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Вступ 

Цифрова економіка - це всесвітня мережа економічної діяльності, 

комерційних операцій і професійних взаємодій, які підтримуються 

інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ). 

Її можна коротко охарактеризувати як економіку, засновану на 

цифрових технологіях. У перші дні свого існування цифрова економіка іноді 

називалася інтернет-економікою, новою економікою або веб-економікою 

через її залежності від підключення до інтернету. 

Однак економісти і бізнес-лідери стверджують, що цифрова економіка 

є більш розвиненою і складною, ніж інтернет-економіка, яка, відповідно до 

одного визначення, просто означає економічну цінність, отриману з 

інтернету. 

У міжнародному сенсі цифрова економіка - це мережева, системно 

організована просторова структура взаємовідносин між господарюючими 

суб'єктами. Вона включає в себе сектор створення і використання нової 

інформації, технології і продукти, телекомунікаційні послуги, електронний 

бізнес, електронну торгівлю, електронні ринки, дистанційне обслуговування і 

інші компоненти. 

Цифровий продукт це один з основних предметів вивчення цифрової 

економіки на сьогоднішній день, адже з кожним роком він займає все більше 

і більше місця в нашому житті. Для розробки якісного цифрового продукту 

використовують велику кількість методологій так їх поділяють на класичні 

(Каскадна, Спіральна, Інкрементна, V-модель) та гнучкі (Scrum, Kanban та 

інші). За допомогою цих моделей розробники оптимізують робочий процес 

та створюють якісний цифровий продукт. 

Одним із головних розробників цифрових продуктів є ігрова індустрія. 

На сьогоднішній день ігрова індустрія займає одне з важливих місць в 

світовій економіці. Світові видавництва ігор перевищують в економічному 

потенціалі деякі усталені корпорації, та навіть нарівні конкурують з бізнес 

гігантами. Так з 1970 року до наших днів індустрія комп'ютерних ігор 
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розвинулася так, що почала випереджати своїх найближчих конкурентів: 

музичну індустрію, кіноіндустрію, шоу-бізнес. Ігрова індустрія завжди 

розроблює нові інструменти для того щоб покращити та прискорити 

розвиток ігор. В даній статті розглянуто ігрову індустрію як одну з важливих 

ніш в світовій економіці. Проведено аналіз та приведено перспективи 

розвитку індустрії в подальшому. 

Актуальність даної теми полягає у швидкому і потужному розвитку 

даної галузі в світі та необхідності економічних об’єктів пристосовуватися 

під швидко змінюванні умови функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних 

та практичних аспектів розвитку та поширення цифрового продукту  в 

Україні та світі присвячено праці таких вчених, як І.О. Лазнева, Цараненко Д. 

І.[24], Проскуріна М.О.[23], Білощицький А.О., Кучанський О.Ю., Грінфілд 

П.М., які досліджували вплив кіберспорту на структуру світового ринку, а 

також ігрові індустрії як частину національної економіки. 

Об’єктом дослідження є процеси розробки цифрового продукту. 

Предметом дослідження є моделі і методи розробки цифрового 

продукту. 

Мета дослідження – розробка прогнозних і когнітивних моделей 

ефективного створення цифрових продуктів з урахування сучасних тенденцій 

на ринку. 

Задачі дипломної роботи: проаналізовано сучасні проблеми розвитку 

цифрової економіки, досліджено переваги та перспективи розвитку цифрової 

економіки, досліджено взаємозв’язок між цифровою економікою та ринком 

цифрових продуктів, досліджено моделі життєвого циклу цифрового 

продукту, проаналізовано методи та платформи поширення цифрового 

продукту, проведено аналіз методів і підходів проектного управління 

розробкою цифрового продукту, досліджено технологічні аспекти та 

особливості розробки цифрового продукту, проведено аналіз розвитку ринку 

ігрової індустрії як одного з головних елементів ринку цифрових продуктів, 
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досліджено вплив COVID-19 на розвиток ринку цифрових продуктів, 

спрогнозовано розвиток ринку відеоігор як одного з основних розробників 

цифрових продуктів. 

Наукова новизна дослідження полягає в аналізі та розробці прогнозних 

моделей розвитку ринку ігрової індустрії як одного з найпоширеніших 

елементів ринку цифрових продуктів у світі. 

При написанні роботи використовувалися методи дослідження: аналіз 

та синтез, системний підхід. 
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Розділ 1. Теоретичні аспекти розвитку цифрової економіки та 

цифрових продуктів 

1.1 Сучасні проблеми розвитку цифрової економіки  
Цифрова економіка - це всесвітня мережа економічної діяльності, 

комерційних операцій і професійних взаємодій, які підтримуються 

інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ). 

Її можна коротко охарактеризувати як економіку, засновану на 

цифрових технологіях. У перші дні свого існування цифрова економіка іноді 

називалася інтернет-економікою, новою економікою або веб-економікою 

через її залежності від підключення до інтернету. 

Однак економісти і бізнес-лідери стверджують, що цифрова економіка 

є більш розвиненою і складною, ніж інтернет-економіка, яка, відповідно до 

одного визначення, просто означає економічну цінність, отриману з 

інтернету. 

У міжнародному сенсі цифрова економіка - це мережева, системно 

організованна просторова структура взаємовідносин між господарюючими 

суб'єктами. Вона включає в себе сектор створення і використання нової 

інформації, технології і продукти, телекомунікаційні послуги, електронний 

бізнес, електронну торгівлю, електронні ринки, дистанційне обслуговування і 

інші компоненти. 

Цифрова економіка відображає перехід від третьої промислової 

революції до четвертої промислової революції. Третя промислова революція, 

іноді звана цифровою революцією, відноситься до змінам, які відбулися в 

кінці XX століття з переходом від аналогових електронних і механічних 

пристроїв до цифрових технологій. Четверта Індустріальна революція 

базується на цифрової революції. 

Хоча деякі особи використовують сьогодні технології для простого 

виконання існуючих завдань на комп'ютері, цифрова економіка більш 

розвинена. Це не просто використання комп'ютера для виконання завдань, 

традиційно виконуваних вручну або на аналогових пристроях. Цифрова 
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економіка підкреслює можливість і необхідність для організацій і приватних 

осіб використовувати технології для виконання поставлених завдань краще, 

швидше і часто інакше, ніж раніше. 

Крім того, цей термін відображає здатність використовувати технології 

для виконання завдань та участі в діяльності, яка не була можлива в 

минулому. Такі можливості для того, щоб існуючі організації могли робити 

краще, робити більше, робити щось по-іншому і робити щось нове, включені 

в відповідну концепцію цифрової трансформації. 

Цифрова економіка виходить далеко за рамки оцифровки і 

автоматизації. Замість цього, ця нова парадигма приборкує множинні 

передові технології і платформи нової технології. Ці технології і платформи 

включають, але не обмежуються гіперкоммунікабельністю, розширеної 

аналітикою, бездротовими мережами, мобільними пристроями та 

соціальними медіа. 

Цифрова економіка використовує ці технології, як індивідуально, так і 

узгоджено, для переробки традиційних обмінів та створення нових. 

Щоб конкурувати, організаціям - будь то комерційні підприємства, 

підприємства, орієнтовані на обслуговування, такі як системи охорони 

здоров'я, або некомерційні і державні установи - всім потрібні співробітники, 

здатні до інновацій і використання цифрових технологій. 

Цифрова економіка є парасольковим терміном, використовуваним для 

опису ринків, які фокусуються на цифровий технології. Вони, як правило, 

пов'язані з торгівлею інформаційними товарами або послугами за допомогою 

електронної комерції. 

Цифрова економіка - це життєво важливий сектор, що дає досить 

істотне зростання. Крім того, вплив цифрової економіки виходить за рамки 

інформаційних товарів і послуг на інші сфери економіки, а також спосіб 

життя в цілому. Розробка мобільних пристроїв, зокрема, значно розширила 

охоплення інтернету в суспільстві. Отже, питання конкуренції, що виникають 

в цифрову економіку, стають все більш значущими в питаннях конкуренції. 
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Конкуренція на цифрових ринках має певні відмінні риси. Конкуренція 

на основних цифрових ринках часто приймає досить характерну форму. По-

перше, конкуренція між бізнес моделями або платформами, як правило, 

більш важлива, ніж конкуренція в бізнес-моделі. Іншими словами, 

домінування або навіть монополія інтернет-платформ практично завжди несе 

бізнесу успіх. По-друге, цифрові ринки часто характеризуються сильним 

мережевим ефектом і ефектом масштабу, які посилюють цю особливість 

конкуренції за рахунок домінуючого положення. По-третє, багато цифрових 

ринки двосторонні, тому мінімум дві групи користувачів отримують вигоду 

від використання цифрової платформи. Наприклад, пошукові системи 

використовуються як приватними особами для доступу до інформації в 

інтернеті і так і рекламодавцями для доступу до глядачів. По-четверте, 

цифрові ринки характеризуються високими темпами інвестицій та інновацій, 

які призводять до швидкого технологічного прогресу в галузі. 

Конкуренція на цифрових ринках історично часто носить циклічний 

характер. Успішна фірма може придбати значну ринкову владу, але це 

домінування може виявитися уразливим для наступного циклу інновацій. 

Цифрова економіка пронизує всі аспекти суспільства, включаючи те, як 

взаємодіють люди, економічний ландшафт, навички, необхідні для 

отримання хорошої роботи, і навіть прийняття політичних рішень. 

Розвивається цифрова економіка має потенціал генерувати нові наукові 

дослідження і прориви, підживлюючи робочі місця, економічне зростання. 

На сьогоднішній день в світі не існує єдиного розуміння такого явища, як 

«цифрова» економіка, зате існує безліч визначень. 

Цифрова економіка - це господарська діяльність, в якій ключовим 

фактором виробництва є дані в цифровому вигляді, обробка великих обсягів і 

використання результатів аналізу яких порівняно з традиційними формами 

господарювання дозволяють істотно підвищити ефективність різних видів 

виробництва, технологій, обладнання, зберігання, продажу, доставки товарів 

і послуг. 
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Є й наукові визначення зазначеного поняття. Так, деякі вчені 

визначають цифрову (електронну) економіку як економіку, характерною 

особливістю якої є максимальне задоволення потреб усіх її учасників за 

рахунок використання інформації, в тому числі персональної. Це стає 

можливим завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних і фінансових 

технологій, а також доступності інфраструктури, разом забезпечують 

можливість повноцінної взаємодії в гібридному світі всіх учасників 

економічної діяльності: суб'єктів і об'єктів процесу створення, розподілу, 

обміну та споживання товарів і послуг [1]. 

За визначенням Світового банку цифрова економіка - система 

економічних, соціальних і культурних відносин, заснованих на використанні 

цифрових інформаційно-комунікаційних технологій [2]. 

Деякі вчені виділяють три базові складові цифрової економіки: 

інфраструктура, що включає апаратні засоби, програмне забезпечення, 

телекомунікації і т.д. [3]; електронні ділові операції, що охоплюють бізнес-

процес, що реалізуються через комп'ютерні мережі в рамках віртуальних 

взаємодій між суб'єктами віртуального ринку; електронна комерція, що 

передбачає поставку товарів за допомогою 

Інтернет і представляє собою в даний час найбільший сегмент 

цифрової економіки [4]. 

Основними рисами цифрової економіки визначають наступні: 

 економічна діяльність зосереджується на платформах цифрової 

економіки; 

 персоніфіковані сервісні моделі; 

 безпосередню взаємодію виробників і споживачів; 

 поширення економіки спільного користування; 

 значна роль вкладу індивідуальних учасників [1]. 

Передбачається, що до кінця 2020 р закінчиться індустріальна фаза 

зростання світової економіки, і її подальший розвиток буде здійснюватися 

під дедалі більшим впливом когнітивних факторів і виробництв, заснованих 
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на принципах «lean production», адитивних, нано і біотехнології. Відповідно 

зростуть обсяги інформації, необхідної для вироблення і прийняття 

управлінських рішень; переформатується структура управління 

виробництвами з випуску товарів і послуг; відбудуться зміни в системі 

взаємодії населення і бізнесу з державними органами. 

Основними факторами для фазового переходу на позитивну траєкторію 

соціального і економічного розвитку є наступні: 

 реалізація концепції електронного уряду; 

 втілення ідеї «цифрового міста», що обумовлено комплексної 

інформатизацією транспорту, житлово-комунального господарства та ін .; 

 масова поява на ринку товарів нового технологічного покоління 

(наприклад, випуск безпілотних автомобілів і т.д.); 

 підвищений застосування 3Б-принтерів; 

 втілення ідеї будівництва «розумного» і гранично екологічного 

будинку, що потребують великого обсягу нових оздоблювальних і 

будівельних матеріалів; 

 зростання попиту на інноваційні фарм препарати, пов'язані з 

омолодженням організму, лікуванням; 

 поширення різного роду альтернативних і вільних форм 

зайнятості, в тому числі аутсорсингу (бухгалтерські послуги, програмування, 

творча діяльність та ін.); 

 створення численних професійних мереж, де потенційний 

роботодавець розміщує замовлення. 

Перераховані фактори пов'язані зі скороченням витрат у виробництві та 

управлінні шляхом застосування платформ цифрової економіки, які можна 

розглядати як сукупність товару і електронної послуги. В першу чергу мова 

йде про такі платформах, як замовлення послуг, спільне використання 

ресурсів, підбір контрагентів, електронна торгівля, платежі і т.д. 
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Технологічно цифрова економіка являє собою середовище, в якій 

юридичні та фізичні особи можуть контактувати між собою з приводу 

спільної діяльності. Завдяки ІТ сучасного виробництва все більше стають 

притаманні високі швидкості і різноманітність надання послуг і випуску 

товарів. Для останніх характерні швидка розробка і поява нових продуктів і 

все більш короткий термін їх життя. В частині послуг цифрові технології 

здатні зробити рішення типових задач з великим об'ємом операцій набагато 

дешевшим, швидким, зручним і без посередників, прикладом чого є такі 

технології, як замовлення таксі Uber, електронна торгівля, інтернет-банкінг 

та ін. Тобто для збільшення прибутковості в багатьох галузях економіки 

посередників можна замінити автоматичними мережевими сервісами (досить 

добре працюють сайтом або мобільним додатком). Така організація бізнесу 

дозволяє не тільки істотно знизити вартість послуги, а й веде до нової 

структури економіки, в якій переважну роль можуть грати різні форми 

індивідуального виробництва і неповної зайнятості. Тренд, пов'язаний з 

усуненням посередників, розвиток Інтернету і «розумних» автоматизованих 

сервісів - також ілюстрація переходу від економіки, що базується на 

вилученні додаткової вартості, до економіки, заснованої на співробітництво 

та обмін благами. Тому конкуренція все більше буде поступатися місцем 

взаємовигідної кооперації та взаємодії і грунтуватися більшою мірою не на 

вертикальних зв'язках, а на рівних взаєминах, надання один одному 

взаємодоповнюючих послуг. Звідси випливає зростання кількості сервісів і 

збільшення обсягів електронної торгівлі послугами. 

При оцінці масштабів цифрової економіки, а також створюваної в ній 

вартості і одержуваних вигод виникає безліч труднощів. По-перше, немає 

загальноприйнятого визначення цифрової економіки. По-друге, не вистачає 

достовірних статистичних даних про її ключових компонентах і аспектах, 

особливо в країнах, що розвиваються. Хоча вже здійснюється ряд ініціатив, 

покликаних виправити такий стан справ, їх все ж недостатньо, і вони ледве 

встигають за стрімким розвитком цифрової економіки. 
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Вперше термін «цифровізація» з'явився останнім 5-річчя XX століття, 

коли в 1995-му році американський інформатик Ніколас Негропонте з 

Массачусетського університету озвучив поняття «цифрова економіка» [5]. 

Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Росії на 2013-2020 роки, 

затверджена Указом Президента України від 15 травня 2013 р. № 386-р, дає 

наступне визначення: «Цифрова економіка - це господарська діяльність, в 

якій ключовим фактором виробництва є дані в цифровому вигляді, обробка 

великих обсягів і використання результатів аналізу яких порівняно з 

традиційними формами господарювання дозволяють істотно підвищити 

ефективність різних видів виробництва, технологій, обладнання, зберігання, 

продажу, доставки товарів і послуг »[6]. Таким чином, термін 

«цифровізация» означає процес переходу до цифрової економіки. 

Основними елементами цифрової економіки вважають електронну 

комерцію, інтернет-банкінг, електронні платежі, інтернет-рекламу і 

електронний доступ до державних послуг. Ступінь доступності та активного 

використання цих напрямків визначають індекс цифровізації держави DEI, 

Digital Evolution Index. За результатами розрахунку DEI в 2017 році, 

проведеного компанією Mastercard спільно зі Школою права і дипломатії 

імені Флетчера при університеті Тафтса, в цифровому рейтингу лідирують 

Норвегія, Швеція і Швейцарія. США, Великобританія, Данія, Фінляндія, 

Сінгапур, Південна Корея і Гонконг входять в топ-10[5]. 

Цифровізація в галузевому або виробничому масштабі оцінюється за 

наступними критеріями: 

 наскрізна межпроцессной інтеграція даних і продуктів; 

 безперервне управління інформацією, включаючи 

автоматизований збір, зберігання, обробку та аналіз різноваріантності даних; 

 управління життєвим циклом продукту; 

 кібербезпека; 

 предиктивне управління виробничими і бізнес-процесами; 
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 заміна натурного моделювання виробничих об'єктів і процесів їх 

цифровими двійниками; 

 автоматизація ручної праці за допомогою роботів і електронного 

документообігу; 

 гнучка корпоративна культура, заснована на оперативному 

інтернет-взаємодії географічно розподілених співробітників і відділень. 

Цифрова економіка продовжує розвиватися з неймовірною швидкістю 

завдяки її здатності збирати, використовувати і аналізувати величезні обсяги 

машино-читаємої інформації (цифрових даних) практично про все. Такі 

цифрові дані збираються на основі аналізу «цифрових слідів», які 

залишаються на різних цифрових платформах в результаті активності 

фізичних осіб, соціальних груп або підприємств. Обсяг глобального трафіку 

на основі Інтернет-протоколу (IP), який дозволяє отримати приблизне 

уявлення про масштаби потоків даних, виріс з приблизно 100 гігабайт (ГБ) у 

день в 1992 році до більш ніж 45 000 ГБ в секунду в 2017 році (див. 

Діаграму ). І це при тому, що зараз економіка, заснована на даних, 

знаходиться лише на початковому етапі свого розвитку; згідно з прогнозами, 

до 2022 року обсяг глобального IP-трафіку досягне 150 700 ГБ в секунду в 

результаті появи все більшого числа нових користувачів в Інтернет-мережі та 

розширення Інтернету речей. 

Вплив, який чинить збір і використання даних на процес розвитку і 

політику, багато в чому залежить від типу відповідних даних: персональних 

або знеособлених; закритих або загальнодоступних; використовуваних для 

комерційних або державних цілей; наданих добровільно, одержуваних 

шляхом спостереження або екстраполірованих аналітично; конфіденційних 

або неконфіденційну. З'явилася зовсім нова «ланцюжок створення вартості 

даних», ланками якої виступають компанії, що займаються збором, 

узагальненням, зберіганням, аналізом і моделюванням даних. Вартість 

створюється в результаті перетворення даних в «цифровий інтелект» і 

монетизації в процесі їх комерційного використання. 
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Другою рушійною силою цифрової економіки виступає поширення 

платформ. За останнє десятиліття в світі з'явилося безліч цифрових платформ, 

які використовують бізнес-моделі, засновані на даних, і трансформують 

існуючі галузі економіки. 

Про значимість цих платформ говорить той факт, що сім з восьми 

найбільших компаній світу за показником ринкової капіталізації 

використовують платформні бізнес-моделі. 

