої моделі економіки дані 
є основним благом, від них 
залежить можливість створювати 
інші блага (наприклад, споживачі 
купують молекулярну структуру обіду, 
щоб роздрукувати його на домашньому 
3D-принтері їжі)

Обмін дешевий, миттєвий 
і доступний всім і всюди. Дані не 
обмежені відстанню. Виникає
і зростає міжсвітова торгівля :)



ЦИФРОВУ 
ЕКОНОМІКУ

ЯК ВИМІРЯТИ 



ЯК БУЛО ПОКАЗАНО РАНІШЕ,

РІЗНОВИД ЕКОНОМІКИ, А ЇЇ СТАН

ЯК ВИМІРЯТИ ЦИФРОВУ ЕКОНОМІКУ

Джерело: United Nations

Стан можна зрозуміти, але виміряти доволі складно. Тому зазвичай шукаючи 
щось вимірюване про цифрову економіку, загалом мають на увазі її базу — 
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)

• Промисловість
• Енергетика
• C/г
• Торгівля
• Фінанси
• Будівництво

• Виробництво обладнання
• Інформаційні послуги
• Телекомунікації
• Програмне забезпечення 
• ІТ-консалтинг

• Діджитал-послуги
• Платформи



ПОВНОЦІННО ВИМІРЯТИ ЦИФРОВУ 
ЕКОНОМІКУ МАЙЖЕ НЕМОЖЛИВО

Джерело: Harvard Business Review 

ЯК ВИМІРЯТИ ЦИФРОВУ ЕКОНОМІКУ

Найпопулярніший показник для вимірювання економіки — ВВП, що мав 
багато недоліків і для індустріальної епохи. Але в еру цифрової економіки 
він майже «сліпий». ВВП не враховує всіх невимірюваних переваг  
цифрових рішень

$65 000 $17 000
Додана вартість, що створює 
один американець за рік 
(ВВП на особу)

Це вся економіка на особу 

Цінність пошукових систем 
(Google та iн.) для американця. 
За таку суму (в середньому) 
він згоден на рік відмовитися 
від їх використання

Це вартість лише однієї послуги цифрової 
економіки на особу

Але ми точно 
знаємо, що 
економіка 
саме така

Економіка наразі Економіка через 50 років 

ЦифраЦифра



А МИ 
НАРАЗІ
В ЦИФРОВІЙ 
ЕКОНОМІЦІ?



ПОДУМАЙ, ЩО І ДЕ 
ТИ НАРАЗІ ЧИТАЄШ :)
Люди завжди хочуть швидше, простіше, дешевше, краще. І цифрова 
економіка допомагає в цьому: розширює вибір і спрощує його, робить  
блага більш доступними й пришвидшує процес обміну ними. Ми не 
помічаємо, але наше життя завдяки цифровій економіці вже кардинально 
інше, ніж було 20 років тому 

А МИ НАРАЗІ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ?

ХОЧЕШ ВДОМА 

ПОДИВИТИСЯ 

НОВИЙ СЕРІАЛ 

ВІД АМЕРИКАНСЬКОЇ 

СТУДІЇ, 

ЩО ВИЙДЕ

В ПРОКАТ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ?

Місце та час тепер необмежені

Серіали нині конкурують 
з будь-якими об'єктами уваги,  
а вона — головний ресурс, за який 
змагається бізнес 

Відстань перестає бути викликом. 
І чим далі — тим більше сфер це 
охоплює

Не важливо якої, адже доступні всі. Вибір збільшується, 
а міні-продакшени на YouTube — нова норма

Інформація водночас стає найвищою цінністю 
й буденністю. Можливість її обробляти
і застосовувати – основа конкуренції 



БІЗНЕС ТЕЖ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 
Цифровий бізнес — це не складова чи галузь звичайної економіки. Це 
вектор, що вказує напрям розвитку цієї економіки. Цифрова економіка
охоплює все більше сфер життя і в майбутньому також трансформується
у віртуальну економіку (щось інше)

А МИ НАРАЗІ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ?

7 із 10

Джерело: The Financial Times

капіталізація на ринку США у 2-му кварталі відповідного року, млрд дол.