Цифрові платформи виступають в якості механізмів, що дозволяють 

різним сторонам взаємодіяти в режимі онлайн. Можна провести відмінність 

між операційними платформами і інноваційними платформами. Операційні 

платформи є двосторонні / багатосторонні ринки з інфраструктурою, яка 

працює в режимі онлайн і забезпечує здійснення операцій між різними 

сторонами. Вони стали основною бізнес-моделлю для великих цифрових 

корпорацій (таких, як «Амазон», «Алибаба», «Фейсбук» і «іБей»), а також 

для корпорацій в секторах, де широко використовуються цифрові технології 

(таких, як «Убер» , «Діді чусін» або «Ейрбнб»). Інноваційні платформи 

представляють собою середовище, в якій розробники кодів і контенту 

створюють програм та програмного забезпечення, наприклад, у формі 

операційних систем (таких, як «Андроїд» або «Лінукс») або технологічних 

стандартів (наприклад, формат MPEG для відеофайлів). Підприємства, що 

працюють на платформах, мають істотні переваги в економіці, заснованій на 

даних. Виступаючи в якості посередників та інфраструктурних майданчиків, 

вони мають у своєму розпорядженні можливостями для реєстрації та 

отримання всіх даних, пов'язаних з онлайн-активністю і операціями між 

користувачами платформ. 

Зростання цифрових платформ безпосередньо пов'язаний з їх здатністю 

збирати і аналізувати цифрові дані, проте їх інтереси і методи роботи в 

значній мірі залежать від того, як вони монетизують ці дані для отримання 

доходу. 
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Висновок: В розділі 1.1 було досліджено цифрову економіку та 

цифровізацію економіки та суспільства. Цифрова економіка - це всесвітня 

мережа економічної діяльності, комерційних операцій і професійних 

взаємодій, які підтримуються інформаційно-комунікаційними технологіями 

(ІКТ). 

Досліджено критерії оцінки цифровізації в галузевому або 

виробничому масштабі,  а також етапи становлення цифрової економіки як 

науки. 

Розглянуто основні проблеми розвитку з якими стикається цифрова 

економіка: відсутність системної державної політики у цій сфері, нехватка 

кваліфікованих кадрів для даної галузі, забезпечення цифрових дивідендів 

для кожного громадянина з урахуванням того, що цифрові технології 

змінюють бізнесмоделі, характер праці та способи надання послуг. 

 

1.2 Переваги та перспективи розвитку цифрової економіки 

Тема цифрового сегмента економіки стала актуальною в силу 

відбулися якісних змін в економіці і суспільстві. Нові технології і платформи 

дозволяють менеджменту підприємств і фізичним особам скорочувати 

трансакційні витрати у всіх великих масштабах і здійснювати більш тісний 

контакт з господарськими об'єктами та державними структурами. В 

результаті формується економіка, заснована на мережевих сервісах, тобто 

цифрова, або електронна. Саме поняття «цифро-візація» свідчить про нову 

стадію вдосконалення управління виробництвом товарів і послуг і самого 

виробництва на основі «наскрізного» застосування сучасного ІТ, починаючи 

від Інтернету речей і закінчуючи технологіями електронного уряду. 

Базовою постачальником економічного зростання є зростання 

трансакційного сектора. До цього сектора відносять: державне управління, 

консалтинг та інформаційне обслуговування, фінанси, оптову і роздрібну 

торгівлю, а також надання різних комунальних, соціальних послуг. Чим 

більше ступінь диверсифікації і динаміки економіки, тим більший обсяг 
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унікальних даних всередині країни і поза нею і, відповідно, тим більше 

інформаційного трафіку всередині національних економік. Тому цифрова 

економіка найбільш ефективно працює на ринку з великим рівнем 

проникнення ІКТ-послуг. В першу чергу це стосується «інтернет-залежних» 

секторів (транспорт, торгівля, логістика тощо), в якому перша частка 

орієнтовно становить близько 10% ВВП, понад 4% зайнятості, і ці показники 

мають явну тенденцію до зростання. 

У технологічному аспекті цифрової економіку визначають чотири 

тренда: мобільні технології, бізнес-аналітика, хмарні обчислення і соціальні 

медіа; в глобальному плані - соціальні мережі, такі як Facebook, YouTube, 

Twitter, LinkedIn, Instagram та ін. Це означає, що при формуванні 

національного експорту важливо використовувати їх можливості. 

Хороший клімат, належний людський капітал, належне врядування, 

якісний діловий клімат, належний людський капітал, належне врядування, 

необхідний не тільки ІКТ-інфраструктура в глобальних мережах, але і 

«аналогові доповнення». 

Останні інструменти економічного зростання представляють складну і 

актуальну проблему для фахівців відповідальних за формування цифрового 

сектора економіки. 

Розвиток цифрових технологій буде мати важливе значення для 

досягнення практично всіх Цур і торкнеться всіх країн, сектори і зацікавлені 

сторони. В даний час в світі спостерігається колосальний розрив між 

країнами зі слабким розвитком Інтернетсвязі і країнами з вельми високим 

рівнем цифровізації. Наприклад, в найменш розвинених країнах (НРС) 

Інтернетом користується лише кожен п'ятий житель, тоді як в розвинених 

країнах доступ до Інтернету мають четверо з кожних п'яти осіб. Це лише 

один з прикладів цифрового розриву. В інших областях, таких як можливості 

для використання цифрових даних і передових технологій, цей розрив значно 

більше. Наприклад, в Африці і Латинській Америці в сукупності знаходиться 

менше 5% всіх орендованих центрів з обробки даних в світі. Без прийняття 



 

21 

 

відповідних заходів даний розрив призведе лише до подальшого збільшення 

нерівність в розподілі доходів. 

У зв'язку з цим необхідно зрозуміти, яким чином ця (р) еволюція може 

вплинути на країни, що розвиваються з точки зору створення вартості і 

отримання вигод і що необхідно зробити для поліпшення існуючого стану 

справ. 

В економічній географії цифрової економіки не простежується 

традиційного розриву між Північчю і Півднем. Провідну роль незмінно 

грають дві країни, одна з яких є розвиненою, в інша - розвивається, а саме 

Сполучені Штати і Китай. Наприклад, на них припадає 75% всіх патентів, 

пов'язаних з технологіями блокчейн, 50% світових витрат на Інтернет речей і 

більше 75% світового, ринку відкритих технологій хмарних обчислень. І 

найбільш показово, що на їх частку припадає 90% ринкової капіталізації 70 

найбільших цифрових платформ світу. Частка Європи становить 4%, а 

Африки і Латинської Америки в сукупності - всього 1%. На частку семи 

«суперплатформ», а саме компанію «Майкрософт» і наступних за нею 

компанії «Еппл», «Амазон», «Гугл», «Фейсбук», «Тенсент» і «Алибаба», 

припадає дві третини сукупної капіталізації ринку. Таким чином, у багатьох 

областях розвитку цифрових технологій решта світу, і особливо Африка та 

Латинська Америка, набагато відстають від Сполучених Штатів і Китаю. 

Деякі з нинішніх торгових суперечностей є виявом прагнення до глобального 

домінування в сфері передових цифрових технологій. 

Зростання цифрової економіки сприяє появі безлічі нових економічних 

можливостей. Цифрові дані можуть використовуватися в цілях розвитку, а 

також для вирішення соціальних проблем, в тому числі пов'язаних з Цур. 

Таким чином, вони можуть сприяти поліпшенню економічних і соціальних 

показників, розвитку інновацій і підвищення продуктивності. Цифрові 

платформи спрощують здійснення операцій, формування мереж зв'язків та 

обмін інформацією. З точки зору підприємств трансформація всіх сфер і 

ринків під впливом цифровізації може сприяти підвищенню якості товарів і 
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послуг при зниженні витрат. Крім того, цифровізация трансформує 

ланцюжка створення вартості самим різним чином, відкриваючи нові 

можливості для збільшення доданої вартості і більш широких структурних 

змін. Однак отримання позитивних результатів цифровізації аж ніяк не 

гарантовано. Хоча цифровізация і може сприяти розвитку, це не означає, що 

реалізована вартість буде розподілятися справедливо. Навіть якщо фізичні 

особи, компанії та країни зовсім не беруть участь (або беруть участь лише 

частково) в цифрову економіку, вони все одно можуть побічно відчувати на 

собі негативні наслідки. 

Працівники з недостатнім рівнем знань в цифрових технологіях 

виявляться в невигідному положенні в порівнянні з тими, хто краще 

пристосований до цифрової економіки, традиційні місцеві компанії 

зіткнуться з жорсткою конкуренцією з боку вітчизняних і зарубіжних 

компаній, що використовують цифрові технології, а різні види діяльності 

просто зникнуть в результаті автоматизації. 

Остаточний результат буде залежати від рівня розвитку і готовності 

країн і їх економічних суб'єктів до впровадження цифрових технологій. Це 

також буде залежати від політики, прийнятої і проводиться на національному, 

регіональному та міжнародному рівнях. 

Вплив, який чиниться на створення вартості та отримання вигод, 

можна розглядати з точки зору кількох економічних аспектів (наприклад, 

продуктивності, доданої вартості, зайнятості, доходів і торгівлі), різних 

суб'єктів (працівників, мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП), 

платформ і урядів) і компонентів цифрової економіки (власне цифровий 

сектор і цифрова економіка у вузькому і широкому сенсі). У наведеній нижче 

таблиці представлена коротка інформація про потенційні наслідки економіки, 

заснованої на даних, стосовно до різних суб'єктів і сегментам цифрової 

економіки. 

Залежно від використовуваного визначення розмір цифрової економіки 

становить, за оцінками, від 4,5 до 15,5% світового ВВП. Майже 40% доданої 
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вартості, створюваної в світовому секторі інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ), припадають на Сполучені Штати і Китай. Однак по 

відношенню до ВВП частка цього сектора над усе в китайській провінції 

Тайвань, Ірландії та Малайзії. Число зайнятих в секторі ІКТ в світі виросло з 

34 млн осіб в 2010 році до 39 млн осіб в 2015 році, при цьому найбільший 

відсоток зайнятих (38%) працює в сфері комп'ютерних послуг. За цей же 

період частка сектора ІКТ в загальній зайнятості збільшилася з 1,8 до 2%. 

Найбільшим компонентом сектора ІКТ є комп'ютерні послуги, на які 

припадає 40% всієї створюваної в секторі доданої вартості. У світовій 

індустрії комп'ютерних послуг провідну роль відіграють Сполучені Штати, 

на які припадає майже така ж частка доданої вартості, створюваної в цій 

індустрії, як і на дев'ять наступних за ними найбільших економічних держав 

у сукупності. Серед країн, що розвиваються найбільша частка припадає на 

Індію. Індустрія комп'ютерних послуг є єдиним підсекторів, який 

характеризується зростанням у всіх регіонах і який виступає одним з 

головних джерел зайнятості в секторі ІКТ. Додана вартість, створювана при 

виробництві продукції з використанням ІКТ, в основному доводиться на 

Східну Азію (перш за все на Китай), і можливості інших країн, що 

розвиваються по вилученню вартості в цьому секторі, ймовірно, обмежені. 

Протягом останніх десяти років світовий експорт послуг в сфері ІКТ і послуг, 

які можна надавати з використанням цифрових технологій, збільшувався 

набагато швидше, ніж весь експорт послуг в цілому, що свідчить про все 

більшу цифровізації світової економіки. У 2018 році обсяг експорту послуг, 

що надаються з використанням цифрових технологій, досяг 2,9 трлн дол. 

США, що складало 50% світового експорту послуг. У НРС на такі послуги 

доводилося, за оцінками, 16% сукупного експорту послуг, і в 2005-2018 

роках обсяг їх експорту зріс більш ніж в три рази. 

Цифрові платформи відіграють все більшу роль у світовій економіці. У 

2017 році сукупна вартість компаній, що працюють на базі платформ, з 

ринковою капіталізацією понад 100 млн дол. США перевищила, за оцінками, 
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7 трлн дол. США, що на 67% більше, ніж у 2015 році. Деякі глобальні 

цифрові платформи завоювали дуже сильні ринкові позиції в певних 

сегментах. Наприклад, близько 90% ринку пошукових систем для Інтернету 

належить компанії «Гугл». На компанію «Фейсбук» доводиться дві третини 

світового ринку соціальних мереж, і її платформа є найпопулярнішою серед 

соціальних мереж в понад 90% країн. Майже 40% світових роздрібних 

онлайн-продажів здійснюється через мережу компанії «Амазон», а на його 

дочірню компанію «Амазон веб сервісез» припадає приблизно така ж частка 

світового ринку послуг в сфері хмарної інфраструктури. 

У Китаї комунікаційна мережа «Вічат» (що належить компанії 

«Тенсент») налічує понад мільярд активних користувачів, і її платіжна 

система разом з системою «Аліпій» (що належить компанії «Алибаба») 

охоплює практично весь китайський ринок платежів, здійснюваних через 

мережу стільникового зв'язку. При цьому на компанію «Алибаба» доводиться, 

за оцінками, майже 60% китайського ринку електронної торгівлі. 

Швидке зміцнення домінуючого положення цих найбільших цифрових 

гігантів на ринку пояснюється рядом факторів. Перший фактор пов'язаний з 

мережевим ефектом (тобто чим більше користувачів платформи, тим більше 

її цінність для всіх). Другий фактор стосується здатності платформ 

витягувати, контролювати і аналізувати дані. Як і у випадку з мережевим 

ефектом, збільшення числа користувачів означає збільшення обсягу даних, 

що в свою чергу дозволяє обігнати потенційних конкурентів і скористатися 

перевагами першопрохідника. Третій фактор полягає в тому, що, як тільки 

платформа починає нарощувати масштаби і пропонувати різні комплексні 

послуги, витрати користувачів, пов'язані з переходом на інших провайдерів 

послуг, почнуть зростати. 

Глобальні цифрові платформи зробили кроки по зміцненню своїх 

конкурентних позицій, в тому числі за допомогою поглинання потенційних 

конкурентів і пропозиції супутніх товарів і послуг. Прикладами найбільш 

помітних поглинань, здійснених компаніями, що працюють на базі цифрових 
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платформ, служать придбання соціальної мережі «Лінкедін» компанією 

«Майкрософт» та придбання комунікаційної мережі «Уотсапп» компанією 

«Фейсбук». Компанії «Алфабет» ( «Гугл») і «Майкрософт» інвестували в 

телекомунікаційне обладнання, поглинувши компанії «Моторола» і «Нокіа» 

відповідно. Великі платформи здійснили також інші масштабні поглинання в 

секторах роздрібної торгівлі, реклами і маркетингу, а також в сфері 

нежитлової нерухомості. 

До числа інших заходів відносяться стратегічні інвестиції в 

науководослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) і лобіювання в 

директивних органах як на національному, так і на міжнародному рівнях. 

Крім того, вивчаються також можливості стратегічних партнерств між 

багатонаціональними підприємствами (МНП) в традиційних секторах і 

глобальними корпораціями, які працюють на базі цифрових платформ. 

Наприклад, компанія «Уолмарт» уклала угоду про партнерство з компанією 

«Гугл», щоб використовувати хмарний сервіс «Гугл асистент»; компанія 

«Байду» розробляє свою платформу «Аполло» спільно з компаніями «Форд» 

і «Даймлер»; компанія «Гугл» спільно з компаніями «Вольво» і «Ауді» 

створила платформу «Андроїд автомотів»; компанія «Дженерал електрик» 

уклала угоду про партнерство з компанією «Майкрософт», щоб 

використовувати її хмарну платформу «Азур»; а компанії «Інтел» та 

«Фейсбук» спільно розробляють нову інтегральну мікросхему на базі 

штучного інтелекту. 

Дані стали новим економічним ресурсом, необхідним для створення 

вартості і отримання вигод. Здатність контролювати дані має стратегічно 

важливе значення, оскільки це дозволяє перетворити їх в «цифровий 

інтелект». Практично в будь-який ланцюжку створення вартості здатність 

збирати, зберігати, аналізувати і перетворювати дані підсилює вплив на 

ринку і створює конкурентні переваги. Цифрові дані лежать в основі всіх 

стрімко розвиваються цифрових технологій, таких як аналітика даних, 
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штучний інтелект, блокчейн, Інтернет речей, хмарні обчислення і всі надані 

через Інтернет послуги. 

Не дивно, що бізнес-моделі, засновані на даних, використовуються не 

тільки цифровими платформами, а й все більшою мірою провідними 

компаніями в самих різних секторах. 

У країнах, що розвиваються місцеві компанії можуть з вигодою для 

себе використовувати послуги глобальних платформ. У деяких випадках 

знання місцевої специфіки (наприклад, преференцій в запитах користувачів, 

умов Інтернет-трафіку і культурних особливостей) може також давати 

перевагу місцевим цифровим платформ, дозволяючи їм пропонувати послуги 

з урахуванням потреб місцевих користувачів. 

Однак у зв'язку з вищезазначеними аспектами динамічного процесу 

конкуренції цифрові платформи в країнах, що розвиваються, які прагнуть 

розширювати свою діяльність, стикаються з нерівній конкуренцією. 

Домінування глобальних цифрових платформ, їх контроль над даними, а 

також їх здатність створювати вартість і потім отримувати вигоди, як 

правило, сприяє подальшому посиленню концентрації і консолідації, а не 

зменшення нерівності між країнами і всередині них. 

Дійсно, в глобальній «ланцюжку створення вартості даних» багато 

країн можуть виявитися в залежному становищі через те, що створення 

вартості і дані в значній мірі контролюються лише кількома глобальними 

платформами та іншими провідними МНП. 

Існує небезпека того, що країни незалежно від їх рівня розвитку 

перетворяться просто в постачальників необроблених даних для таких 

цифрових платформ, але при цьому їм доведеться платити за «цифровий 

інтелект», створюваний власниками цифрових платформ на основі цих даних. 

Щоб розірвати це порочне коло, потрібні нестандартні рішення, спрямовані 

на формування альтернативної структури цифрової економіки, що забезпечує 

більш збалансовані результати і більш справедливий розподіл вигод, 

одержуваних від даних і «цифрового інтелекту». 
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В епоху цифрових технологій національні стратегії відіграють ключову 

роль в підготовці країн до створення вартості та отримання вигод. 

З урахуванням того що цифровизация охоплює всі сектори, важливо, 

щоб весь уряд приймало участь в розробці і здійсненні стратегій, 

спрямованих на досягнення позитивних результатів і рішення проблем. 

Забезпечення доступного і надійного підключення до мереж, що є 

неодмінною умовою для створення вартості і отримання вигод в цифрову 

економіку, залишається серйозною проблемою в багатьох НРК, особливо в 

сільських і віддалених районах, і вимагає уваги. Оперативний аналіз 

готовності країн до електронної торгівлі, що проводиться ЮНКТАД, може 

служити гарною відправною точкою для НРС та інших країн, дозволяючи їм 

виявляти ті області, де потрібно вжити заходів для поліпшення ситуації або 

усунення стримуючих факторів. 

Стимулювання підприємництва в цифрових секторах і секторах, які 

використовують цифрові технології, має найважливіше значення для 

створення вартості на місцевому рівні. У багатьох країнах, що розвиваються 

цифрові компанії, які прагнуть розширити масштаби своєї діяльності, 

стикаються з різними перешкодами. У найбільш перспективних з точки зору 

нарощування масштабів виробництва цифрових секторах вже домінують 

конкуруючі з ними глобальні цифрові корпорації. Для обслуговування 

місцевих ринків цифровим компаніям країн, що розвиваються часто 

доводиться використовувати рішення, які поєднують в собі цифрові і 

аналогові технології і які більшою мірою залежать від фізичної 

інфраструктури, ніж технологічні рішення, що застосовуються цифровими 

платформами. У більшості країн, що розвиваються ринкові можливості 

існують переважно на місцевих і / або регіональних ринках цифрових товарів 

і послуг. Відповідна політика може передбачати створення стимулів, що 

спонукають різні кластери підприємств, що існують в регіоні, до формування 

баз взаємодоповнюючих і фундаментальних технічних знань. Найбільшим 

потенціалом, ймовірно, мають цифрові продукти, які практично не 
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піддаються копіюванню в інших місцях, які необхідні на місцевому рівні і які 

можна транспортувати або відтворювати в певному місці при відносно 

низьких витратах. Урядам слід приділяти більше уваги сприянню 

природному процесу формування підприємницьких знань за допомогою 

програм наставництва, професійної підготовки, виробничої практики та 

стажувань, а не Хакатоні (формами фахівців для вирішення конкретних 

завдань), навчальним таборам або значимих проектів (таким, як технологічні 

парки). Їм також слід вивчити шляхи розширення прав і можливостей жінок 

підприємців в цій сфері. Наставництво, налагодження контактів та подання 

прикладів успішної професійної діяльності можуть сприяти подоланню 

типових гендерних забобонів або культурних засад, які можуть обмежувати 

можливості жінок в їх прагненні впевнено починати або реалізовувати 

проекти в галузі електронної торгівлі та інформаційних технологій. 