$1 433 Apple
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$1 239

$344

Microsoft
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Amazon

Alphabet

Alibaba

Facebook

Walmart

Berkshire 
Hathaway 

Visa

Johnson & Johnson 

$982

2020

$658

$589

$488

$425

$367PetroChina 

$341

$257

$156

EXXON

$157

ICBC

Microsoft

China Construction 
Bank 

CHINA MOBILE 

Shell

Walmart

PETROBRAS

Johnson & Johnson 

$212

2009

$201

$182

$189

$165

найдорожчих компаній 
світу цифрові. 
П'ять з них використовують
бізнес-модель платформи. 
А створити платформу —  
це нече вигадати свій
власний ринок



БІЗНЕС ПОСТУПОВО, АЛЕ ВСЕ 
ШВИДШЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ

Конкуренція зростає, зміни 
пришвидшуються, а 
можливості розширюються. 
Раніше успішним вважався
прибутковий бізнес. Тепер
успішний — той, що може 
змінюватись і залишатися 
прибутковим. Все більш 
важливими для зростання 
бізнесу стають цінності,
які має компанія

А МИ НАРАЗІ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ?

Джерело: Harvard Business Review 

1,7
2,8

4,4
5,1
6,2

8,1

20,0

Роки, необхідні 
для досягнення вартості в $1 МЛРД 

Xiaomi

Airbnb

Типовий Єдиноріг
Tesla

Facebook

Google

Типова компанія 
Fortune 500

(нецифрова)



ПРОТЕ БІЗНЕС ЗМІНЮЄТЬСЯ
НЕРІВНОМІРНО
Зміни відбуваються не в усіх компаніях одночасно, а нерівномірно та 
поступово. Компанії, які почали їх раніше, залишили конкурентів позаду. 
Водночас для більшості людей  зміни стають явними лиш тоді, коли вони 
вже відбулися

А МИ НАРАЗІ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ?

Джерело: OECD

*цифрові можливості передбачають навчання персоналу в галузі 
ІКТ, працевлаштування фахівців із ІКТ та внутрішнє виконання 
функцій ІКТ (на відміну від аутсорсингу). Високі можливості 
передбачають всі три складові, середні — тільки дві, низькі — одну

Продукти 
харчування

IT

Висока

ЦИФРОВА СПРОМОЖНІСТЬ БІЗНЕСУ ЗА ГАЛУЗЯМИ
частка бізнесу країн ЄС, в якого наявний відповідний людський капітал, 2018 р., %*
(бізнес, що має 10 і більше працівників)

Машини та 
електрообладнання

Середня Низька

Телекомунікації Видавництво та 
мовлення

Професійна та 
технічна діяльність

Туризм

Комунальні 
послуги

Нерухомість Гуртова торгівля Роздрібна 
торгівля

Металургія Проживання 
та харчування

Будівництво Текстиль 
та одяг



А ЩО З 
ЕКОНОМІКОЮ 
І БІЗНЕСОМ
УКРАЇНИ?



Онлайн-торгівля (E-commerce) поступово перетворюється на основний 
спосіб торгівлі. Якщо ще 10 років тому про неї не всі чули, то наразі просто 
не всі купують онлайн на постійній основі

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

+17%
ТЕМПИ РОСТУ ВРАЖАЮТЬ

3,0
млрд дол.
E-commerce
(7% загального ритейлу)

+30%
приріст у 2019 приріст у 2018

78%
ЯК І ПОТЕНЦІАЛ ЗРОСТАННЯ

користувачів інтернету в Україні 
купують онлайн час від часу або
в крайньому разі це простір для 
майбутнього зростання

Джерела: Nielsen, EVO.Business



СПРОЩУЄ ДОСТУП 
І ЗАЛУЧАЄ ВСІХ ДО ЕКОНОМІКИ   
У минулому поява супермаркетів змінила спосіб купівлі продукції.
Розвиток і поширення цифрових технологій дозволяє змінити 
самих учасників торгівлі. Тепер кожен може виступати водночас 
і покупцем, і продавцем на весь світ

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

Джерело: OLX

ПОПУЛЯРНІСТЬ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ПРЯМОЇ 
ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ,
кількість унікальних юзерів* на сервісі оголошень OLX за I півріччя 2020 р.

продавців
покупців

650
тис.

3 400
тис.

2 з 10
найпопулярніших сайтів України — 
сервіси приватних оголошень

кожен 10-й 
українець,
якому більше 15 р.