Для отримання вигод від цифрової економіки необхідні не тільки 

заходи по зміцненню цифрового сектора, але і більш значним зусиллям з тим 

щоб підприємства у всіх секторах могли користуватися перевагами цифрових 

технологій. Наприклад, у багатьох НРС це стосується, зокрема, 

сільськогосподарського сектора і сектора туризму. Компанії, що інвестують в 

ІКТ, як правило, є більш продуктивними, конкурентоспроможними і 

прибутковими. Однак багато власників малих підприємств в країнах, що 

розвиваються, і особливо в НРС, не мають можливостей, навичок і знань для 

використання цифрових каналів зв'язку в своїй підприємницькій діяльності. 

Одним із способів вирішення цієї проблеми є включення курсів з освоєння 

ІКТ в загальні навчальні програми з питань управління підприємницькою 

діяльністю. Урядам слід також розглянути можливість співпраці з приватним 

сектором з метою розширення навчальних програм для ММСП по 

використанню цифрових платформ. 

Країни, що володіють обмеженим потенціалом для перетворення 

цифрових даних в «цифровий інтелект» і комерційні можливості, явно 

виявляються в невигідному становищі з точки зору створення вартості. Щоб 
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запобігти посиленню залежності таких країн в умовах глобальної економіки, 

заснованої на даних, національні стратегії розвитку повинні передбачати 

вихід на якісно новий рівень розвитку цифрових технологій (збільшення 

доданої вартості) в «ланцюжках створення вартості даних» та зміцнення 

внутрішнього потенціалу для підвищення якості даних. Для цього можуть 

бути необхідні заходи на національному рівні з метою більш ефективного 

використання наявних можливостей і протидії загрозам і викликам, 

пов'язаним з поширенням цифрових даних. В даному контексті ключове 

значення мають стратегічні питання, що стосуються того, яким чином 

надавати права власності та контролю над даними, зміцнити довіру 

споживачів і забезпечити захист конфіденційності даних, регулювати 

транскордонні потоки даних, формувати необхідні знання та навички і 

розширювати можливості для використання цифрових даних в інтересах 

розвитку. 

З метою забезпечення більш справедливого розподілу економічних 

вигод від цифрових даних було висунуто ряд пропозицій. Деякі з них 

направлені на виплату винагород особам, які надають дані для використання 

на платформах через ринки персональних даних або цільових фондів даних. 

В інших рекомендується використовувати колективні права власності на дані, 

а також фонди цифрових даних в якості основи для створення нового 

«загального простору цифрових даних». Необхідно буде перевірити на 

практиці ці та інші альтернативні підходи, з тим щоб оцінити доцільність їх 

використання та їх відповідні переваги та недоліки. 

На особливу увагу заслуговують питання конфіденційності та безпеки 

даних. Важливе значення мають різні механізми забезпечення безпеки для 

захисту від навмисного зловживання даними. Необхідні відповідні закони і 

регулюючі положення щодо протидії розкраданню персональних даних, для 

встановлення правил, що визначають, як і які персональні дані можна 

збирати, використовувати, передавати або видаляти, а також для 

забезпечення того, щоб бізнес-моделі, засновані на даних, відповідали 
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інтересам усього суспільства в цілому. В даний час прикладом найбільш 

комплексного підходу до захисту даних є Загальний регламент 

Європейського союзу із захисту даних, що вступив в силу в травні 2018 року 

і має глобальне значення. 

Висновок: В даному розділі були розглянуті основні переваги 

цифрової економіки. До них відносяться прискорення залучення інвестицій 

та економічного зростання, технологічна та цифрова модернізація 

промисловості, реалізація людських ресурсів, розвиток цифрових технологій 

та цифрових індустрій. 

Досліджено перспективи розвитку цифрової економіки. Так до них 

можна віднести цифровізацію суспільства, покращення розвитку 

промисловості в цілому. 

 

1.3 Аналіз взаємозв’язку між цифровою економікою та ринком 
цифрових продуктів 

Ядром цифрової економіки є сектор виробництва цифрових товарів і 

надання послуг, пов'язаних з цифровими технологіями. Статистика країн 

ОЕСР, незважаючи на загальносвітову нестабільність, свідчить про стійке 

зростання світової торгівлі продуктами цифрової економіки (в середньому, 

зростання становить близько 4%), випереджаючими темпами зростає обсяг 

послуг, що надаються (до 30% в рік). Збільшуються витрати підприємств на 

дослідження, пов'язаних з цифровими технологіями, що вказує на те, що 

сектор цифрових технологій грає ключову роль в інноваціях. Розвивається і 

стає доступнішим цифрова інфраструктура підвищується якість 

комунікаційних мереж у міру впровадження технологій 4G і оптоволоконних 

засобів передачі даних, при цьому знижуються ціни, зокрема, на послуги 

мобільного зв'язку, збільшуються можливості по використанню мобільних 

пристроїв для доступу в інтернет, що, в кінцевому підсумку , дозволяє 

прогнозувати все більший радіус дії і розвиток цифрових технологій в світі. 

Існує значний потенціал використання сучасних цифрових технологій в 
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діяльності фірм. Важливо приділяти увагу таким аспектам, як використання 

сучасної обчислювальної техніки, програмного забезпечення, наявності 

кваліфікованих фахівців. Необхідно враховувати, що цифрові технології 

мають істотний потенціал для прискорення інноваційних процесів, тому 

показники інвестицій в розвиток цифрового потенціалу фірми є важливим 

фактором її конкурентоспроможності в сучасних умовах. 

З'являються нові моделі ведення бізнесу, мережеві структури, що 

грунтуються на колективних методах виробництва і споживання, 

трансформують традиційні ринкові відносини і вимагають вироблення нових 

рішень в галузі управління сучасною фірмою. Подальший розвиток 

цифрових технологій має значення для всієї економіки в цілому. Якщо зараз 

на частку роздрібної торгівлі в інтернеті припадає близько 10% всіх 

трансакцій, то в майбутньому їх число буде тільки рости. 

Уряди багатьох країн, прогнозуючи такі зміни, все більше прагнуть до 

розвитку цифрової економіки, використовуючи її переваги для відповіді на 

ключові виклики сучасності, такі як зниження рівня безробіття, боротьба з 

бідністю, деградація навколишнього середовища. Сучасні національні 

цифрові стратегії стосуються питань розвитку економіки, створення 

інноваційних підприємств, підвищення зайнятості населення, формування 

ефективного громадського сектора. Про важливість розвитку цифрової 

економіки все частіше заявляється і в Україні. 

В цілому, можна виділити наступний перелік заходів, реалізованих 

державами і спрямованих на розвиток цифрової економіки: розвиток 

інфраструктури, що представляє основу для формування нових моделей 

ведення бізнесу та побудови наукових і соціальних мереж; зниження бар'єрів 

в галузях цифрової економіки; підвищення рівня володіння цифровими 

технологіями, навчання і перекваліфікація фахівців; забезпечення довіри до 

надійності і безпеки цифровий інфраструктури, оцінка ризиків; розвиток 

цифрового сектора економіки. 
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Цифровий сектор економіки базується на інноваційних технологіях, 

створюваних електронної промисловістю. Він представлений двома 

елементами. По-перше, це електронна промисловість, виробництво 

мікрочіпів, комп'ютерів і телекомунікаційних пристроїв, електроніки 

побутового призначення. По-друге, це компанії, які надають послуги в 

області цифрових технологій і використовують цифрові засоби виробництва, 

зберігання, управління даними. Важливість розвитку цифрового сектора для 

національних економік підтверджується тим, що ряд країн в даний час 

реалізує комплексні і досить масштабні програми, націлених на розвиток 

цифрових секторів своїх економік, створення нових робочих місць в цих 

сферах, підвищення конкурентоспроможності електронної промисловості і 

IT- технологій. Одним з ключових моментів стають інвестиції в цифровий 

сектор економіки. 

В сучасних умовах проблеми цифрового сектора неминуче 

позначаються на конкурентоспроможності економіки, оскільки відставання в 

отриманні та обробці актуальних даних, невміння використовувати цифровий 

ресурс в кінці кінців супроводжується втратою колишніх ринкових позицій. З 

позицій теорії асиметрії міжнародної торгівлі цифрова залежність однієї 

країни від іншої веде до збільшення відставання в економічному розвитку 

між цими країнами. Особливістю такої структурної залежності є 

неможливість її подолання, оскільки прогрес в області цифрових технологій 

відбувається з досить високою швидкістю, а нові технології можуть бути 

відтворені тільки на основі попередніх результатів. 

Якщо країна ними не володіє або якісь технічні та технологічні 

рішення загублені, тоді неможливо створити щось нове і зробити наступний 

крок. З цієї причини стан цифрового сектора, зокрема, його елементної бази, 

спеціального технологічного обладнання, що забезпечує необхідні параметри 

мікросхем є визначальним фактором перспектив розвитку всього суспільства. 

Надходження цифрових продуктів з імпорту може зняти гостроту проблем на 

деякий час, але з огляду на те, що коефіцієнт оновлення в цьому секторі дуже 
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високий і повна зміна парку обладнання і програмного забезпечення 

відбувається раз в 2-3 року, прив'язка до імпорту таких систем не може бути 

підставою для створення міцних конкурентоспроможних позицій в даній 

області. Зараз в світовій економіці розгорнута боротьба за лідерство в області 

цифрових технологій, які дозволяють придбати безперечні аналітичні 

переваги. Виникла цифрова економіка створила новий вид ресурсу - дані, що 

представляють собою при всій дискусійності такого твердження сучасний 

фактор успішної економічної діяльності. 

Наука в сучасних умовах зобов'язана дати відповіді на багато питань, 

які хвилюють сьогодні фахівців і громадськість. Безперервні потоки даних 

породжують нові ефекти, які наукою ще не пояснені. До того ж проблема 

полягає в тому, що і самі ефекти схильні до швидких змін, так що 

запропоноване пояснення або теорія, через нетривалий час ризикує зазнати 

істотної модифікації. Важливо враховувати, що цифрова економіка породжує 

нові ефекти, пов'язані з трансформацією економічних відносин, що має 

інформаційну природу. Іншими словами, зростає число моделей поведінки, 

що грунтуються на даних, які, найчастіше, не відповідають якісним вимогам 

повноти, достовірності, актуальності. Збільшується число моделей поведінки, 

що використовують викривлену інформацію або навмисно спотворюють 

інформацію. 

Господарський опортунізм передбачає зловживання у використанні 

даних про конкурентів, ринках і технологіях. Збільшується число 

економічних злочинів в кіберпросторі, через що фірми змушені нести втрати, 

невідомі для традиційної економіки. Фактором виробництва стає навіть 

швидкість отримання та обробки певних, значущих даних, а елементом 

недобросовісної конкуренції спланована дезінформація. Економічна наука не 

може залишитися без уваги до подібних проблем. Змінам піддається старі 

економічні категорії, термінологічний апарат, інтерпретація тих чи інших 

понять. Розвиток досліджень в області інституціональної теорії, що оперує 
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такими категоріями, як інформація, трансакції, на нашу думку, може 

посприяти подоланню наукових труднощів. 

Базова компонента нинішньої економічної організації полягає в роботі 

з даними і використанням інформаційно-комунікаційних систем в процесі 

управління. Відбуваються трансакції є обміном даними та їх інтерпретацією, 

від якої залежить характер майбутніх взаємодій, що в свою чергу призводить 

до формування відносин одних учасників до інших, вироблення правил 

поведінки, зміни мотивів поведінки, трансформації системи цінностей. 

Інституційна теорія, використовуючи апарат теорії інформації, синтезуючи 

його з методами аналізу трансакційних витрат, має в своєму розпорядженні 

істотними можливостями по проведенню подальших досліджень 

економічних відносин. 

Фірма характеризується множинними взаємодіями. Тому виникає 

проблема агрегації даних про ці взаємодіях в єдиний комплекс управління 

організацією, інтеграції різнорідних інформаційних середовищ в єдиний 

цифровий простір фірми, де під інформаційним середовищем розуміється 

сукупність програмно-технічних засобів, призначених для обробки даних, 

управління технологічними процесами, які вписані в своєрідний 

організаційно управлінський контур, покликаний виробляти і здійснювати на 

практиці конкретні рішення в тій чи іншій області життєдіяльності фірми. 

Від цифрового потенціалу фірми залежать рівень її рентабельності, 

трансакційні витрати, організаційна ефективність, а, отже, і ринкові 

перспективи. 

Необхідно відзначити, що цифрові можливості стають куди більш 

значущими, ніж доступність сировини, наявність фінансових ресурсів або 

сприятливі відносини з партнерами по бізнесу. Без достовірних даних 

перераховані умови просто не будуть забезпечені. Впорядковані дані є 

ресурсом, який дозволяє постійно або протягом тривалих періодів планувати 

майбутні дії. 
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Технічний прогрес, що зводиться до неухильного вдосконалення 

технічних систем і підвищення їх ефективності, по суті, зводиться до появи 

даних про нові можливості цих систем. Суспільство розвивається 

прогресивно тільки тоді, коли на зміну старим можливостям по обробки 

даних створюються нові, що перевершують колишні. Ця обставина має 

виражатися не тільки тим, щоб вміти обробити збільшується обсяг даних, але 

і використовувати їх з метою забезпечення виробництва з зростаючій 

віддачею при економії ресурсів. 

У сучасній економіці компанії цифрового сектора виходять на перший 

план і стають точками зростання, що забезпечують економіку цифровим 

ресурсом. Якщо на початку XX століття основними локомотивами світової 

економіки були великі нафтові, металургійні, машинобудівні і 

гірничодобувні підприємства, то в даний час найбільшими компаніями є 

представники сектора цифрової економіки (таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1  

Найбільші компанії розробники цифрових продуктів 

Компанія Основна сфера діяльності Капіталізація, $ 

Apple Виробництво електроніки та 

інформаційних технологій 

241,2 млрд 

Google Інтернет-сервіси, додатки, відеохостинг 

YouTube 

207,5 млрд 

Microsoft Виробництво програмного забезпечення 162,9 млрд 

Amazon Торгівля в інтернеті 135,4 млрд 

Facebook Популярна соціальна мережа 70,3 млрд 

Coca-Cola Відомий виробник споживацької 

продукції 

64,4 млрд 

Disney Кіноіндустрія 61,3 млрд 

Samsung ПК, мобільні пристрої, побутова техніка 

та електроніка 

50,4 млрд 
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Louis Vuitton Відомий виробник споживацької 

продукції 

47,2 млрд 

McDonald's Відомий виробник споживацької 

продукції 

46,1 млрд 

 

Теоретичне осмислення впливу зростаючих потоків даних на сучасну 

соціально-економічну систему можна відзначити в концепціях 

постіндустріального та інформаційного суспільства. Зміни у виробничих 

процесах, переорієнтація виробництва з створення матеріальних благ на 

надання послуг, глобалізація економіки відзначаються теоретиками 

цифрового суспільства в якості найбільш фундаментальних ознак нового 

типу суспільства, викликаного інформатизацією. 

За різними оцінками, цифрова економіка несе в собі величезні зміни 

для більш ніж 50% різних галузей. Це викликано тим, що інформаційні 

технології і платформи кардинально змінюють бізнес - моделі, підвищуючи 

їх ефективність за рахунок усунення посередників і оптимізації. Як з'ясували 

фахівці Світового банку, збільшення числа користувачів високошвидкісного 

Інтернету на 10% може підвищити щорічний приріст ВВП від 0,4 до 1,4%. 

Визнанням значимості ролі цифрової економіки є щорічне збільшення її 

частки у ВВП держав майже на 20%, в розвинених країнах ця цифра в 

середньому становить 7%. У 2010 р компанія Boston Consulting Group 

оцінила розмір цифровізації в 2,3 трлн дол. Для групи 20 країн, або близько 

4,1% їх ВВП. При темпах зростання через 10-15 років частка такої економіки 

в світовому ВВП досягне, за різними прогнозами, 30-40%. 

У країнах, що розвиваються на сектор ІКТ припадає близько 1% 

працюючих, безпосередньо в ньому створюється порівняно невелика 

кількість робочих місць, проте зросте число зайнятих в інших секторах, 

розвитку яких сприяють високі технології (4,9 робочих місця на 1 в сфері 

ІКТ). 
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У цифрову економіку швидко розширюються і нові можливості для 

підприємницької діяльності та самостійної зайнятості. У багатьох випадках 

інвестиції в розвиток інформаційних технологій дозволили отримати 

дивіденди у вигляді економічного зростання, створення нових робочих місць, 

появи нових видів послуг для населення і бізнесу, скорочення витрат на 

держуправління в рамках проектів електронного уряду. 

Однак в ряді країн сукупний ефект від їх використання виявився 

слабшим очікуваного і розподіляється нерівномірно. Щоб отримати 

максимум цифрових дивідендів, необхідно глибше зрозуміти характер 

взаємодії технологій з іншими важливими для розвитку факторами, які 

називаються в Доповіді групи Світового банку «аналоговими доповненнями». 

До них належать такі складові: 

 нормативно-правова база, що створює динамічну ділове 

середовище і дозволяє підприємствам і домогосподарствам в повній мірі 

використовувати цифрові технології для конкуренції та інновацій, зниження 

різних витрат, підвищення комфортності середовища проживання; 

 навички, що дозволяють бізнесу і державним службовцям 

використовувати можливості ІТ; 

 інститути (державні агентства і приватні компанії), які 

допомагають використовувати інформаційні технології. 

Однак оцінити економічний ефект цифрової економіки проблематично 

через труднощі, пов'язаних з підрахунком тих зв'язків, які стають можливими 

для економічних об'єктів за допомогою електронних сервісів та доступу до 

метаданих. 

Внаслідок цього непросто обгрунтувати доцільність інвестицій в різні 

проекти інформатизації, особливо на державному рівні. Очевидно, що не 

завжди можливо підрахувати вартість створеного гігабайта даних в тій чи 

іншій сфері діяльності. Оцінки можуть бути найрізноманітніші. 

Висновки: В розділі 1.3 було досліджено зв'язок цифрової економіки 

та ринку цифрових продуктів. В ході дослідження можемо дійти висновку, 
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що сектор виробництва цифрових товарів і надання послуг, пов'язаних з 

цифровими технологіями, є ядром цифрової економіки. Статистика країн 

ОЕСР, незважаючи на загальносвітову нестабільність, свідчить про стійке 

зростання світової торгівлі продуктами цифрової економіки (в середньому, 

зростання становить близько 4%), випереджаючими темпами зростає обсяг 

послуг, що надаються (до 30% в рік). Збільшуються витрати підприємств на 

дослідження, пов'язаних з цифровими технологіями, що вказує на те, що 

сектор цифрових технологій грає ключову роль в інноваціях. Розвивається і 

стає доступнішим цифрова інфраструктура підвищується якість 

комунікаційних мереж у міру впровадження технологій 4G і оптоволоконних 

засобів передачі даних, при цьому знижуються ціни, зокрема, на послуги 

мобільного зв'язку, збільшуються можливості по використанню мобільних 

пристроїв для доступу в інтернет, що, в кінцевому підсумку , дозволяє 

прогнозувати все більший радіус дії і розвиток цифрових технологій в світі. 

 

Висновки до розділу 1 

В розділі 1 було досліджено цифрову економіку та цифровізацію 

економіки та суспільства. Цифрова економіка - це всесвітня мережа 

економічної діяльності, комерційних операцій і професійних взаємодій, які 

підтримуються інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ). 

Досліджено критерії оцінки цифровізації в галузевому або виробничому 

масштабі,  а також етапи становлення цифрової економіки як науки. 

Розглянуто основні проблеми розвитку з якими стикається цифрова 

економіка: відсутність системної державної політики у цій сфері, нехватка 

кваліфікованих кадрів для даної галузі, забезпечення цифрових дивідендів 

для кожного громадянина з урахуванням того, що цифрові технології 

змінюють бізнесмоделі, характер праці та способи надання послуг. 

Були розглянуті основні переваги цифрової економіки. До них 

відносяться прискорення залучення інвестицій та економічного зростання, 
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технологічна та цифрова модернізація промисловості, реалізація людських 

ресурсів, розвиток цифрових технологій та цифрових індустрій. 

Досліджено перспективи розвитку цифрової економіки. Так до них 

можна віднести цифровізацію суспільства, покращення розвитку 

промисловості в цілому. 

Досліджено зв'язок цифрової економіки та ринку цифрових продуктів. 

В ході дослідження можемо дійти висновку, що сектор виробництва 

цифрових товарів і надання послуг, пов'язаних з цифровими технологіями, є 

ядром цифрової економіки. Статистика країн ОЕСР, незважаючи на 

загальносвітову нестабільність, свідчить про стійке зростання світової 

торгівлі продуктами цифрової економіки (в середньому, зростання становить 

близько 4%), випереджаючими темпами зростає обсяг послуг, що надаються 

(до 30% в рік). Збільшуються витрати підприємств на дослідження, 

пов'язаних з цифровими технологіями, що вказує на те, що сектор цифрових 

технологій грає ключову роль в інноваціях. Розвивається і стає доступнішим 

цифрова інфраструктура підвищується якість комунікаційних мереж у міру 

впровадження технологій 4G і оптоволоконних засобів передачі даних, при 

цьому знижуються ціни, зокрема, на послуги мобільного зв'язку, 

збільшуються можливості по використанню мобільних пристроїв для 

доступу в інтернет, що, в кінцевому підсумку , дозволяє прогнозувати все 

більший радіус дії і розвиток цифрових технологій в світі. 
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Розділ 2. Моделі та методи розробки та поширення цифрового 

продукту  
2.1 Аналіз моделі життєвого циклу цифрового продукту 

Будь-які продукти створюються для вирішення проблем людей. 

Цифрові не є винятком, більш того, з розвитком цифрових систем і нових 

технологій, у людей з'явилася низка "цифрових болячок", який можна 

вирішити виключно цифровим шляхом. 

Продукт - це комплекс організаційних і технічних рішень, створених 

для задоволення потреби користувача. 

Менеджмент і управління цифровим продуктом виник вже як наслідок 

потреби управляти розробляються продуктом. На зорі продукт-менеджменту 

даний функціонал був за СЕО компанії. Навіть зараз Стенфордська школа 

продукт менеджменту називає РМ не інакше як міні-СЕО компанії. 

Управління продуктом - організаційна функція, що займається 

плануванням і контролем процесу постійного вдосконалення всіх напрямків 

продукту і його роботи, стратегію розробки та виходу продукту на ринок. 

Розробка успішного продукту - складний багатоступінчастий процес. 

Створення і розвиток будь-якого продукту відбувається поступово, 

проходячи ряд обов'язкових етапів, частина з яких може йти паралельно. Так 

на розробку певного цифрового продукту може знадобиться не один рік, щоб 

він отримав свій остаточний візуальний вигляд і наповнення. І навряд чи їх 

розробники зупиняться на досягнутому. 

Життєвий цикл проекту в IT - безперервний процес, який закінчується 

лише, коли його вирішують закрити. Життєвий цикл (Lifecycle) підкреслює 

кінцівку і циклічність процесу. Кожен продукт має початок і кінець, але при 

цьому він циклічно розвивається, отримуючи зворотний зв'язок від 

користувача. 

Життєвий цикл програмного забезпечення (software development life 

cycle, SDLC) - умовна схема, що включає фази створення програмного 

забезпечення. Цикл розробки пропонує шаблон, використання якого 
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полегшує проектування, створення і випуск якісного програмного 

забезпечення. На виході повинен вийти економічно вигідний продукт, що 

відповідає вимогам замовника. 

У структуру циклу розробки входять всі етапи життя програмного 

забезпечення від його народження у вигляді ідеї до умовної «смерті» (етапи 

до розробки, під час розробки і після неї).  

 

 

Рис. 2.1. Етапи життєвого циклу ПО. 

 

Занурення команди в бізнес-контекст - важлива фаза циклу розробки 

програмного забезпечення, з якої починається робочий процес. Клієнт 

повинен розуміти, що він витрачає час і ресурси на цьому етапі не просто так. 

Йому важливо, щоб команда проекту занурилася в деталі бізнесу і 

ретельніше розібралася, для якого ринку готується продукт, як зробити його 

по-справжньому корисним. Це актуально для будь-якої галузі. 

Збір і аналіз вимог - одна з найбільш важливих фаз SDLC. Вона 

виконується за участю клієнтів, відділу продажів і відділу аналітики. На 

цьому етапі важливо максимально точно і однозначно визначити вимоги до 

проекту і для команди проекту, і для бізнесу. Аналітики допомагають 
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визначити кінцеві цілі і завдання роботи. Детальніше про це етапі ви можете 

прочитати в нашій статті. 

До етапу дизайну переходять, коли є чітке розуміння цілей проекту, і 

досить докладно сформульовані його вимоги. На підставі вимог зазвичай 

пропонується декілька підходів до проектування архітектури продукту. 

Внутрішній дизайн всіх модулів архітектури повинен бути чітко визначений і 

описаний в деталях. 

Різноманітні технічні питання, що виникають в процесі проектування, 

обговорюються з усіма зацікавленими сторонами, включаючи замовника. 

Визначаються технології, які будуть використовуватися в проекті, 

завантаження команди, обмеження, тимчасові рамки і бюджет. Відповідно до 

уточнених вимог вибираються найбільш підходящі проектні рішення. 

Затверджений дизайн системи визначає перелік розроблюваних 

програмних компонентів, взаємодія з третіми сторонами, функціональні 

характеристики програми, які використовуються бази даних і багато іншого. 

Дизайн, як правило, закріплюється окремим документом - дизайн-

специфікацією (Design Specification Document, DSD). 

На цьому етапі для спрощення візуалізації процесу проектування 

використовуються так звані нотації - схематичне вираження характеристик 

розроблюваної системи. Основні використовувані нотації: 

 Блок-схеми; 

 ER-діаграми; 

 UML-діаграми; 

 Макети - наприклад, намальований в фотошопі прототип сайту. 

Після того як вимоги та дизайн продукту затверджені, відбувається 

перехід до наступної стадії життєвого циклу - безпосередньо розробці.  

Кодування - це етап безпосередньої реалізації системи - написання 

коду на обраному з урахуванням поставлених завдань мовою програмування. 

Тут починається написання програмістами коду програми відповідно до 

раніше визначених вимог. 
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Системні адміністратори налаштовують програмне оточення, front-end 

програмісти розробляють призначений для користувача інтерфейс програми і 

логіку її взаємодії з сервером. 

Крім того, програмісти пишуть Unit-тести для перевірки правильності 

роботи коду кожного компонента системи, проводять рев'ю написаного коду, 

створюють білди і розгортають готове ПО в програмному середовищі. Цей 

цикл повторюється до тих пір, поки всі вимоги не будуть реалізовані. 

Програмування передбачає три основні стадії: 

1) Розробка алгоритмів - фактично, створення логіки роботи програми; 

2) Написання вихідного коду; 

3) Компіляція - перетворення в машинний код; 

Тестування. Система запускається в бій. Цей етап супроводжується 

перевіркою працездатності системи, виявленням, фіксацією і виправленням 

багів до тих пір, поки продукт не досягне необхідних стандартів якості. У цей 

період зазвичай виникає багато нестиковок, білих плям, багів. Їх потрібно 

оперативно усунути. 

Тестувальники займаються пошуком дефектів в програмному 

забезпеченні і порівнюють описане в вимогах поведінку системи з реальним. 

У фазі тестування виявляються пропущені при розробці баги. При 

виявленні дефекту, тестувальник складає звіт про помилку, який передається 

розробникам. Останні його виправляють, після чого тестування 

повторюється - але на цей раз для того, щоб переконатися, що проблема була 

виправлена, і саме виправлення не стало причиною появи нових дефектів в 

продукті. 

Тестування повторюється до тих пір, поки не будуть досягнуті критерії 

його закінчення. 

Впровадження, коли продукт протестований і готовий до розгортання, 

його випускають на ринку. Іноді розгортання продукту відбувається 

послідовно в рамках бізнес-стратегії. Продукт може бути спочатку 
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випущений в обмеженій сегменті і протестований в реальному бізнес-

середовищі, потім, ґрунтуючись на відгуках, вийти як є або з поліпшеннями. 

На етапі підтримки життєвого циклу забезпечується періодична 

технічна підтримка системи. Це дозволяє переконатися, що система не 

застаріла і відповідає сучасним стандартам і технологіям. Сюди входить 

постійна оцінка продуктивності і апдейти компонентів. 

Крім зазначених фаз, ми виділяємо і фазу маркетингового просування. 

Маркетингова діяльність є наскрізною і проводиться протягом усього 

життєвого циклу проекту. Клієнту важливо створити поінформованість про 

продукт серед його цільової аудиторії, привернути користувачів, 

напрацювати клієнтську базу. 

Всі процеси розробки типові, але підходи до роботи бувають різні. І в 

залежності від підходу визначається те, якої довжини будуть етапи, чи 

будуть вони робитися послідовно або ітеративно, і як їх будуть виконувати. 

Життєвий цикл розробки цифрового продукту має назву PDLC (product 

development life cycle). У ньому є одна петля - вдосконалення продукту. 

Продукт-менеджер, на відміну від проект-менеджера, працює над усією 

екосистемою продукту, охоплюючи всі процеси. По суті, це візіонер і стратег, 

який відповідає за результат. У той час як менеджер проекту відповідальний 

тільки за вузьке спрямування діяльності великого продукту і контролює не 

всі, а тільки певні процеси. 

Правильна робота з продуктом передбачає щось більше, ніж просто 

створення і виведення товару на ринок. На практиці, цей процес ділиться на 

безліч етапів.  

Життєвий цикл (Lifecycle) підкреслює кінцівку і циклічність процесу. 

Кожен продукт має початок і кінець, але при цьому він циклічно 

розвивається, отримуючи зворотний зв'язок від користувача. 

Будь-який продукт починається з проблеми. Саме проблему повинен 

вирішувати продукт і саме вона є найпершою і справжньою причиною 

народження будь-якого продукту. Коли зрозуміла проблема - настає черга 
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ідей для вирішення проблеми. Ідея перетворюється в продукт тільки тоді, 

коли знаходить своє технічне і бізнес-втілення. Тут беззастережно працює 

формула "Проблема - Ідея - Продукт".  

Розробка продукту - створення чогось нового за допомогою винаходу 

сутностей або об'єднання (композиції) раніше несумісних сутностей. 

У продукт-менеджменті часто вживані терміни unbundling і bundling. У 

першому випадку мова йде про ситуацію, коли продукт перенасичений 

функціоналом, тоді можна розділити цю функціональність на кілька дрібних 

продуктів і вони будуть успішними. Або ж навпаки - існує кілька дрібних 

продуктів, і для успішності їх краще об'єднати в один. Тому яскравим 

прикладом є смартфон, коли ряд сутностей (фотокамера, ліхтарик, плеєр, 

відеогра, телефон та інші) були об'єднані в один об'єкт. 

Життєвий цикл розробки цифрового продукту має назву PDLC (product 

development life cycle). У ньому є одна петля - вдосконалення продукту.  

Наш світ змінюється швидше, ніж розробляються продукти. Тому 

продукт повинен бути гнучким, щоб встигати адаптуватися до нових умов. 

Якщо мова про розробку продуктів для внутрішнього замовника та для 

внутрішнього використання, тобто для власних співробітників, може підійти 

лінійна схема PDLC: 

 

 

Рис. 2.2. Лінійна модель життєвого циклу PDLC 
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1. Підготовчі етапи: 

 Ініціація - співробітник компанії ініціює початок роботи над 

цифровим продуктом, позначаючи існуючу проблематику і можливу ідею 

для її вирішення. Ми проводимо стадію discovery, досліджуючи тематику, 

можливі рішення. Це допомагає зрозуміти наскільки ідея дійсно вирішує 

проблему. 

 Підготовка - формується бачення майбутнього продукту і 

базового переліку його функціональності, формування команди, визначення 

технологій та середовищ для роботи. 

 Proof of Concept (PoC) - тестування версії і доказ, що новий 

продукт дійсно вирішить заявлену проблему. 

2. Етапи розробки: 

 MVP - розробка мінімально життєздатного продукту. 

 Release - виконується монетизація або прорахунок економічних 

ефектів, усунення всіх "багів", фінальна упаковка продукту. 

На завершальному етапі відбувається підтримка продукту. Підтримка - 

робота продукту до моменту, поки він не буде виведений з експлуатації. 

Життєвий цикл може бути представлений і комбо-схемою концептів 

дизайн-мислення (створення продукту, який буде максимально задовольняти 

потреби користувачів) і lean startup (максимально економічно вигідне 

створення продукту). 

Підхід базується на емпатії (можливості зрозуміти справжні бажання і 

проблеми людей). Ключовим тут є слово "справжні". Емпатія - це не 

відповідь на питання, який ви отримали, це справжня потреба, про яку люди 

часом і самі не здогадуються.  

Після даної стадії настає стадія генерації ідей (брейнштормінга), далі 

формування гіпотез і в кінці циклу - прототипування. І далі вступає в дію 

циклічний підхід lean startup, коли йде вимірювання результатів роботи 

прототипу, аналітика і вивчення, побудова версії 2 прототипи, і знову по 
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циклу, поки продукт не буде готовий до висновку на ринок. Не всі продукти 

доходять до фінальної стадії - і це нормальна практика. 

У кожного з етапів є свої атрибути, без яких вони не будуть вважатися 

завершеними: 

 Умови готовності до роботи - визначення ступеня готовності 

завдання до виконання, або визначення необхідного переліку матеріалів і т.д. 

для старту виконання етапу. 

 Ключові активності - опис всіх необхідних для виконання 

операцій по певному етапу. 

 Критерії готовності - визначення стану завдання для того, щоб 

можна було вважати її виконаною. 

 Артефакти - результати виконання операцій. 

Висновки: В розділі 2.1 був проведений аналіз моделі життєвого циклу 

цифрового продукту. Життєвий цикл програмного забезпечення - умовна 

схема, що включає фази створення програмного забезпечення. Життєвий 

цикл розробки цифрового продукту має назву PDLC. Було визначено основні 

етапи розробки PDLC: підготовчі етапи (ініціація, підготовка, Proof of 

Concept), етапи розробки (MVP, Release) , завершальний етап (на якому 

відбувається підтримка продукту). 

 

2.2 Аналіз методів та платформ поширення цифрового продукту  
У цифрового продукту є ряд особливостей: 

 Його можна легко тиражувати / масштабувати (наприклад, 

продавати електронні книги можна по всьому світу. Не потрібні склади, 

логістика, точки дистрибуції); 

 На базі початкового продукту можна відносно дешево і швидко 

створити клієнтське рішення, а не витрачати мільйони на переобладнання 

виробничих ліній; 
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 Продаючи цифровий продукт, можна отримати миттєвий 

зворотній зв'язок, який дозволить постійно вдосконалювати продукт і 

утримувати лояльних клієнтів. 

Цифровий продукт повинен бути привабливим і викликати постійний 

інтерес у користувача, тоді він буде добре продаватися. Щоб створити 

продукт з такими властивостями, треба зробити: 

 якісну упаковку (брендинг) 

 грамотне просування 

Для успішного просування товарів або послуг компанії повинні 

реалізовувати методи інтернет просування, про найважливіші на 

сьогоднішній день розглядається нами більш детально. 

Першим є пошукова оптимізація Search Engine Optimization (SEO) - це 

вивід сайту в верхні позиції пошукової видачі. Для того щоб знайти товар, 

користувач проходить шлях від введення ключів і цікавих для них запитів в 

Google або іншій пошукової системи, а потім з представлених результатів 

індексації вибирає товар або послугу. Якщо просувний сайт буде 

знаходитися на перших позиціях, то це значно підвищує можливість 

переходу на нього. Даний вид реклами найчастіше є більш ефективним за 

вартістю залучення користувачів і клієнтів. Робота цього способу полягає в 

доопрацюванні коду сторінки або сайту компанії, завдяки якій він 

підніметься у видачі пошукових систем. Для цього необхідно вдатися до 

комплексу заходів, які діляться на дві групи: зовнішня і внутрішня 

оптимізація сайту. Зовнішня складається в збільшенні маси посилань, тобто 

посилань на даний сайт з інших перевірених сайтів, що враховується усіма 

пошуковими системами при побудові видачі. До внутрішніх можна віднести 

роботу над контентом, удосконалення структури сайту і т.д. 

До основних переваг даного виду просування можна віднести 

наступне: 
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 Широке охоплення аудиторії, адже більшість користувачів 

мережі знаходить інформацію про товари або послуги з результатів видачі 

пошукової системи; 

 Природність і менша нав'язливість завдяки більшій довірі до 

результатів пошуку в порівнянні з іншими поширеними видами реклами, 

завдяки чому пошукова оптимізація виглядає непомітною для кінцевого 

користувача; 

 Відносно низька вартість залучення користувачів на сайт; 

 Чітка спрямованість, так як при хорошій оптимізації користувачі 

завдяки пошуку переходять на сторінки, які більш підходять до запиту і 

надають потрібну інформацію. 

Незважаючи на видимі переваги, пошукова оптимізація має і ряд 

недоліків: 

 Значні тимчасові витрати, які необхідні для отримання 

результату - як правило, йде 1-2 місяці до потрапляння на перші позиції з 

початку робіт по оптимізації по найпростішим запитам, а коли проводиться 

оптимізація за запитами з високою конкуренцією може зайняти 3-4 місяці і 

більше півроку найпопулярніших запитів. Ці терміни застосовні для добре 

оптимізованих сайтів; 

 неможливістю прямо впливати на результати, тому що вони 

залежать від великої кількості факторів; 

 Великими труднощами при виведенні на ринок нових товарів або 

послуг - користувачі не будуть їх шукати, так як нічого не знають про товари. 

Наступним інструментом просування є контекстна реклама. 

Під контекстною рекламою розуміється показ оголошень, заснований 

на відповідності рекламованого продукту змістом відвідуваною 

користувачем сторінки сайту. Наприклад, зайшовши на сайт, присвячений 

ремонту квартири, часто можна побачити оголошення про продаж 

будівельних матеріалів або про дизайнерських послугах в області інтер'єру, 
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що дуже логічно і підходить під тематику ресурсу, тому користувачі більш 

охоче переходять по таких оголошеннях. Найпопулярнішими в Україні є 

алгоритми Google AdWords, MyTarget. Саме їх алгоритми відповідають за 

показ оголошень. Контекстну рекламу можна розділити на два види: 

 Пошукову - на сторінках пошукових систем; 

 Тематичну - на сайтах-учасниках рекламних мереж. 

До переваг контекстної реклами можна віднести наступне: 

 Зручний контроль показників ефективності реклами 

 Велика кількість характеристик для більш точного налаштування 

таргетингу, що в свою чергу дозволяє показувати оголошення цільової 

аудиторії або споживачам, що входять в заздалегідь визначену групу. 

 Швидке досягнення результатів - після створення оголошення 

немає необхідності чекати, так як показ починається відразу після публікації 

і модерації. 

Даний метод також має свої недоліки: 

 Висока вартість, особливо на ранніх етапах просування, коли 

робляться перші замірні оголошення для перевірки правильного 

налаштування цільової аудиторії та ефективності. 

 На відміну від інших видів відсутній «інерція», тобто після 

завершення рекламної кампанії відразу ж припиняються покази і відповідно 

цільові переходи. 

Третім методом є просування через соціальні мережі. Це один з швидко 

зростаючих напрямків. Відмінність від пошукових систем полягає в тому, що 

пошукові системи визначають те, що цікаво користувачеві в даний момент, а 

соціальні мережі припускають, що користувачеві буде цікаво в майбутньому 

на основі даних профілю, обговорень, переходів на зовнішні сайти, 

географічного переміщення користувача, реакції на минулі рекламні пости. 

Сучасна реклама в соціальних мережах ділиться на 2 категорії (рис 2.): 
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Рис.2.3 Сучасна реклама в соціальних мережах 

 

В основі SMM просування лежить створення сторінок брендів в різних 

соціальних мережах, ведення спільнот, публікація цікавих матеріалів і новин 

компанії, спілкування з користувачами. Дану діяльність можна назвати 

роботою з аудиторією для просування бренду компанії, товарів або послуг. 