*продавці — виключно приватні акаунти, покупці — як приватні, так і юр. особи



2004 2008 2012 2016 2020

ПОСТУПОВО МАЙЖЕ ВСЯ ТОРГІВЛЯ 
БУДЕ
Майже будь-який товар наразі можна купити онлайн. З часом купівля 
товарів онлайн стає більш зручним варіантом для все більшого їх числа

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

Джерело: Google Trends

Популярність Google-запиту «купити»

100

50

100 — це пікова популярність. 
50 — наполовину популярний

МІСЦЯ,



ПОСЛУГИ ТЕЖ БУДУТЬ В ОНЛАЙНІ
Зміни стають зрозумілими, якщо порівняти минуле з сучасністю. Зараз 
майже всі служби таксі мають мобілні додатки. А, скажімо, бібліотеки поки 
обходяться без них. Але чи надовго?

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

Джерело: Monobank

Просто
В застосунку є все і відразу: 
маршрут, номер авто, ім’я водія, 
ціна тощо

Прозоро
Де водій зараз, яким 
маршрутом їде — інформація 
доступна в реальному часі

Інноваційно
Виникають нові послуги: 
пошук попутників, надсилання 
свого георозташування другові

Люб'язно
Водій піклується про свій 
рейтинг. Більше того, рейтинг 
має і пасажир

*на основі витрат 2,5 млн клієнтів Monobank

ЛІДЕРИ РИНКУ 

станом на 18.08.2020*



І ЦЕ НЕ ПРОСТО ПЕРЕХІД, 
ЦЕ ЗМІНА ФОРМАТУ
Змінюється підхід до вибору фізичних послуг: відгуки незнайомих людей 
стають основою вибору. А між замовником та виконавцем стає «арбітр», 
який зацікавлений у справедливості

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

РАНЖОВАНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
В ОНЛАЙНІ — КОНЦЕНТРАЦІЯ

приклад онлайн-платформи замовлення послуг*

Джерело: Kabanchik.ua *на основі показників платформи kabanchik.ua



ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПОСЛУГ В ОНЛАЙН 
НЕМАЄ ОБМЕЖЕНЬ
Навіть такі традиційно офлайнові бізнеси, як ресторани, переходять онлайн, 
і це позитивно відображається на їхніх фінансових результатах 

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

+75%

+40%

+35%

Zakaz.ua

Raketa

Glovo

СТРІМКЕ ЗРОСТАННЯ СЕРВІСІВ ДОСТАВКИ ЇЖІ 
за період карантину у квітні – липні приріст обсягу продажів у % 
порівняно з докарантинним періодом

х2 обсяг ринку доставки 
харчів подвоюється
щороку

Джерело: Укрінформ, Zakaz.ua

х3-4 рази середній чек 
покупців харчів онлайн 
вище за офлайн



ПРОХОДИТЬ ПЕРЕЛОМ І У СФЕРІ 
ВІДПОЧИНКУ
Сфера розваг та ігор теж поступово змінюється. Все більше часу вони 
проходять у режим онлайн і всупереч стереотипам є цікавими не лише для 
молоді, а й для старшого покоління

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

ВІК ЛЮДЕЙ, ЩО ГРАЮТЬ У МОБІЛЬНІ ІГРИ, 
хоча б 1 раз на добу, у 2019 році у світі

Джерело: Gamingfeature

$161 млн Україна займає 5 місце в Європі
за обсягом витрат на відеоігри

ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗЛАМ І У СФЕРІ 
ВІДПОЧИНКУ
Звичний для нас відпочинок стає все менш популярним. Його 
місце завойовує віртуальний світ. Наразі він тільки на екрані, 
а з часом він буде поруч із нами

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ВІДПОЧИНОК УКРАЇНЦІВ, 
2019 р.*

Джерело: Newzoo

$203 млн витратили українці на відеоігри 
у 2019 році

українців — геймери1 з 3 

геймерів готові 
платити за 
віртуальний світ

1 з 2 

*дані заокруглено до цілого для наочності



СПІЛКУВАННЯ ДЕДАЛІ ПОПУЛЯРНІШЕ 
ОНЛАЙН
Сучасний світ дає безліч можливостей для швидкої та зручної комунікації. 
Люди все більше покладаються на месенджери, навіть коли дві людини, що 
спілкуються, сидять в одному офісі

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

% користувачів смартфонів, що мають месенджери, березень 2020 р.* 

приріст відносно минулого року

Джерело: Kantar CMeter
*українці 16-55 років, що користуються смартфонами на 
базі Android, у містах 50К+