Таргетована реклама - це оголошення, які відображаються по заданих 

параметрах. Існує дуже велика кількість налаштувань, завдяки яким можна 

максимально точно визначити свою цільову аудиторію. Використання цього 

способу добре підходить для просування нових тематик або знайомства 

користувача з брендом. Ціновий діапазон може сильно варіюватися, але, як 

правило, при правильному налаштуванні він залишається на прийнятному 

для малого бізнесу рівні. 

До сьогоднішнього дня є вже велика кількість актуальних для реклами 

соціальних мереж, причому особливості кожної соціальної мережі 

дозволяють відразу визначитися з цільовою аудиторією, яку можна в ній 

знайти: 

 Facebook - доросліша (30+), що читає аудиторія. Найчастіше 

впевнені користувачі Інтернету. 

 Instagram - наймолодша мережа, але з дуже великою кількістю 

активної молодої аудиторії. 

Переваги реклами в соціальних мережах виражені в наступному: 
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 Низька вартість залучення клієнтів. Збільшення аудиторії 

відбувається за рахунок додавання в «друзі» і «підписки». 

 Соціальні мережі є основним інструментом вірусної реклами, так 

як в соціальних мережах створені ідеальні умови для обміну інформацією. За 

короткий проміжок часу можна отримати тисячі інтернет-відвідувачів на свій 

ресурс. 

 Перспективи розвитку. Соціальні мережі активно ростуть і 

розвиваються, проводячи інтеграцію з зовнішніми ресурсами, що означає і 

розвиток акаунтів компаній. 

 Широке охоплення цільової аудиторії незалежно від їх 

місцезнаходження. 

 Таргетування на потрібних людей, зацікавлених в продукції. 

 Швидка реакція на рекламу. 

Можна виділити основні недоліки використання реклами в соціальних 

мережах: 

 Відсутність можливості аналізувати дії передплатників так, як, 

наприклад, на Google Analitics. У соціальних мережах можна дізнатися, 

звідки прийшли, по якому запиту і як поводилися на сторінці передплатники 

спільноти. 

 Підходить не для всіх галузей і не для всіх форматів бізнесу. 

 Необхідно постійно підтримувати соціальні мережі для 

довгострокової ефективності, що в слідстві призводить до збільшення 

постійних витрат. 

Четвертим видом сучасного просування є нова форма реалізації 

продакт-плейсменту, під цим розуміється реклама, прихована в 

нейтральному контенті. Мається на увазі не класичний продакт-плейсмент, 

який представлений в кіно і на телебаченні, а продакт-плейсмент в мережі 

інтернет. Даний метод просування часто використовується в онлайн-іграх, де 

бренди включені в ігровий процес і досить часто миготять в ігрових сценах 
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перед гравцями. Таке впровадження інформації про продукти може вельми 

позитивно позначатися на іміджі брендів і є відмінним засобом виведення 

нового товару або послуги на ринок. 

Також в останні кілька років зросла популярність розважального 

сервісу Youtube. Даний сервіс є найпопулярнішою платформою для 

розміщення відеофайлів, завдяки зручному інтерфейсу і простоті 

використання. Останнім часом даний інтернет-сервіс також почав залучати і 

маркетологів, які в свою чергу виділяють відеоблогеров, як засіб просування 

товару. Просування через блогерів здійснюється двома способами: 

 Пряма реклама. Відбувається, коли блогер розповідає своїй 

аудиторії про переваги товару або компанії, і надає ексклюзивні знижки, які 

як правило реалізовані у вигляді промокодом. Промокод - це комбінацію 

символів, яка надає бонуси і застосовується в інтернет-магазинах при оплаті 

замовлень. 

 Product-placement. Здійснюється, коли блогери в своїх відеоблозі 

використовують продукти певних брендів. 

До переваг даного виду просування можна віднести наступне: 

 Відтворення реклами відбувається за схожою тематикою з відео, 

що дозволяє рекламувати товар серед зацікавлених користувачів, тобто серед 

потенційних покупців; 

 Низька вартість в порівнянні з традиційним телебаченням; 

 Зручно контролювати ефективність реклами за рахунок 

застосування промокодом. 

До недоліків можна віднести тільки той факт, що доросле покоління 

вважає за краще дивитися традиційне телебачення, що в свою чергу скорочує 

частку платоспроможного попиту в Youtube. 

До найсучаснішим методам просування можна віднести рекламу за 

допомогою AR. AR (augmented reality) - це розширена реальність, яку в 

Україні називають «доповнена» реальність. Технологія AR все більше 

входить в наше життя: наприклад, Bixby Samsung вбудований в api 
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(application programming interface - інтерфейс програмування додатків) 

камери, також над цим працює Apple і запускає платформу ARKit, Google не 

залишився в стороні і запустив платформу ARCore. У наш час доповнена 

реальність створює додатковий контент при наведенні на об'єкти, ті ж QR 

коди є попередниками повноцінної доповненої реальності. Що стосується 

реклами, то її в AR можна розділити на два напрямки: активна реклама 

(рухомі об'єкти, ігри, екшен і т.д.) і пасивна реклама (вивіски банери, 

вулична реклама). 

В даний момент більш поширене перший напрямок, тобто активна 

складова, яка реалізується через сучасні смартфони, але з появою доступних 

AR пристроїв, аналогічних Google Glass, Microsoft HoloLens на ринку 

ситуація зміниться. Активну AR рекламу формат вже починають 

впроваджувати і зараз, наприклад, меблеві магазини пропонують послугу 3D 

моделювання кімнати, коли ви можете подивитися, як буде виглядати 

обраний вами товар у вас на кухні або в спальні. 

Якщо говорити докладніше про пасивної AR рекламі, то це ті ж 

рекламні вивіски, прив'язані до координат, магазинах, барах, ресторанах, 

об'єктах нерухомості і т.д. Явним прикладом такого розміщення є адреси 

будинків в Google street view. У більш просунутому варіанті до назв закладів 

можна прикріпити спеціальні пропозиції, що розкриваються меню, барні 

карти, список квартир, що продаються і здаються приміщень в цьому 

будинку. Людина, коли заходить в додаток карти, набирає пошуковий запит, 

наприклад, де поїсти і в режимі AR йому показують закладу поблизу, їх 

вивіски, відгуки, меню. Якщо він вводить запит, де можна купити одяг, то 

тут же бачить магазини з потрібними товарами і зручні маршрути до них, на 

екрані також можна подивитися спеціальні пропозиції, знижки та товари, 

представлені на основі його інтересів. Це індивідуальна вітрина магазину, 

яка збирається під конкретного користувача. Завдяки використанню такої 

вітрини можна різко збільшити кількість покупок в точках продажів. 

Користувачі зможуть швидко зорієнтуватися і при покупці квартири: адже 
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можна легко побачити всі наявні пропозиції в вподобаному будинку і по 

сусідству, включивши режим AR і при цьому бачачи район в живу. Також 

буде далі поширюватися реклама на основі додаткової інформації про товар: 

навівши на вподобану десь на вулиці, в кафе або у друзів річ, ми зможемо 

побачити всю інформацію про неї, технічні характеристики, з чого зроблено, 

а головне, де і за скільки можна купити. Це сильно переверне уявлення про 

магазинах і онлайн торгівлі. Таким чином можна помітити, як елементи 

цифрової економіки змінюють ринок просування та реклами. Що б бути 

присутнім на ринку цифрової економіки і вести ефективну економічну 

діяльність компанії повинні впроваджувати найсучасніші методи просування 

і способи реклами. 

Висновок: В даному розділі було проаналізовано методи та платформи 

поширення цифрового продукту. Першим методом є пошукова оптимізація 

Search Engine Optimization (SEO) - це вивід сайту в верхні позиції пошукової 

видачі. Наступним інструментом просування є контекстна реклама. Під 

контекстною рекламою розуміється показ оголошень, заснований на 

відповідності рекламованого продукту змістом відвідуваною користувачем 

сторінки сайту. Третім методом є просування через соціальні мережі. Це 

один з швидко зростаючих напрямків. Відмінність від пошукових систем 

полягає в тому, що пошукові системи визначають те, що цікаво 

користувачеві в даний момент, а соціальні мережі припускають, що 

користувачеві буде цікаво в майбутньому на основі даних профілю, 

обговорень, переходів на зовнішні сайти, географічного переміщення 

користувача, реакції на минулі рекламні пости. Четвертим видом сучасного 

просування є нова форма реалізації продакт-плейсменту, під цим розуміється 

реклама, прихована в нейтральному контенті. До найсучаснішого методу 

просування можна віднести рекламу за допомогою AR. 

Платформи поширення цифрового продукту: соціальні мережі, 

відеоігри, AR, розважальні інтернет сервіси (Youtube, Twitch), глобальна 

мережа Інтернет та інші. 
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2.3 Аналіз методів і підходів проектного управління розробкою 

цифрового продукту  
Методології розробки програмного забезпечення є однією з основних 

тем, що вивчаються в рамках програмної інженерії, яка в свою чергу 

розглядається як пріоритетний напрямок проектної діяльності 

високотехнологічних підприємств. 

Під високотехнологічним підприємством будемо розуміти 

підприємство, яке прагне в рамках своєї діяльності здійснювати інноваційно-

креативну політику з метою більш ефективного в порівнянні з конкурентами 

виконання аналогічних видів діяльності. У своїй роботі «Високотехнологічне 

підприємство як суб'єкт інноваційно-креативної діяльності» Мерзлякова А.П 

[7] визначає високотехнологічне підприємство в такий спосіб: 

«високотехнологічне підприємство повинно бути орієнтоване на 

інноваційно-креативний розвиток для підвищення ефективності своєї 

діяльності на основі створюваних конкурентних переваг». Як правило, ця 

інноваційно-креативна діяльність пов'язана зі сферою інформаційних 

технологій, наприклад, з такими областями як програмування, автоматизація, 

роботизація. 

Визначимо, що таке «програмна інженерія» і чим вона відрізняється від 

програмування. Поняття «програмування» - має багато значень. Так 

узагальнено називає діяльність, пов'язану роботою з комп'ютерними 

технологіями, зокрема з написанням програмного коду і створенням 

програмного забезпечення. Крім того, таке поняття може використовуватися 

в освітніх, дозвіллєвих цілях, коли процес розробки програмного 

забезпечення являє собою подобу творчого процесу за аналогією з 

мистецтвом. Об'єктивна потреба контролювати цей процес, прогнозувати і 

гарантувати виконання поставлених критеріїв (наприклад, бюджет, терміни і 

якість), послужила появі програмної інженерії [8]. 

Програмна інженерія в цьому випадку - формалізований і 

контрольований процес створення програмного продукту, що включає в себе 
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велику кількість підпроцесів, не пов'язаних безпосередньо зі створенням 

коду, так, наприклад, це: 

 визначення вимог; 

 написання проектної документації; 

 створення функціональних моделей; 

 планування процесу розробки; 

 тестування продукту; 

 конфігураційний менеджмент; 

 проектний менеджмент і т. д. 

Всі ці процеси взаємопов'язані один з одним і випливають одне з 

іншого. Так в «Керівництві до зводу знань з програмної інженерії» 

(SWEBOK V3.0 - Software Engineering Body of Knowledge) [9] - одному з 

головних зводу знань з програмної інженерії, визначається 15 напрямків, 

досліджуваних в області програмної інженерії: 

 software requirements - вимоги до ПЗ; 

 software design - проектування ПО; 

 software construction - конструювання ПО; 

 software testing - тестування ПО; 

 software maintenance - супровід ПЗ; 

 software configuration management - управління конфігурацією; 

 software engineering management - управління IT проектом; 

 software engineering process - процес програмної інженерії; 

 software engineering models and methods - моделі і методи 

розробки; 

 software engineering professional practice - опис критеріїв 

професіоналізму і компетентності; 

 software quality - якість ПО; 

 software engineering economics - економічні аспекти розробки ПЗ; 
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 computing foundations - основи обчислювальних технологій, які 

можна застосувати в розробці ПЗ; 

 mathematical foundations - базові математичні концепції і поняття, 

що застосовуються в розробці ПЗ; 

 engineering foundations - основи інженерної діяльності. 

Таким чином, під програмної інженерії буде розумітися ціла система 

процесів, спрямованих на розробку програмного забезпечення. 

Необхідність контролювати і управляти цими процесами послужила 

тому, що найбільш вдалі досліди і практики побудови процесів розробки ПЗ 

стали поширюватися і масово застосовуватися, отримали свої назви і стали 

об'єктами наукових досліджень багатьох фахівців. 

Так були створені і сформовані методології розробки програмного 

забезпечення, що описують різні підходи до процесів розробки ПЗ в 

залежності від наявних умов. 

У підручнику «Програмна інженерія: методологічні основи» В.В. 

Ліпаева визначається суть методології програмної інженерії: «застосування 

систематизованого, наукового і передбачуваного процесу проектування, 

розробки і супроводу програмних засобів» [8]. 

У сучасній програмної інженерії визначають такі форми, що 

визначають підхід до розробки програмного забезпечення: 

 принципи; 

 моделі; 

 Методології. 

Важливо позначити основні відмінності цих форм. Принципи і моделі 

програмного забезпечення - набір визначальних верхньорівневих правил або 

низькорівневих практик, положень, на основі яких створено велику кількість 

методологій. 

Наприклад, до принципів відноситься відомий Agile (гнучка розробка 

ПО) - набір певних цінностей, принципів і практик, які обумовлюють 

«гнучкий» підхід до розробки програмного забезпечення. Це не якась 
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конкретна методологія, а великий набір ефективних практик, які можуть бути 

використані як в сукупності, так і окремо. 

До найбільш популярних моделей відноситься: 

 Waterfall - каскадний модель; 

 Incremental - Інкрементальний (ітеративна) модель; 

 Spiral - спіральна модель; 

 V-модель. 

Методології програмного забезпечення - це приватні практики, що 

ґрунтуються на тій чи іншій моделі або принципі, але містять конкретний 

опис дій в процесі розробки ПЗ. Найчастіше, організації намагаються 

створити і анонсувати свою власну корпоративну методологію, яка часом 

буде відрізнятися тільки одним специфічним критерієм, тому на даний 

момент створено величезну кількість різноманітних методологій. 

Серед методологій, заснованих на принципах гнучкою розробки 

найпопулярнішими є: 

 Scrum; 

 Kanban. 

Розглянемо перераховані моделі і принципи. 

Класичні моделі. Каскадна модель одна з фундаментальних моделей, 

перший раз запропонована в 1970 році [10]. 

Має на увазі проходження послідовних стадій проектної діяльності 

(Таблиця 1). Кожна стадія починається після завершення попередньої. Такий 

підхід був прийнятий для того, щоб можна було фіксувати кількість вимог, 

змін і завдань: до винаходу каскадної моделі повсюдно використовувався 

підхід до розробки «code and fix» ( «розробляй і прав»). Підхід мав на увазі 

послідовну роботу по розробці продукту і виправлення його недоліків, але 

так як кількість недоліків ніде не фіксувалося, а часом з розвитком продукту 

тільки збільшувалася, терміни розробки могли затягуватися на роки. 

Каскадна модель дозволяє чітко фіксувати всі вимоги і розробляти саме те, 

що вимагає замовник. 
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Процес управління проектом на основі каскадної моделі простий, за це 

її любить більшість керівників. Модель чітко фіксує всі стадії і послідовність 

процесів, немов інструкція, розробка проходить швидко, вартість і термін 

заздалегідь визначені: каскадний модель передбачає початкове складання 

чіткого плану і графіка робіт і беззастережне слідування йому в процесі 

розробки. При такому підході вимоги замовника виявляються і 

затверджуються ще на етапі планування проекту. 

Таблиця 2.1 

Стадії каскадної моделі 
Стадія Зміст 

Визначення вимог 

(аналіз) 

На етапі аналізу вивчається і визначається завдання, яке 

повинна виконувати програма. Результатом виконання цієї 

фази є сукупність вимог, що пред'являються до ПЗ. 

Проектування На цьому етапі вимоги, виявлені при аналізі, перетворюються в 

опис принципів рішення - документ, відповідно до якого 

приймаються конкретні рішення при реалізації програми. 

Основним підсумком другої фази є отримання проекту, який 

може включати текст на природній мові, модель ПЗ, 

алгоритми, таблиці, математичні формули і т. П. Детальне 

проектування передбачає виділення компонент ПЗ, визначення 

їх структури та методів взаємодії. 

Реалізація (розробка) Після виконання початкового проектування слідуючий етап 

реалізації, на якому створюються і тестуються програмні 

модулі, певні при проектуванні. Головними результатами 

цього етапу є модулі вихідного коду і автономні тести модулів. 

Тестування На цій стадії відбувається повне комплексне тестування 

працездатності розробленого продукту і його відповідність 

вимогам замовника. 

Впровадження Готовий програмний продукт передається замовнику, 

виробляються проектні випробування, здійснюється навчання 

користувачів і дослідна експлуатація. 
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Але в цьому і полягають основні проблеми моделі: такий підхід буде 

приносити хороший результат тільки в проектах з добре опрацьованими і 

заздалегідь визначеними вимогами і способами їх реалізації, а це велика 

рідкість. При використанні каскадної моделі практично відсутня можливість 

зробити крок назад, ціна помилки дуже велика. Як правило, продукти, 

розроблені за допомогою без обґрунтованого вибору каскадної моделі, мають 

недоліки, пов'язані з неповним задоволенням вимог або очікувань замовника, 

який стикається з продуктом на останній стадії, коли розробка вже завершена 

і немає можливості внести будь-які зміни (Рис.2.4). 

 

 

Рис.2.4 Каскадна модель 

 

Проте, каскадна модель дуже популярна, особливо у керівників, які 

мають поверхневі знання про процес розробки програмного забезпечення. 

Фіксована вартість розробки часто переважує мінуси моделі. 

Виправлення виявлених в процесі розробки недоліків, невідповідностей 

вимог і очікувань можливо, але як правило, має на увазі створення 

додаткової угоди до наявного або підписання нового договору на розробку, 

який в свою чергу також матиме всі плюси і мінуси каскадної моделі. 
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Ітеративно-інкрементальний підхід до розробки ПЗ бере свій початок з 

середини 50-х років минулого століття [11]. Але якщо в ті часи поняття 

«ітеративна розробка» зводилася до виправлення вже зробленого, то в 

контексті сучасних методів цей термін означає щось інше: не просто 

перегляд виконаної роботи, а й еволюційний поступ вперед. 

Ітеративно-інкрементальний підхід ґрунтується на базовому 

формальному описі системи, що дає можливість створити першу виконувану 

функціональну модель. Отримана модель перевіряється на відповідність 

опису системи, а потім розширюється далі, послідовно перетворюючись в 

нові моделі, в яких відображається збільшення вимог до системи і уточнення 

деталей їх реалізації. 

Ітеративна модель життєвого циклу має на увазі початок розробки 

продукту з того функціоналу, по частині якого є найбільш повний опис вимог. 

Тобто відсутня необхідність мати на руках повну підготовлену специфікацію. 

У міру прояснення вимог, в роботу включається нова функціональність. 

Кожна ітерація повинна бути результативна, а кожна версія продукту - 

працездатна. 

Ітеративний підхід припускає розбивку життєвого циклу проекту на 

послідовність ітерацій, кожна з яких нагадує "міні-проект", включаючи всі 

етапи життєвого циклу ПЗ в застосуванні до створення менших фрагментів 

функціональності, в порівнянні з проектом, в цілому. Мета кожної ітерації - 

отримання працюючої версії (релізу) ПЗ, що включає функціональність всіх 

попередніх і поточні ітерації. Результат фінальної ітерації містить всю 

необхідну функціональність продукту. Таким чином, із завершенням кожної 

ітерації, продукт розвивається інкрементно. 
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Таблиця 2.2  

Інкрементна модель 

Стадія Ітерація 1 Ітерація 2 … Ітерація N 

Визначення вимог Крок 1 Крок 5 … Крок n-4 

Проектування Крок 2 Крок 6 … Крок n-3 

Реалізація Крок 3 Крок 7 … Крок n-2 

Тестування Крок 4 Крок 8 … Крок n-1 

Впровадження - - - Крок n 

 

З точки зору структури життєвого циклу таку модель називають 

ітеративною. З точки зору розвитку продукту - інкрементною. 