Messenger

Whatsapp 

74%
Viber

Telegram

98%

71% 38%



ПОВІДОМЛЕННЯ, А КОНТЕНТ
Компанії змінюють підхід до взаємодії з клієнтами. Тепер реклама — це не 
набридливе оголошення, а контент, корисний та бажаний для їхніх клієнтів. 
Тому соціальні мережі, де й поширюється контент, — must have для компаній 
сьогодні, якщо вони планують бути успішними і в майбутньому

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

кількість підписників у серпні 2020 р., тис. осіб* 

Джерело: YouTube, Instagram, Facebook * або YouTube, або Instagram, або Facebook



ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА СТВОРЮЄ НОВІ 
СПОСОБИ ПОШУКУ РОБОТИ
Наприклад, змінюється підхід до пошуку роботи. Якщо раніше потрібно 
було докласти багато зусиль, аби знайти щось за своїми вподобаннями, 
то зараз існує набагато легший варіант: спеціалізовані сайти — місце 
зустрічі вимог роботодавця та захоплень майбутнього працівника

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

ІНСТРУМЕНТИ ПОШУКУ НА РИНКУ ПРАЦІ, 
травень 2020 р.*

Джерело:  OLX *сума більше 100% через можливість вибору декількох варіантів одночасно

53% працівників відповідають на актуальні вакансії, 
не розміщуючи резюме

Роботодавці Працівники

Спеціалізовані 
сайти

Знайомі 
та родичі

Соціальні
мережі

100%
88%

56%
58%

67% 43%



ВИДОЗМІНЮЄТЬСЯ І САМА ПРАЦЯ
З популяризацією цифрових технологій з’являється і можливість 
працювати віддалено. Тепер все частіше можна зустріти фрілансерів чи 
тих, хто працює у теплому ліжечку з кавою у одній руці та ноутбуком у 
іншій

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

ФРІЛАНСЕРИ У ПОРІВНЯНО
ІНШИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ,
2019 р., тис. осіб

Джерела:  Єдиний портал державних послуг Дія, Freelancehunt,  Держстат

325 млн грн
ринок фрілансу у 2019 році

4 із 10
українців перейшли на віддалену 
роботу на карантині



ЗВИЧНА ОСВІТА НЕ ВСТИГАЄ, 
А ЦИФРОВА НАСТУПАЄ
Українська освіта має багатонедоліків. Здебільшого вона досить 
негнучка, що позначається на випускниках. У нашому швидкому 
світі просто для коригування навчальної програми потрібно 
багато часу, тоді як нові онлайн-курси виникають без упину

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

кількість користувачів, тис. осіб*

Джерела:  OLX, Prometheus

51% працівників влаштовуються на 
першу роботу не за фахом

х4 збільшилась кількість активних 
користувачів порталу під час карантину

1200100

2020

2016



ЦИФРОВИМИ СТАЮТЬ НАВІТЬ 
БУДИНКИ 
Цифрова економіка все більше інтегрується у буденне життя. 
У «розумних»  будинках дверний дзвінок, освітлення, безпека, опалення, 
вода та інші елементи  інфраструктури керуються дистанційно та здатні 
підлаштовуватись під потреби власника

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ «РОЗУМНИХ» БУДИНКІВ,
2017-2025 рр., тис. квартир*

Джерело: Statista *Квартири чи будинки, де є хоч один smart-девайс

2017 2019 2021 2023 2025

1260

2018 2020 2022 2024

40
110

210
340

500

680

870

1060

$85 млн
дохід ринку «розумних» будинків
у 2020 році

1,72%
частка «розумних» від
усіх будинків у 2020 році



ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ПОВ'ЯЗУЄ ГАДЖЕТИ 
В ЄДИНУ СИСТЕМУ
Технологія IoT (інтернету речей) дозволяє обмінюватися інформацією не 
тільки між людьми, але і між різними «речами», наприклад, машинами, 
пристроями, датчиками тощо. Телефони пов’язали людей, ІоТ зв’яже всі 
речі

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

2016-2025 рр., млрд пристроїв*

Джерело: Statista *2025 — прогнозовані дані

2016 2017 2018 2019 2025*

75,4

17,7 20,4 23,1
26,7

6 років
знадобилось українцям, аби телефони 
були майже у кожного. Інтернет речей 
пошириться так само швидко



ВИРОБНИЦТВО ОЦИФРОВУЄТЬСЯ
Провідний тренд цифрової трансформації — Індустрія 4.0 — поширюється 
просто у нас на очах. Виробництво стає все більш автоматизованим, 
роботизованим та застосовує багато нових технологій, що робить його 
все легшим та ефективнішим

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ
у світі, 2016-2021 рр., тис. штук*

Джерела: IFR, Statista *з 2020  р. — прогнозовані дані

+9,2% зростання ринку «розумних фабрик», які в 
реальному часі реагують на зміни умов 
виробництва, за період 2020-2025 рр.