Робочий процес по цій моделі приймає еволюційний вид. З кожною 

новою ітерацією продукт приймає все більш і більш кінцевий вигляд. 

Спіральна модель нагадує інкрементальну, так як вона також має на 

увазі покрокову розробку, але тут це робиться для акцентування уваги на 

ризики. 

Крім того, вона нагадує каскадну модель, так як послідовність дій 

строго визначена і фіксована, велика увага приділяється формуванню вимог і 

ведення документації. 

Як правило, модель використовується для розробки стратегічно 

важливих систем і проектів, для науково-дослідницької діяльності, коли 

потрібно оцінювати кожне наступне дію, так як ризикованість розробки 

висока, а наслідки невдачі можуть бути критичні [12]. 

Модель визначає 4 дії, що подаються 4-ма квадрантами спіралі 

(рис.2.5). 

1. Планування - визначення цілей, варіантів і обмежень; 

2. Аналіз ризику - аналіз варіантів і розпізнавання / вибір ризику; 

3. Розробка - розробка продукту наступного рівня; 

4. Оцінка - оцінка замовником поточних результатів конструювання. 
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Рис. 2.5 Спіральна модель 

 

Основна особливість даної методології полягає в концентрації 

складності на початкових етапах життєвого циклу ПЗ (аналіз, проектування); 

при цьому складність і трудомісткість наступних етапів в межах одного 

витка спіралі відносно невисокі. З цієї методології пропонується спосіб 

зниження витрат в цілому при розробці ПО за рахунок запобігання 

потенційних помилок на етапах аналізу і проектування. Етап визначення 

стратегії присутній на першому витку спіралі або «склеєний» з етапом 

аналізу першого витка спіралі. 

V-модель (рис.2.5) розробки ПО орієнтована на те, щоб детально 

перевіряти і тестувати продукт на перших стадіях розробки. Уже в момент 

написання коду розробниками тестувальники пишуть модульні тести, тобто 

починають тестування паралельно з розробкою. Рекомендується 

дотримуватися даного підходу, якщо вам вкрай важливо безперебійне 

функціонування продукту, а також відомі чіткі вимоги. V-Model відносять до 

практик екстремального програмування. 
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Рис.2.5 V-модель 

 

Гнучкі методологій Scrum і Kanban. Гнучка розробка програмного 

забезпечення (Agile software development) бере свій початок в 2001 році, коли 

був опублікований «Agile Manifesto» (Маніфест гнучкої методології 

розробки програмного забезпечення) [13], в якому були сформовані 4 ідеї і 12 

принципів «альтернативного» того часу підходу до розробки ПЗ: 

Ідеї Agile: 

 люди і взаємодія важливіше процесів та інструментів; 

 працюючий продукт важливіше вичерпної документації; 

 співпраця з замовником важливіше узгодження умов контракту; 

 готовність до змін важливіше проходження попереднім планом. 

Принципи Agile: 

 задоволення клієнта за рахунок ранньої і безперебійної поставки 

цінного програмного забезпечення; 

 вітання змін вимог навіть в кінці розробки (це може підвищити 

конкурентоспроможність отриманого продукту); 
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 часта поставка робочого програмного забезпечення (кожного 

місяця або тижня, або ще частіше); 

 тісне, щоденне спілкування замовника з розробниками протягом 

усього проекту; 

 проектом займаються мотивовані особистості, які забезпечені 

потрібними умовами роботи, підтримкою і довірою; 

 рекомендований метод передачі інформації - особиста розмова 

(обличчям до обличчя); 

 працює програмне забезпечення - кращий вимірювач прогресу; 

 спонсори, розробники і користувачі повинні мати можливість 

підтримувати постійний темп на невизначений термін; 

 постійну увагу поліпшенню технічної майстерності і зручному 

дизайну; 

 простота - мистецтво не робити зайвої роботи; 

 кращі технічні вимоги, дизайн та архітектура виходять у 

самоорганізованої команди; 

 постійна адаптація до обставин, що змінюються. Команда 

повинна систематично аналізувати можливі способи поліпшення 

ефективності і відповідно коригувати стиль своєї роботи. [14] 

Крім ідей і принципів, agile включає в себе велику кількість різних 

гнучких «практик». Практикою, наприклад, є використання «спринтів» або 

«канбан дощці», тобто це приватний і специфічний приклад використання 

принципів agile. 

Набір певних практик, результативно використовуються разом, 

об'єднують в «фреймворки» (framework) - комплекс практик і правил, аналог 

методологій. Agile-методи роблять упор на безпосереднє спілкування 

співробітників. Більшість agile-команд розташовані в одному офісі, крім того, 

там же зазвичай розташовуються «замовники» (замовники які визначають 

продукт, це можуть бути менеджери продукту, бізнес-аналітики або клієнти). 
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Вважається доброю практикою, коли на час проекту або проектна група з 

боку виконавця, або група консультантів з боку замовника переїжджають в 

офіс для спільної роботи. 

Далі представлені найвідоміші і найбільш часто використовувані 

фреймворки гнучкої розробки - скрам і канбан. 

Скрам - це фреймворк, який почав широко розповсюджуватися на 

початку 90-х років на прикладі розробки складних комплексних продуктів. 

Скрам має на увазі під собою набір ефективних діючих управлінських і 

технічних практик з розробки ПЗ, кардинально міняє уявлення про процес 

розробки. Багато керівників «бояться» скрам, так як розуміють, що їх 

організація не готова застосовувати в своїй роботі таку кількість 

нетрадиційних інструментів і покладати на співробітників відповідальність 

самостійного вибору дій. Багато асоціюють спробу впровадження в 

організацію скрам з революцією, і це не випадково. 

Проте, скрам - одна з найпопулярніших практик застосування 

принципів гнучкої методології. На рисунку 2.6 представлені дані з щорічного 

дослідження State of Agile [15], яке проводиться компанією VersionOne вже 

11-й рік серед організацій по всьому світу і охоплює всі основні аспекти 

застосування Agile. 

Основними елементами фреймворка є: 

 артефакти; 

 події; 

 скрам-команди; 

 ролі в скрам команді; 

 правила. 
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Рис.2.6 Використовувані Agile-методології 

 

Кожен з елементів фреймворка, відповідає визначеній меті і є 

обов'язковим для ефективного використання фреймворка. Найчастіше це 

викликає опір з боку замовника, не готової повністю або строго виконувати  

будь-який з елементів скраму. Тому основна і особливо трудомістке завдання 

при скрам трансформаціі підприємства - довести до кожного співробітника 

категоричність виконання всіх правил та інструкцій. Якщо уявити скрам як 

процес розвитку, то це революційний процес зміни всіх процесів 

підприємства, тому багато компаній побоюються повного впровадження і 

використовують часткові практики. 

Артефакти скрам - основні поняття і об'єкти, що використовуються в 

даному фреймворку. Потрібно забезпечити розуміння кожним учасником 

проекту використовуваної термінології і її змістом. 

Беклог продукту - це впорядкований список всіх вимог до продукту. Це 

єдине джерело і інструмент внесення вимог для будь-якого виду змін, які 

можуть бути внесені в продукт. Всю відповідальність за зміст, доступність і 

пріоритизації беклога несе власник продукту і тільки він. Будь-яке, навіть 
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саме термінове і критичне зміна може бути внесено тільки через беклог 

продукту. 

Особливість беклога продукту в тому, що він ніколи не буває повним. 

Це відмінна риса дозволяє оперативно і без шкоди для процесу розробки 

реагувати на будь-які зміни вимог. 

Як правило, початковий варіант беклога, коли проект тільки стратовал, 

містить тільки найповніші і відомі вимоги, що дозволяє визначити 

розробникам сформульовані завдання, які можна брати в роботу, а 

аналітикам продовжити опрацювання вимог по «опрацьованим» завданням. 

У міру опрацювання вимог, завдання будуть додаватися в беклог, у міру 

виконання завдань - забиратися з нього, таким чином, можна спостерігати 

динамку змін і роботи команди. 

Уточнення Беклога Продукту (PBR - product backlog refinement) - це 

процес щодо уточнення, актуалізації, оцінки якості та упорядкування 

елементів в беклоге продукту. Власник продукту і команда розробки 

опрацьовують деталі елементів беклога продукту, тим самим аналізуючи і 

готуючи ці елементи для майбутньої роботи. Як правило, цей процес 

планування і уточнення відбувається паралельно поточному спринту. При 

цьому власник продукту може змінити елементи беклога продукту в будь-

який момент часу, але це ніяк не відіб'ється на вже запущений в спринт 

беклог - зміни можливі тільки після завершення поточного спринту. 

Беклог спринту - це елементи беклога продукту, обрані командою 

розробки для реалізації в поточному спринті. 

Беклог спринту служить таким собі план-прогнозом команди розробки 

щодо функціональності, яка стане доступна при поставці наступного 

інкремента. Для контролю і аналізу прогресу розробки використовуються 

щоденні скрам зустрічі, на яких скрам-команда ділиться результатами 

попереднього дня і виникли в процесі проблемами. Відповідальність за 

беклог спринту лежить виключно на команді розробки і служить планом 

робіт, який команда взяла на себе зобов'язання виконати протягом спринту. 
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Інкремент - це сукупність реалізованих за поточний спринт елементів 

беклога продукту інкрементів попередніх спринтів. 

В результаті завершення спринту команда повинна підготувати 

інкремент до публікації і поданням замовнику. 

Спринт - механізм функціонування всього скрам, навколо нього 

споруджено всі процеси. Це циклічний процес реалізації беклога спринту, 

тривалістю від 1 до 4 тижнів, протягом якого команда розробляє 

функціонуючий інкремент продукту. 

Тривалість спринту залишається незмінною і чітко зафіксована 

протягом всього проекту. Спринт - це циклічний процес, як тільки 

завершується один - починається інший. 

Крім самого процесу розробки, спринт складається з: 

 планування спринту - процес планування беклога спринту, бере 

участь вся скрам-команда; 

 уточнення беклога продукту - коригування беклога продукту і 

планування наступного спринту, процес йде паралельно поточному спринту; 

 щоденних скрам зустрічей - синхронізація дій команди, 

обговорення виконаних робіт і виниклих проблем; 

 огляду спринту - в огляді спринту бере участь скрам-команда і всі 

зацікавлені особи, на зустрічі демонструють інкремент, збирають відгуки і 

переглядають план розвитку; 

 ретроспективи спринту - проводиться при завершенні спринту, 

обговорюються всі результати роботи всередині скрам-команди, 

пропонуються ідеї щодо поліпшення робочого процесу. 

Кожен Спринт можна вважати невеликим проектом тривалістю не 

більше одного місяця. 

Це система, що самоорганізується, кроссфункціональна і постійна 

команда. Команда самостійно вирішує, яким чином і в якому обсязі 

виконувати роботу, компетенції членів команди повністю покривають всі 

пред'явлені до задачі вимоги, команда постійна і не розпускається при 
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завершенні проекту або робіт. Це означає, що кожна ефективна команда - це 

група фахівців широкого профілю, злагоджено працюють в команді і несучих 

колективну відповідальність за свою роботу. 

Скрам-команда складається з: 

 власника продукту; 

 команди розробки; 

 скрам-майстра. 

Підхід роботи в скрам-команді передбачає відсутність зовнішніх 

залежностей команди, відсутність можливості «ззовні» впливати на рішення 

або дії команди. 

Такий підхід сприяє гнучкості, творчості та продуктивності. Продукт 

розробляється ітеративно і Інкрементальний для чого критична можливість 

мати постійний зворотний зв'язок від замовника. 

Власник продукту - представник команди, в чиї обов'язки входить 

взаємодія з замовником і контроль розробки продукту, що приносить 

замовнику максимальну цінність. Власник продукту відображає вимоги 

зацікавлених осіб в беклоге продукту, за допомогою якого і відбувається 

процес контролю. Власник продукту - єдина особа, яка має право керувати 

беклогом продукту. Управління беклогом має на увазі під собою опис та 

пріоритизації його елементів. 

Команда розробки відповідає за створення инкремента продукту 

найвищої якості, при цьому ніхто не має право ставити вимоги команді по 

процесу та обсягу розробки - команді категорично забороняється слідувати 

вказівками, інакше це вже не скрам. 

Всі члени команди іменуються розробниками, незалежно від типу 

виконуваних завдань або областей компетенції. Як вказувалося, раніше, 

команда розробки має наступні характеристики: 

 самоорганізована - члени команди самостійно координує свою 

діяльність. Така свобода дій сприяє досягненню синергії, зростання 

ефективності та продуктивності, крім того, команда також самостійно 
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вирішує, як і в якому обсязі перетворювати беклог продукту в інкремент. 

Ніхто не може диктувати правила команді розробки, навіть скрам-майстер; 

 кроссфункціональна - розробники можуть бути фахівцями якоїсь 

конкретної області, але при цьому вони повинні професійно розвиватися і 

навчатися суміжних або актуальним в команді навичок і знань. Крім того, в 

процесі робіт розробники почнуть розбиратися в спеціалізаціях своїх колег, 

що дозволить знизити так званий «фактор автобуса проекту» (bus factor) - 

міра зосередження знань серед окремих членів команди. Фактор відображає 

кількість розробників, в разі втрати яких (наприклад, розробника збив 

автобус), проектна діяльність буде істотно ускладнена або припинена. 

 постійна - команда розробки повинна ефективно вирішувати 

поставлені перед нею завдання, сформувати таку команду - окрема і дуже 

складна задача, яка заснована на взаємно особистих відносинах в колективі. 

Тому ефективно показали себе команди розробки не розформовується після 

кожного проекту, а зберігаються і переносяться на інший. 

Говорячи про рекомендованому розмірі команди розробки, необхідно 

розуміти, що для виконання роботи протягом спринту весь процес розробки 

повинен залишатися гнучким і продуктивним. У чисельність команди не 

включається скрам-майстер, а власник продукту враховується в тому випадку, 

якщо він поєднує роль розробника і виконує роботу з беклога. Команди, що 

складаються з 2-3 чоловік у своєму розпорядженні меншою кількістю 

взаємодій, знань і навичок, крім того, продуктивність такої команди буде 

низька. З іншого боку, в командах чисельністю понад 10 фахівців можуть 

виникнути труднощі з комунікаціями і координуванням роботи. 

Рекомендована чисельність команди - 7 (+/- 2) розробників 

У Таблиці 2.3 представлені різні обов'язки скрам-майстра. 
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Таблиця 2.3  

Компетенції скрам-майстра 

Для власника продукту Для команди Для організації 

Допомагає знайти найбільш 

ефективні техніки 

управління беклогом 

продукту 

Допомагає зробити agile-

трансформацію процесу 

розробки 

Допомагає зробити agile-

трансформацію 

підприємства 

Пояснює процес планування 

продукту в емпіричної 

середовищі 

Усуває конфлікти, 

перешкоди, що заважають 

прогресу роботи команди 

Планує впровадження скрам 

в рамках організації 

Допомагає пріоритезувати 

беклог продукту 

Сприяє засвоєнню і 

застосуванню принципів і 

практик гнучкої розробки 

Консультує і допомагає 

зацікавленим особам на 

етапі впровадження скрам 

Сприяє розумінню і 

застосуванню основ і 

практик гнучкої розробки 

Допомагає в управлінні 

беклогом спринту команді 

Допомагає «захистити» 

перед керівництвом і 

ключовими особами ідеї 

agile 

Допомагає організації 

процесу групової роботи 

Допомагає організації 

процесу групової роботи і 

вибудовує комунікації 

Співпрацює з другим скрам-

майстрами підприємства для 

підвищення ефективності 

скрам в рамках всієї 

організації 

Проводить тренінги для 

власників продукту 

Проводить тренінги для 

команди розробки 

Проводить тренінги для 

співробітників компанії 

 

Скрам-майстер - фахівець в області застосування скрам, в чию 

відповідальність входить контроль за процесом функціонування скрам, 

дотримання всіма членами команди і замовника основних правил і практик 

фреймворка. Як правило, скрам-майстер - це фахівець в області організації і 

менеджменту, він може бути далеко від процесів безпосередньої розробки 

програмного забезпечення, але майстерно розбирається в керівництві цим 

процесом. 
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Для скрам-команди скрам-майстер виступає в якості гуру-скраму, 

ідейного лідера, натхненника. Він сприяє розумінню найбільш корисних 

взаємодій в скрам-команді, крім того, він виступає в ролі конфлікт-

менеджера і організатора внутрішньої командної культури. У різних 

організаціях він також виконує ролі коуча, наставника, тренера і натхненника 

розвитку ефективної команди. 

Сам процес розробки з використанням скрам можна представити таким 

чином (Рис.2.7): 

 

 

Рис.2.7 Модель процесу розробки з використанням скрам 

 

1. Власник продукту на основі вимог від замовника формує 

упорядкований за пріоритетом беклог продукту; 

2. Далі відбувається планування спринту: скрам-команда формує 

беклог спринту, декомпонує елементи беклога на конкретні завдання, кожна 

з яких, як правило, не повинна займати більше 8 годин На цій стадії 

формується скрам-дошка, що складається з трьох стадій: 

 To Do (зробити); 
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 In Progress (В роботі); 

 Done (Зроблено). 

Дошка дозволяє контролювати і координувати процес роботи; 

3. Починається спринт - безпосередня розробка. Завдання беруться з 

шпальти «To Do» і переносяться в стовпець «In Progress», при завершенні 

переходять в стовпець «Done». Крім того, на початку кожного робочого дня 

проводиться «щоденна скрам зустріч», на якій скрам-команда ділиться 

своїми результатами, виниклими проблемами, що дозволяє синхронізувати 

спільні дії. паралельно 

процесу робіт відбувається обговорення і планування майбутнього 

спринту; 

4. У кінцевій стадії спринту формується інкремент - продукт спринту, 

відповідний поставленим цілям. Призначається «огляд спринту», на якому 

присутній вся команда, замовник і користувачі. Проводиться спільно 

обговорення отриманих результатів; 

5. На завершення спринту проводиться «ретроспектива спринту», 

внутрішня зустріч скрам-команди, на якій обговорюються результати 

спринту, робочий процес, внутрішні проблеми. Це робиться для поліпшення 

процесу командної роботи і підвищення ефективності скрам-команди. 

Якщо скрам - це революційна зміна процесів підприємства, то канбан - 

еволюційний. 

Канбан - фреймворк, який містить кілька правил і принципів і пропонує 

еволюційний перехід від звичного в компанії способу мислення до agile. 

Канбан часто порівнюють з водою - він обтікає поточну структуру та 

ієрархію компанії, і дуже повільно починає їх міняти. При впровадженні 

канбана не потрібно радикальних змін процесів компанії, що робить цей 

підхід дуже затребуваним. Співробітникам підприємства не потрібно 

прикладати багато зусиль, щоб почати працювати по канбану - при переході 

немає реорганізацій, на перших порах зберігаються звичні ролі. Все 

проходить в комфортному темпі і не викликає проблем у команд. 
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Правила і принципи канбана можуть вводитися поступово і по черзі. 

Нове не додається, поки перші зміни не стали звичними для більшості 

співробітників. 

Через еволюційного підходу, що дозволяє модернізувати наявні в 

компанії процеси, канбан дозволяє щадити старий порядок і культуру роботи, 

тому, на відміну від скрам, не потрібно великої роботи з приводу 

обґрунтування і роз'яснення причин трансформації бізнесу. 

Сенс використання канбана можна описати таким чином (рис.2.7): 

Уявімо наявний в компанії процес в якості «труби», що складається з 

складових частин, відповідних стадіях цього процесу; Визначимо 

«потужність» кожної стадії: наприклад, відомо, що за один робочий тиждень 

аналітики встигають вирішити 2 завдання, проектувальники 4, розробники 1-

2, а тестувальники 6. Завдання канбана - оптимізувати наявну систему для 

отримання максимально ефективного випуску без простою роботи. Так, для 

розглянутого прикладу, проектувальники і тестувальники можуть 

підключати свої сили до процесу розробки, тим самим збільшуючи 

потужність «відстаючих» стадій. 

 

 

Рис.2.8 Схема роботи по канбану 
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Основна agile-практика - візуалізація всієї роботи за допомогою дошки, 

займає основне місце в канбані. На рис.2.9 представлений приклад реалізації 

канбан-дошки. 

 

Бєклог Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Стадія 4 Стадія 5 

In 

progres 

Done In 

progres 

Done In 

progres 

Done In 

progres 

Done In 

progres 

Done 

           

 Рис.2.9 Канбан-дошка 

 

Вона схожа на скрам-дошку, але має ряд визначальних відмінностей: 

 Дошка розбита на стадії розробки, кожна з яких ділиться на 

роботу «In Progress» - в процесі і «Done» - зроблено; 

 Беклог визначається власником продукту, він може в будь-який 

момент поміняти пріоритет елементів беклога, що дозволяє «втручатися» в 

робочий процес і просувати найбільш важливі завдання; 

 Розробники завжди «витягують» найвищу за пріоритетом 

завдання, як тільки завдання виконане - береться наступна; 

 Всі завдання повинні бути відображені на дошці. 

Після створення першої дошки буде виявлено як багато роботи 

виконується паралельно і скільки завдань вже виконано, але не взято в 

роботу на наступній стадії. 

Це одна з причин, чому завдання розтягуються: сили витрачаються не 

на продуктивну роботу, а на перемикання між завданнями і застій. 

Використання канбана має на увазі обмеження кількості одночасно 

виконуваної роботи на кожній стадії. Це дозволить підвищити ефективність 

команди і збільшити швидкість проходження завдання по кожній стадії до 
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кінцевого статусу «Done». Необхідно проаналізувати, яка кількість завдань 

на кожній стадії можна виконувати одночасно, після чого зафіксувати цей 

ліміт. 

Обмеження вказується для кожної стадії для того, щоб команда могла в 

будь-який момент часу отримати актуальну інформацію про статус наявних 

робіт (рис.2.10). 

 

Бєклог Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3 Стадія 4 Стадія 5 

In 

progres 

Done In 

progres 

Done In 

progres 

Done In 

progres 

Done In 

progres 

Done 

           

Рис.2.10 Канбан-дошка з обмеженнями 

 

Канбан-дошка дозволяє наочно демонструвати швидкість просування 

завдань і рівномірність завантаження тих чи інших фахівців, крім того, 

дошка дозволяє моніторити виникнення будь-любо проблем або затримок. 

Кожен фахівець повинен стежити за поточним завантаженням: якщо 

відчувається спад ритмічності, значить, швидше за все, на якомусь етапі не 

вистачає потужностей, тому має сенс запропонувати свою допомогу. 

Допомога не має на увазі те, що незавантажені фахівці робитимуть чужу 

роботу: члени колективу самі визначають наскільки сильно вони готові 

розширювати свою зону відповідальності. 

Співробітники повинні усвідомлювати відповідальність і, якщо 

виникає необхідність, обов'язково повідомляти про проблеми і просити 

допомоги. Від ефективності і швидкості окремого етапу безпосередньо 

залежить результат спільної роботи. 

Необхідно, щоб кожен співробітник знав і розумів правила роботи 

команди. 

3 4 3 3 4 
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Доброю практикою вважається письмова фіксація всіх правил, 

коментарів, нюансів робочого процесу кожної стадії. Описані правила можна 

повісити прямо на канбан-дошку, таким чином, вони будуть доступні в будь-

який момент часу кожному співробітнику. 

Між співробітниками різних стадій можуть бути певні домовленості, їх 

також необхідно фіксувати і публікувати на канбан-дошку для того, щоб 

будь-який співробітник міг з ними ознайомитися. 

Так як процес залежить від злагодженої роботи всієї команди, то всі 

правила і домовленості повинні бути відомі кожному її члену. 

Постійний аналіз результатів роботи команди - обов'язкова вимога 

канбану. Моніторинг діяльності команди дозволяє контролювати напрям 

робочого процесу і триматися встановлених термінів. 

Якихось конкретних і специфічних обмежень або правил по частоті і 

формату зустрічей команди немає - підходить більшість використовуваних 

аджайл-практик, але найефективніше себе показують використання практик 

щоденних, щотижневих та щомісячних планерок. 

Щоденні зустрічі не займають багато часу і дозволяють координувати 

дії команди, обговорювати і вирішувати поточні проблеми і питання 

всередині команди. Щотижневі зустрічі дозволяють аналізувати результат 

робочого тижня, на них присутній вище начальство, обговорюються ідеї з 

приводу підвищення швидкості та ефективності роботи. У щомісячній 

зустрічі беруть участь всі команди компанії і керівництво. Обговорюються 

фінансові результати, вирішення завдань, коментується діяльність кожної 

команди, щоб всі співробітники могли знати про діяльність компанії. 

Важливо, щоб був контакт з кожним членом команди, і всі мали 

поняття про поточну діяльність своїх колег. 

Особливість роботи по канбану полягає в тому, що канбан-команди 

завжди знаходяться в процесі пошуку ідеальної робочої системи, в якій 

швидкість виконання роботи протікає максимально швидко. 
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Це можливо тільки тоді, коли команди мають певну самостійність і 

свободу прийняття рішень з приводу процесу роботи. Основою 

еволюціонування процесів є ініціативність і вмотивованість кожного члена 

команди: необхідно завжди пробувати щось нове, експериментувати і 

вибирати кращі практики. 

Кожен член команди повинен пропонувати і обґрунтовувати перед 

командою зміни, які, на його думку, можуть призвести до підвищення 

ефективності процесу. Навіть якщо команда не задоволена обґрунтуванням, 

рекомендується проводити експерименти, що не позначаться на робочому 

процесі, але можуть бути джерелами нових технологічних відкриттів. 

Висновок: В розділі було розглянуто методи і підходи проектного 

управління розробкою цифрового продукту. Вони поділяються на класичні та 

гнучкі. До класичних входять водоспадна або каскадна модель, інкрементна 

модель, спіральна модель, V-модель та інші. 

Також було розглянуто гнучкі методології такі як Scrum і Kanban. 

Виокремлено переваги та недоліки досліджено можливості даних 

методологій та перспективи їхнього застосування. 

 

Висновки до розділу 2 

В розділі 2 був проведений аналіз моделі життєвого циклу цифрового 

продукту. Життєвий цикл програмного забезпечення - умовна схема, що 

включає фази створення програмного забезпечення. Життєвий цикл розробки 

цифрового продукту має назву PDLC. Було визначено основні етапи 

розробки PDLC: підготовчі етапи (ініціація, підготовка, Proof of Concept), 

етапи розробки (MVP, Release) , завершальний етап (на якому відбувається 

підтримка продукту). 

Було проаналізовано методи та платформи поширення цифрового 

продукту. Першим методом є пошукова оптимізація Search Engine 

Optimization (SEO) - це вивід сайту в верхні позиції пошукової видачі. 

Наступним інструментом просування є контекстна реклама. Під контекстною 
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рекламою розуміється показ оголошень, заснований на відповідності 

рекламованого продукту змістом відвідуваною користувачем сторінки сайту. 

Третім методом є просування через соціальні мережі. Це один з швидко 

зростаючих напрямків. Відмінність від пошукових систем полягає в тому, що 

пошукові системи визначають те, що цікаво користувачеві в даний момент, а 

соціальні мережі припускають, що користувачеві буде цікаво в майбутньому 

на основі даних профілю, обговорень, переходів на зовнішні сайти, 

географічного переміщення користувача, реакції на минулі рекламні пости. 

Четвертим видом сучасного просування є нова форма реалізації продакт-

плейсменту, під цим розуміється реклама, прихована в нейтральному 

контенті. До найсучаснішого методу просування можна віднести рекламу за 

допомогою AR. 

Платформи поширення цифрового продукту: соціальні мережі, 

відеоігри, AR, розважальні інтернет сервіси (Youtube, Twitch), глобальна 

мережа Інтернет та інші. 

Досліджено методи і підходи проектного управління розробкою 

цифрового продукту. Вони поділяються на класичні та гнучкі. До класичних 

входять водоспадна або каскадна модель, інкрементна модель, спіральна 

модель, V-модель та інші. 

Також було розглянуто гнучкі методології такі як Scrum і Kanban. 

Виокремлено переваги та недоліки досліджено можливості даних 

методологій та перспективи їхнього застосування. 
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 Розділ 3. Аналіз технологічних особливостей та прогнозне 

моделювання ринку цифрових продуктів 

3.1 Аналіз технологічних аспектів та особливостей розробки 
цифрового продукту  

Поняття штучної реальності було вперше запропоновано Майроном 

Крюгером (Myron Krueger) в кінці 1960-х років. У 1989 р Джарон Ланье 

(Jaron Zepel Lanier), відомий програміст, футуролог і композитор, ввів більш 

популярне нині назву «віртуальна реальність» (Virtual Reality, VR). VR - це 

створений технічними засобами світ, який передається людині через його 

відчуття: зір, слух, нюх і ін. VR імітує як саме вплив, так і реакції на нього. 

Буквально відразу ж з'явилося і таке поняття, як «доповнена 

реальність» (Augmented Reality, AR). Першим дослідником AR вважається 

Айвен Сазерленд (Ivan Edward Sutherland). У 1966 р компанія - виробник 

вертольотів Bell Helicopter Company почала розробку систем для управління 

нічними польотами з використанням інфрачервоних (ІК) камер, встановлених 

поза кабіною, і приймачів, розташованих безпосередньо перед очима, на 

шоломі пілота. Ці експерименти показали, що пілот цілком може літати з 

такими "штучними" очима. Спочатку цей напрямок одержав назву 

«віддалена реальність» (Remote Reality). Сазерленд, який був тоді 

професором Гарвардського університету, разом зі своїм студентом Бобом 

Споулла (Bob Sproull) прийшов до ідеї замінити ІК-приймачі електронними 

трубками, підключеними до комп'ютера. В результаті в 1967 р з'явився 

перший відеошлем - працюючий прототип системи AR. В цей винахід для 

показу 3D-графіки використовувалися стереоочки Sword of Damocles. 

Зображення в них проектувалося на два напівпрозорих скляних міні-дисплея 

з напиленням срібла. Вперше система була використана в проекті, 

виконаному в 1968 р для тієї ж Bell Helicopter. Стереоочки працювали в парі 

з ІК-камерою, яка перебуває під днищем вертольота. Камера управлялася 

рухом голови пілота. 
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Авторство ж самого терміна AR, який перебуває в ужиток з 1990 р, 

приписується Тому Коделл (Tom Caudell), інженеру-досліднику корпорації 

Boeing. За однією з версій, він використовував словосполучення «доповнена 

реальність», щоб описати цифровий дисплей, який використовується 

електриками літаків, які змішували віртуальну графіку з фізичною 

реальністю. 

AR - це результат введення в поле сприйняття будь-яких сенсорних 

даних з метою доповнення відомостей про оточення і поліпшення сприйняття 

інформації. У 1997 р Рональд Азума (Ronald Azuma) визначив її як систему, 

яка поєднує віртуальне і реальне, взаємодіє в реальному часі і працює в 3D 

[16]. Є й таке визначення AR: «Прямий або опосередкований, що 

відбувається в реальному часі огляд фізичної реальності, елементи якої 

доповнені або розширені згенерованої комп'ютером чуттєвої інформацією, 

такий як звук, відео, графіку або дані GPS». 

Зауважимо, що не слід змішувати або плутати віртуальну і доповнену 

реальність. Їх корінна відмінність в тому, що VR конструює новий штучний 

світ, а AR лише вносить окремі штучні елементи в сприйняття світу 

реального [17]. 

На організованій в далекому 1990 р головним редактором видання 

Wired (в ті роки) Кевіном Келлі (Kevin Kelly) першій виставці в області 

віртуальної реальності Cyberthon свої розробки представили понад 20 

організацій з військових і технологічних галузей. Свої VR- і AR-підрозділу є 

у Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, Sony, Samsung і ін. Тільки в 

Facebook над розвитком технологій VR трудяться понад 400 осіб [18]. 

Попит на розробки в області AR і їх наростаюча популярність серед 

споживачів пов'язані з тим, що обчислювальна потужність і набір датчиків в 

апаратних платформах для смартфонів і планшетів дозволяють виробляти 

накладення будь-яких цифрових даних на зображення, що отримується в 

реальному часі зі вбудованих в пристрої камер. 
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На думку Forbes [19], 2016 року для VR-галузі став початком руху від 

експериментів до продуктів споживчого рівня. Ресурси інвесторів, 

підприємців, інженерів, PR-фахівців і всіх інших учасників ринку в 

найближчі роки будуть кинуті на те, щоб галузь пройшла шлях до прийняття 

технології на масовому ринку. Однак, як зазначено в [19], «ключові 

перешкоди для галузі ще попереду ... шоломи і в цілому AR / VR-пристрої 

все ще громіздкі ... До того ж ці девайси дороги - разом з потужним 

комп'ютером вони обійдуться в 170 000-250 000 руб . ». До слова, в 1980-і 

роки створена згаданим вище Джарон Ланье VPL Research, перша компанія з 

розробки і випуску VR-девайсів, продавала VR-рукавички за $ 5000- $ 10 000, 

а шоломи - за $ 10 000- $ 50 000. 

У той же час 2017 примітний появою безлічі продуктів, які не пов'язані 

з іграми та розвагами. Партнери Microsoft з числа Windows-розробників вже 

пропонують софт для охорони здоров'я, архітектури, дизайну, навчання і 

інших професійних сфер. Корпоративні замовники вже розглядають AR / VR 

як технології, які дають економічний ефект, оскільки вони в дійсності 

скорочують витрати і прискорюють робочі процеси. 

AR-системи можна класифікувати за різними ознаками [20]. 

За типом подання інформації вони бувають візуальні (джерелом 

інформації для людини є зображення), аудіальні (інформація надходить у 

вигляді звуку) і аудіовізуальні (об'єднують два попередні способи). 

Крім того, AR-системи можна розрізняти за ступенем взаємодії з 

користувачем. Так, автономні тільки надають інформацію, а в разі 

інтерактивних систем, як випливає з їх назви, відбувається взаємодія, при 

якому користувач отримує від системи відповідь на свої дії. 

Пристрої, від яких AR-система отримує інформацію про навколишній 

світ, можна розділити на геопозиційному і оптичні. Перші орієнтуються, 

перш за все, на сигнали систем позиціонування GPS або ГЛОНАСС, а також 

можуть використовувати додатково компас і акселерометр для визначення 
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кута повороту щодо вертикалі і азимута. Для других джерелом інформації є 

зображення, отримане з камери. 

Ймовірно, вже можна говорити і про відмінності в способах управління 

AR-системами. Наприклад, такі гіганти, як Apple, Samsung і ін., Ведуть 

розробки носяться пристроїв, управління якими буде здійснюватися за 

допомогою голосу. Очікується також, що в найближчому майбутньому стане 

можливим управління за допомогою очей (спроби створити такі системи вже 

активно ведуться). Для роботи в змішаній реальності, на думку Forbes, часто 

застосовуватиметься кісткова провідність. VR і AR об'єднаються з штучним 

інтелектом. 

Віртуальна реальність (ВР, virtual reality, VR, штучна реальність) - 

створений технічними засобами світ, який передається людині через його 

відчуття: зір, слух, дотик і інші. Віртуальна реальність імітує як вплив, так і 

реакції на вплив. Для створення переконливого комплексу відчуттів 

реальності комп'ютерний синтез властивостей і реакцій віртуальної 

реальності проводиться в реальному часі. 

Системами віртуальної реальності називаються пристрої, які більш 

повно в порівнянні зі звичайними комп'ютерними системами імітують 

взаємодію з віртуальним середовищем шляхом впливу на всі п'ять наявних у 

людини органів почуттів. 

Таких систем в повному обсязі поки що не існує, але при створенні 

віртуальної реальності розробники намагаються домогтися, щоб вона була: 

правдоподібною - підтримувала у користувача відчуття реальності того, 

що відбувається; 

інтерактивної - забезпечувала взаємодію з середовищем; 

доступною для вивчення - надавала можливість досліджувати великий, 

деталізований світ; 

створює ефект присутності - залучала в процес як мозок, так і тіло 

користувача, впливаючи на максимально можливе число органів почуттів. 
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Очевидно, досягнення цих цілей можливо лише при використанні 

високопродуктивного апаратно-програмного забезпечення. 

На даному етапі розвитку технологій VR серед них можна виділити 

наступні типи. 

Технології VR з ефектом повного занурення, що забезпечують 

правдоподібну симуляцію віртуального світу з високим ступенем деталізації. 

Для їх реалізації необхідний високопродуктивний комп'ютер, здатний 

розпізнавати дії користувача і реагувати на них в режимі реального часу, і 

спеціальне обладнання, що забезпечує ефект занурення. 

Технології VR без занурення. До них відносяться симуляції з 

зображенням, звуком і контролерами, що транслюються на екран, бажано 

широкоформатний. Такі системи зараховують до віртуальної реальності, 

оскільки за ступенем впливу на глядача вони набагато перевершують інші 

засобів мультимедіа, хоча і не реалізують повною мірою вимоги, що 

пред'являються до VR. 

Технології VR зі спільною інфраструктурою. До них можна віднести 

Second Life - тривимірний віртуальний світ з елементами соціальної мережі, 

який налічує понад мільйон активних користувачів, гру Minecraft і інші. Такі 

світи не забезпечують повного занурення (втім, у Minecraft вже існує версія 

для віртуальної реальності, що підтримує шоломи Oculus Rift і Gear VR). Але 

зате в віртуальних світах добре організована взаємодія з іншими 

користувачами, чого часто не вистачає продуктів «справжньої» віртуальної 

реальності. 

Віртуальні світи використовуються не тільки в ігровій індустрії: 

завдяки таким платформ, як 3D Immersive Collaboration можна 

організовувати робочі та навчальні 3D-простору - це називається «спільна 

робота з ефектом присутності». Забезпечення повного занурення і, одночасно, 

взаємодії користувачів в віртуальності є одним з важливих напрямків 

розвитку VR. 
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VR на базі інтернет-технологій. До них відноситься перш за все мова 

Virtual Reality Markup Language, аналогічний HTML. Зараз ця технологія 

вважається застарілою, але, не виключено, в майбутньому віртуальна 

реальність буде створюватися в тому числі і з використанням інтернет-

технологій. [21;22] 

Висновок: В розділі 3.1 було розглянуто сучасні платформи розробки 

цифрового продукту такі як AR та VR. Проведене дослідження дає змогу 

визначити їх як перспективні способи розробки, так данні технології 

використовуються маркетингу цифрових продуктів, використання цифрових 

продуктів. Данні технології використовуються для розважальної сфери, 

військової сфери, навчання, медицини, дизайну та архітектури, проектування 

та інші.  

 

3.2 Аналіз розвитку ринку ігрової індустрії як одного з головних 
елементів ринку цифрових продуктів 

Сьогодні індустрія комп'ютерних ігор являє собою швидко 

розвивающийся сектор глобальної економіки, пов'язаний з розробкою, 

просуванням і продажем ігор. А самі ігри тепер позиціонуються і 

сприймаються користувачами як якісні багато жанрове інтерактивні розваги, 

яке поступово стає все популярнішим. 

На думку експертів, саме ігрова індустрія стає провідником ідей 

сучасної творчості та новаторства. Комп'ютерні ігри зараз присутні в різних 

сегментах масової культури, а деякі навіть стали її феноменами (наприклад, 

Mario або Final Fantasy). 

У деяких країнах, наприклад в США, комп'ютерні ігри були визнані 

окремим видом мистецтва. Крім того, було покладено початок нової 

субкультурі зі своєю мовою, іконами, унікальними подіями і заходами. 

Формується потужна екосистема. Геймінг стає високооплачуваною 

професією. Згідно з експертними оцінками, понад 35% всіх геймерів в світі 

готові зробити геймінг своїм основним родом занять (рис. 3.1). 
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Рис.3.1. Готовність респондентів відмовитися від «традиційної» 

професії заради геймінгу. 

 

З'являються не тільки спеціальні журнали, сайти і ТБ-програми, 

присвячені іграм, але і розділи про них зараз включаються в розважальні та 

бізнес-видання (наприклад, британський SUN або американський 

WallStreetJournal). За сюжетом комп'ютерних ігор давно знімаються 

анімаційні та кінострічки (наприклад, «Смертельна битва» (Mortal Combat, 

1995), «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць» (Lara Croft: Tomb Raider, 2001) і 

ін.). А в основі сюжетів самих ігор лежать знакові політичні, економічні та 

соціальні події (наприклад, на основі подій Другої світової війни - Codename 

Panzers, Phase Two (2005) або Blitzkrieg 3 (2017)). 