484

2019

553

2020

630

2021

421

2018

381

2017

294

2016



НАВІТЬ НАЙСТАРІША ГАЛУЗЬ 
ЕКОНОМІКИ ТЕПЕР ЦИФРОВА
Саме тоді, як сільськогосподарський сектор України нараховує понад 12% 
ВВП — 100 млрд дол. щорічно, значна частина потенціалу залишається 
невикористаною. Один із способів змінити це — agritech — залучення 
передових інформаційних технологій

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

НА ЧОМУ 
СПЕЦІАЛІЗУЮЄЬСЯ 
AGRITECH, 
2019 р., %

Джерела: AgriTech Ukraine, AgriTechUnit

10%
усіх фермерів використовують 
хоча б одну інноваційну  
технологію в роботі

70 компаній
аgritech-startups в Україні, 
тобто націлених на 
цифровізацію агробізнесу

Дрони та

дистанційний

контроль



ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ПОТРЕБУЄ 
НОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Поява персональних комп’ютерів дозволила і споживачам, і бізнесу 
робити те, для чого раніше необхідно було мати безліч ресурсів. Сучасне 
цифрове середовище будується на основі хмарних технологій. Це 
дозволяє кожному мати ресурси, що за потужністю співставні
з найбільшими дата-центрами світу

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

РИНОК ХМАРНИХ СЕРВІСІВ В УКРАЇНІ ЗРОСТАЄ 
IaaS, 2016-2020 рр., млн дол.*

Джерела: De Novo, журнал «Сети и бизнес» *2020 — прогнозовані дані

2016 2017 2018 2019 2020

33,7

9,4

14,2

20,9

29,3

50%Витрати державних установ та організацій на хмарні 
сервіси у 2019 році порівняно з попереднім зросли на

35%
українські 
провайдери



ТА НОВИХ МЕТОДІВ ВЗАЄМОДІЇ
Основа всіх сучасних домовленостей – документ – перетворюється на 
набір цифр. Це не просто новий формат, а абсолютно новий підхід: його 
можна зберігати  будь-де, доступ мати будь-звідки, передавати 
будь-куди і автоматично перевіряти достовірність

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

Джерело: «Вчасно» *сервіс-лідер у секторі електронного документообігу

КІЛЬКІСТЬ КОМПАНІЙ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ СЕРВІС 
серпень 2019 р. — серпень 2020 р., тис. компаній*

08.2020 12.2019 04.2020 08.2020

184

96
118

148

1000 
документівПАПЕРОВІ ЕЛЕКТРОННІ

Вартість

Час відправки

Час доставки

13 000 грн

≈ 8 годин

1-5 днів

900 грн

≈ 10 хвилин

миттєво



ЗА ДОПОМОГОЮ НОВИХ РОЗРАХУНКІВ
Продукти фінтех-компаній дають змогу по-новому поглянути на звичні 
речі, як-от переказ коштів чи покупка в магазині. Здешевлення, 
пришвидшення, спрощення переказів — далеко не єдині їхні плюси.  
Постає питання, чи зможуть банки протистояти інноваторам у фінансах

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ
розподіл за роком заснування,
 % від кількості компаній на кінець 2019 р.

Джерела: UAFIC, Мінфін

4 місце посідає Україна в світі за 
безконтактними платежами у 2019 році

15%
24% 58%3%

2015 року
Київ став п'ятим містом у світі, де можна було 
оплатити метро безконтактно. У Нью-Йорку 
така можливість з’явилась лише у 2019 році



З НОВИМИ ВИКЛИКАМИ
Хоч інформаційні технології й роблять рутинні речі в нашому житті більш 
зручними, але також приносять і нові загрози. Одна неочікувана кібератака 
може покласти цілу систему, а пов’язаність сучасного світу викличе збої 
і в інших системах. Тепер захищати тільки себе недостатньо

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

Джерела: ITU, PwC *згідно з Глобальним індексом кібербезпеки

РЕЙТИНГ КІБЕРБЕЗПЕКИ 
КРАЇН, 2019 р.*

Велика Британія1

2

25

52

53

54

126

174

175

США

Італія

Молдова

УКРАЇНА

Азербайджан

Афганістан

ДР Конго

Мальдіви

31%
Організацій в Україні 
стали жертвами
кіберзлочинців

16%
Організацій в Україні 
очікують кібератак протягом 
наступних двох років



БІТКОЇН 
ДАНІ 
Дані стали не менш важливим ресурсом, ніж електроенергія, володіння 
ним дає можливості, співставні за масштабом з тими, які мали перші 
компанії, що підключились до енергомережі на початку її існування

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

Джерела: Statista, Futurenow *з 2020 — прогнозовані

2015 2019 2024

ДАНІ, ЩО ЛЮДСТВО СТВОРЮЄ ЩОРОКУ, 
2015-2020 рр., зетабайти*

20

160

100

149

1 хвилина
потрібно Deep Voice від компанії 
Baidu, аби повністю повторити 
людський голос 

175 тис. слів
може розпізнати по губах ШІ 
Watch, Attend and Spell, який 
навчався на основі аналізу новин

1 зетабайт —
це як по 2 смартфони 
кожній людині світу
(з пам’яттю 64 Гб кожен)



ТО ЧИ ГОТОВІ МИ ДО НОВОЇ ЕРИ?
Ми живемо в епоху змін. Світ настільки стрімко розвивається, що аби 
бути готовою, Україні необхідно бігти

А ЩО З ЕКОНОМІКОЮ І БІЗНЕСОМ УКРАЇНИ?

Джерело: Portulans Institute

100
Абсолютна
готовність

ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНИ ЗА НАПРЯМАМИ,
2019 р., балів зі 100 можливих

49
Україна

Індекс мережевої готовності
Оцінка, що показує, чи 
готова країна до змін

52
Економіка

43
Технології

58
Урядування

42
Суспільство



КОМПАНІЇ,
ЯКІ ДОПОМОГЛИ 
НАМ СТВОРИТИ 
ЦЕЙ ДОВІДНИК

ПОДЯКИ

Ми вдячні за надані дані:



https://businessviews.com.ua/digital-transformation-2020/

https://businessviews.com.ua/ru/digital-transformation-2019/

DIGITAL 
TRANSFORMATION 

2020 

ГОТУЄМО 
ІНФОГРАФІЧНИЙ 

ДОВІДНИК 

кейси цифрової 
трансформації бізнесу 

покроковий гайд із 
трансформації

як працюють технології, 
що їй сприяють

та інше

СТАНЬ СПОНСОРОМ ЦЬОГО ВИПУСКУ 
Пиши на пошту anastasia.budnik@toplead.com.ua, 
і ми надішлемо презентацію проєкту

ПОДИВИСЬ ПОПЕРЕДНІЙ ВИПУСК 

ЗАЛИШ ЗАЯВКУ 
НА ЦЕЙ ВИПУСК 



ЦИФРОВА 
ЕКОНОМІКА 
УКРАЇНИ

АВТОР ПРОЄКТУ
toplead.com.ua

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР

Цей довідник розроблено винятково з метою інформування користувачів. Ми доклали всіх зусиль, щоб 
представлена в довіднику інформація була точною та актуальною. Незважаючи на те, що даний довідник 
ретельно підготовлений фахівцями, він може бути використаний лише для отримання загального 
уявлення про обговорюваний у ньому предмет. Не рекомендується використовувати інформацію, яка 
міститься в довіднику, з метою професійної консультації з конкретного питання або для винесення 
професійного судження. Дані зібрані у 2020 році.

Всі виключні майнові та немайнові права на довідник належать ТОВ «ТОП ЛІД». Невиконання правил 
використання цього довідника матиме наслідки відповідно до законодавства України. Повне або 
часткове розміщення матеріалів цього проєкту на інших сайтах та в соціальних мережах без письмової 
згоди автора заборонено на основі статті 54 Конституції України та ЗУ «Про авторське право і суміжні 
права».

Дозволено часткове розміщення матеріалів на медійних ресурсах та в соціальних мережах при наявності 
джерела. Детальні правила використання за посиланням 
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