Про зростаючу роль ігор у житті сучасного суспільства також свідчить 

активне проникнення ігрових практик в неігрові процеси - Гейміфікація 

(gamification) - в ряд традиційних галузей (наприклад, рітейл, реклама, 

банківський сектор, освіта, цивільні авіаперевезення та ін.) З метою 

залучення, утримання і навчання цільової аудиторії. 

Експерти і учасники галузі відзначають розвиток ряду сильних 

тенденцій, які визначають розвиток глобальної ігрової індустрії. Так, велику 

роль продовжують відігравати нові технології (віртуальні, мобільні, хмарні і 
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ін.), Спостерігається злиття віртуальних і фізичних середовищ, соціалізація 

ігор тощо Нижче більш докладно розглянемо центральні тренди індустрії. 

Мобільний геймінг. На даний момент мобільні ігри - ігрові програми 

для смартфонів і планшетів - найдинамічніший сегмент ігрового ринку 

(докладніше про вагу сегмента див. Нижче). Це пояснюється доступністю 

мобільних пристроїв і мобільного трафіку. Дані Limelight підтверджують це: 

смартфони є найпопулярнішим ігровим пристроєм в усьому світі (рис. 3.2). 

 

 

Рис.3.2. Відносний середній час, що витрачається геймером для гри на 

певному пристрої (шкала 0-4 балів) 

 

Згідно з даними App Annie, ігри впевнено посідають перше місце по 

виручці і Завантаженнями в Google Play і App Store (табл.3.1). 
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Таблиця 3.1 

Рейтинг мобільних категорій в 2018 р. 

 ТОП категорій по 

завантаженнях в App 

Store 

ТОП категорій за 

витратами користувачів 

в App Store 

ТОП категорій по 

завантаженнях в Google 

Play 

ТОП категорій за 

витратами користувачів 

в Google Play 

№ Категорія Зміна з 

2017р 

Категорія Зміна з 

2017р 

Категорія Зміна з 

2017р 

Категорія Зміна з 

2017р 

1 Ігри - Ігри - Ігри - Ігри - 

2 Фото і відео +1 Розваги - Інструментар

ій 

- Соц мережі - 

3 Розваги -1 Соц мережі - Розваги - Розваги - 

4 Утиліти - Музика - Комунікації - Лайфстайл +1 

5 Соц мережі - Фото і відео +2 Фото  - Музика & 

Аудіо 

+2 

6 Покупки - Лайфстайл -1 Соц мережі - Підвищення 

продуктивнос

ті 

- 

7 Лайфстайл +1 Здоров'я та 

фітнес 

+1 Музика & 

Аудіо 

+1 Комунікації -3 

8 Фінанси -1 Підвищення 

продуктивнос

ті 

+2 Відеопрограв

ачи і 

редактори 

+3 Здоров'я та 

фітнес 

+1 

9 Підвищення 

продуктивнос

ті 

+2 Книги -3 Підвищення 

продуктивнос

ті 

-2 Знайомства +1 

1

0 

Освіта - Освіта -1 Покупки -1 Освіта -2 

 

Додатковим фактором зростання мобільного сегменту є так зване 

дорослішання мобільного гейминга. На думку ігрових аналітиків, такі 

мобільні ігри, як PUBG і Fortnite, разом з поліпшенням характеристик 

мобільних пристроїв, забезпечили на багато користувачів досвід, який 

поставив їх на один рівень з RTS і шутерами на PC / Mac або ігрових 

приставках. Багато видавців і експерти бачать в мобільному ринку великий 

потенціал, що робить його особливо привабливим для інвесторів. 

Соціалізація ігор. Розумієте кордонів між комп'ютерними іграми і 

соцмережами. В даний час активно розвиваються розраховані на багато 
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користувачів ігрові проекти, що функціонують одночасно як і соціальні 

простори, де учасники можуть грати і спілкуватися під час гри (наприклад, 

The Crew, Minecraft). Експерти вважають, що наступні проекти подібного 

роду будуть використовувати ідею багатокористувацьких ігор вже скоріше як 

соціальний, а не просто ігровий досвід. Крім того, спостерігається і 

інтеграція комп'ютерних ігор з популярними соцмережами (Facebook, Twitter 

та ін.). Видавці вбудовують в геймплей комп'ютерних ігор і в ігрові консолі 

шерингові опції, що дозволяють ділиться враженнями - робити скріншоти, 

записувати відеоролики і розміщувати їх в своїх соцаккаунтах і при цьому не 

залишати гру. 

Зростання популярності кіберспорту (e-Sport). Сьогодні однією з 

найбільш швидко розвиваються сфер в ігровій індустрії стає кіберспорт - 

індивідуальні або командні змагання, що проводяться в віртуальному 

просторі, що моделюються комп'ютерними технологіями. У ряді країн, у 

тому числі в Україні, кіберспорт визнаний офіційним видом спорту і є 

популярною розвагою (рис.3.3). За попередніми оцінками аналітиків Newzoo, 

в 2019 року обсяг світового ринку кіберспорту склав понад 1 млрд. дол. Тут 

варто зазначити, що розмір ринку залежить від рівня призових виплат, 

доходів від реалізації медіаправ, спонсорства та реклами. За більш 

довгостроковими прогнозами, кіберспортивний ринок у 2022 р може вирости 

до 3,2 млрд. дол. 

Кіберспортивні турніри вже можуть бути порівнянні з чемпіонатами в 

традиційних видах спорту за розміром призових. За оцінками експертів, за 

весь час існування кіберспорту було виплачено понад 700 млн. дол. Призових. 

Крім того, як правило, найбільші турніри - мейджори (наприклад, IEM 

Katowice, ESL Pro Legue Season) - проводяться на реальних майданчиках, 

збираючи тисячі глядачів. У табл. 3.2 наведені приклади ігор з найбільшим 

бюджетом на кіберспортивні турніри. 
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Рис.3.3. Країни-лідери за розміром аудиторії кіберспорту в 2019 р, млн. 

чол. 

Таблиця 3.2 

Кіберспортивні ігри з найбільшим сумарним бюджетом на турніри з 

моменту свого створення по 2019 р, млн.. дол. 
№ Кіберспортивна гра Рік випуску Сумарний призовий фонд дол. 

США 

1 Dota 2 2013 219 095 635 

2 Counter-Strike: Global Offensive 2012 87 119 453 

3 Fortnite 2017 84 420 164 

4 League of Legends 2009 73 091 646 

5 Starcraft II 2010 32 137 196 

6 PUBG 2017 21 747 809 

7 Overwatch 2016 21 352 202 

8 Hearthstone 2014 19 208 088 

9 Heroes of the Storm 2015 18 141 257 

10 Counter-Strike 1999 13 484 561 
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За оцінками аналітиків, сума угод з купівлі світових команд ТОП10 

починається від 100 млн. дол. і може доходити до 300 млн. дол. При цьому 

кіберспортивних змагання транслюються в прямому ефірі в Інтернеті, 

збираючи багатомільйонну аудиторію. У найближчому майбутньому 

очікується вихід на цей ринок найбільших відеосервісів (наприклад, Netflix). 

Більш того, традиційні ЗМІ також проводитимуть трансляції 

кіберспортивних чемпіонатів, залучаючи глядачів за допомогою придбання 

ексклюзивних прав на контент. На думку аналітиків Newzoo, з метою прямої 

монетизації трафіку деякі видавці ігор можуть запустити власні платформи 

для проведення відеотрансляцій. 

Стрімінг (streaming). Важливість глядацького досвіду. Сьогодні зростає 

популярність онлайнтрансляцій процесу проходження ігор в режимі 

реального часу, або так званого ігрового стрімінга. За експертними оцінками 

глобальний ринок ігрового стрімінга в 2018 р становив близько 5 млрд. дол. - 

непоганий результат для нового «невиробничого ринку». Згідно з даними 

SuperData, аудиторія ігрових стрімів (понад 650 млн) більше, ніж сукупна 

аудиторія таких найбільших розважальних каналів, як HBO, ESPN, Netflix і 

Hulu. Основні способи монетизації контенту тут - вбудована реклама, пряма 

реклама на Strim, аналогічно блогінгу, партнерські програми, платна 

підписка і донати від користувачів. Користувачі готові не тільки грати, але і 

дивитися, як грають інші, тому що саме стрімінг дає повне уявлення про те, 

що являє собою комп'ютерну гру. Подібні відео розміщуються на 

популярних відеоплощадках або соцмережах. Також спостерігається 

розвиток цілого сегмента спеціалізованих відеострімінгових сервісів (рис.3.4). 

Видавці комп'ютерних ігор різного масштабу вже усвідомили 

потенційні можливості такого формату для монетизації ігрового контенту. На 

думку представників Sony, відео та інструменти для створення відеороликів 

скоро будуть інтегруватися в самі ігри. А деякі невеликі авторські проекти, 

наприклад, Speed Runners або Gang Beasts, спочатку розроблялися для 

залучення користувачів-стримерів Twitch і YouTube за допомогою 
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нестандартних моделей кооперації, незвичайним візуальним рядом і 

графікою, а також великими можливостями для створення цікавих 

відеороликів. 

 

 

Рис.3.4. Частки найбільших в світі стрімінгових платформ за кількістю 

користувачів в 2018 р, в% 

 

У табл.3.3. наведено ТОП10 комп'ютерних ігор за кількістю випущених 

стрімерів на платформах Twitch і YouTube.  

Крім того, очікується, що все більше самих розробників будуть 

прагнути зробити процес розробки більш прозорим за допомогою стрімінга 

прямого ефіру з офісів. Таку модель взаємодії з потенційною аудиторією вже 

використовує Vlambeer. 

Сильний фіджітал-тренд (phygital trend). Розширення меж ігрових 

брендів. Ряд видавців комп'ютерних ігор з метою охоплення нових сегментів 

ринку зміцнює позиції на матеріальних ринках. 
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Таблиця 3.3.  

Чисельність ігрових стримеров на ключових майданчиках, 2019 р. 

TWITCH YOUTUBE 

№ Назва гри Жанр Кількість 

стрімерів, 

тис. чол. 

№ Назва гри Жанр Кількість 

стрімерів, 

тис. ол. 

1 Fortnite Шутер 10,0 1 Fortnite Шутер 3,5 

2 Legaue of Legends Бойова 

Арена 

5,2 2 PUBG Шутер 1,7 

3 PUBG Шутер 4,1 3 Minecraft Пісочниця 1,6 

4 Counter-Strike Шутер 4,0 4 Garena Free Fire Шутер 1,2 

5 Resident Evil 2 Бродилка 2,9 5 Counter-Strike: 

Global Offensive 

Шутер 1,1 

6 Overwatch Шутер 2,8 6 Resident Evil 2 Бродилка 1,0 

7 Call of Duty: Black 

Ops 4 

Шутер 2,3 7 PUBG Mobile Шутер 0,949 

8 Dota 2 Бойова 

Арена 

2,3 8 Grand Theft Auto 

V 

Бродилка 0,893 

9 Old School 

RuneScape 

Рольова 

гра 

2,2 9 FiFA 19 Спорт 0,615 

10 Tom Clancy’s 

Rainbow Six: Siege 

Шутер 1,9 10 Roblox Рольова 

гра 

0,539 

 

Йдеться про продажі товарів з символікою бренду (футболки, браслети, 

чашки і т.д.) і організації тематичних парків (парки Angry Birds і ін.). Також, 

незважаючи на спад інтересу в 2016 р, знову зростає популярність відеоігор 

жанру toys-to-life, що передбачає використання фізичних статуеток / фігурок 

c інтегрованими технологіями ближнього поля або розпізнавання образів, які 

можуть взаємодіяти в комп'ютерній грі (наприклад, LEGO Dimensions, 

Skylanders ). Паралельно реалізуються масштабні відеопроекти, що 

базуються на загальних цифрових активах: ігри, кінофільми або анімовані 

веб- і ТБ-серіали. 

Хмарний геймінг (cloud gaming). На думку ряду експертів, сьогодні 

хмарний геймінг стає одним із драйверів ігрової індустрії. Ринок 

клаудгеймінгу активно зростає: середньорічний темп, за оцінками експертів, 
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становить понад 45%. За прогнозами, до 2024 р хмарний сегмент ігрової 

індустрії зможе вирости до 450 млн. дол. Причин такого бурхливого розвитку 

кілька. По-перше, ця технологія дозволяє користувачам економити на 

захопленні іграми і запускати графіко ємні новинки на малопотужному 

старому обладнанні (стаціонарні комп'ютери, смартфони і т.д.), оплачуючи 

тільки час, проведений в грі. Хмарний геймінг вигідний також і для 

розробників і видавців комп'ютерних ігор. Свої сервіси запустили або 

збираються запустити Nvidia, Apple, Google, Amazon, Microsoft, Verizon і ін. 

Справа в тому, що ігрові хмарні сервіси скоро стануть частиною екосистем 

технологічних корпорацій, що пропонують вже сьогодні різні онлайн-сервіси 

(онлайн-шопінг, хмарний хостинг, можливість перегляду серіалів і ін.). Крім 

того, використання хмарних технологій допоможе боротися з піратством. 

Зміна якості графіки. Найпомітнішим трендом розвитку ігрової 

індустрії є підвищення якості графіки комп'ютерних ігор. Але тут є один 

нюанс: у короткостроковому періоді прориви не так помітні, але якщо 

розширити часові рамки, то прогрес очевидний. Більш того, сьогодні саме 

якість графіки є основним чинником, що провокує користувачів на покупку 

гри (рис.3.5). 

 

 

Рис.3.5. Причини придбання користувачами комп'ютерних ігор 
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На думку галузевих експертів, в найближчі 10-20 років графіка в 

комп'ютерних іграх стане невідмінною від кіно, що в поєднанні з пристроями 

віртуальної і доповненої реальності забезпечить максимально можливий 

ефект занурення. 

Розвиток технологій віртуальної і доповненої реальності (virtual and 

augmented reality) Напрям віртуальної реальності вважається одним з 

найбільш перспективних: за прогнозами, до 2025 року обсяг ринку 

віртуальної реальності може скласти близько 50 млрд. Дол. Підтвердженням 

цьому служить створення гравцями (наприклад, Sony, HTC, Oculus і ін.) 

власних відділів по розробці ігор і гаджетів з використанням елементів 

доповненої реальності: шолом віртуальної реальності, окуляри віртуальної 

реальності та ін. Крім того, зараз активно розвивається підсегмент VR-ринку: 

просторові VR-парки, дозволяють поринути в комп'ютерну гру. Однак у 

даний момент ключовим стоп-фактором розвитку напрямку є висока ціна 

пристроїв. 

Що стосується технологій доповненої реальності, то ці рішення 

переважно використовуються зараз в рамках мобільних додатків (наприклад, 

Pokemon Go, ARBasketball, Zombies, Run! та ін.). Такі високопродуктивні 

технологічні компанії, як Facebook або Apple активно інвестують в проекти 

доповненої реальності, так як очікують істотного прориву в технології і її 

застосуванні в індустрії розваг, освіті та науці. Так, згідно з даними 

дослідження Augmented Reality Market, глобальний ринок доповненої 

реальності може скласти 124 млрд. дол. вже у 2022 р. 

У липні 2016 року на ринку комп'ютерних ігор з'явилася безкоштовна 

розрахована на багато користувачів ролева мобільна гра з елементами 

доповненої реальності для пристроїв iOS і Android - Pokemon Go. 

В основі сюжету гри лежить японські мультиплікаційні стрічки про 

вигаданих істот - покемонів, що володіють надприродними здібностями. 

Розробником програмного забезпечення виступив колишній 

внутрішній стартап Google - американська компанія Niantic Inc., що 
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спеціалізується на геолокаційних сервісах. Інвесторами проекту Pokemon Go 

виступили Google, японська Nintendo, що спеціалізується на створенні 

відеоігор та ігрових консолей, і підрозділ The Pokemon Company, яке 

займається розповсюдженням понад популярної медіафраншизи Pokemon. 

Гра Pokemon GO володіє незвичайною механікою: гравці 

використовують мобільні пристрої з GPS для пошуку, захоплення, битви і 

тренування віртуальних покемонів, які з'являються на екрані, як якщо б вони 

перебували в тому ж реальному місці, що і гравець (наприклад, в парку, 

музеї , церкви, клубі та ін.). 

Крім того, хоча гра і безкоштовна, передбачені внутрішні покупки 

додаткових предметів. Мобільна гра швидко отримала величезну 

популярність, ставши глобальним явищем: вона була завантажена більше 100 

млн. осіб по всьому світу тільки в 2016 р Середній час щоденного 

використання Pokemon Go (33 хвилини в день), за даними Sensor Tower, 

виявилося більше часу, проведеного користувачами в популярних соціальних 

мережах: Facebook (22 хвилини в день), Snapchat (18 хвилин) і Twitter (17 

хвилин). Згідно з даними відкритих джерел, обсяг вкладень склав 20 млн. дол. 

На даний момент, згідно з експертними оцінками, Pokemon Go приносить 

своїм творцям близько 2 млн. дол. в день. 

На думку експертів, Pokemon Go підняла хвилю інтересу до ігор на 

основі визначення місця розташування і доповненої реальності, а також 

заохочення фізичної активності. Але також було відзначено, що гра може 

провокувати аварії і порушення громадського порядку. В результаті ряд країн 

ввів заборону на гру на своїй території, наприклад, Іран. 

Ґрунтуючись на результатах ряду недавно проведених досліджень, 

можна з упевненістю говорити, що світовий ринок ігор стає глибше і 

масштабніше. В останні п'ять років, за оцінками Newzoo, ринок ріс в 

середньому на 11% в рік і в 2019 р досяг 152 млрд. дол., Обігнавши ряд 

інших тематичних ринків, зокрема мова йде про кіно- і музичної індустріях 

(рис.3.6) . 
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Рис.3.6. Динаміка світового ринку комп'ютерних ігор, млрд. дол. 

 

Серед чинників, що спровокували такі зміни, можна відзначити 

бурхливий розвиток Інтернету в усьому світі і дешевизною пристроїв з 

доступом в Інтернет, зокрема мова йде переважно про смартфони, а також 

спрощення інструментів розробки на тлі збільшення дистрибутивних каналів. 

У регіональному розрізі, згідно з даними Newzoo, сьогодні найбільшим 

ринком продовжує залишатися Азіатсько-Тихоокеанський регіон: понад 70 

млрд. дол. В 2019 г. (табл. 3.4). Країнами- драйверами зростання є Китай і 

Японія. Однак темпи зростання по регіону зафіксовані як одні з найнижчих в 

світі (+ 7,6% в порівнянні з 2018 г.). 

На другому місці, за оцінками експертів, знаходиться Північна 

Америка з абсолютним регіональним лідером в особі США (близько 40 млрд. 

дол.). Також в ТОП3 в 2019 р увійшли і країни Західної Європи (25,7 млрд. 

дол.). Ключовим ринком тут виявилася Німеччина. 
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Таблиця 3.4 

Розподіл регіонів за обсягами ринків комп'ютерних ігор в 2019 р. 

№ Регіон Частка на світовому 

ринку,% 

Обсяг ринку, 

млрд. Дол. 

Зміни,%, г / г 

1 Азіатсько-

Тихоокеанський регіон 

47,4 72,2 +7,6 

2 Північна Америка 26,1 39,6 +11,7 

3 Західна Європа 16,8 25,7 +12,3 

4 Латинська Америка 3,7 5,6 +11,1 

5 Близький Схід і Африка 3,2 4,8 +11,0 

6 Східна Європа 2,8 4,2 +7,4 

 

Такі макрорегіони, як Латинська Америка (5,6 млрд. дол.), Близький 

Схід спільно з Африкою (4,8 млрд. дол.) І Східна Європа (4,2 млрд. дол.) 

Істотно відстають за рівнем генерується доходу від трійки лідерів. При цьому 

Східна Європа, куди входить і Україна, є самим слаборозвиненим ігровим 

ринком в світі. Однак, на думку експертів, український ринок перспективний 

як в регіональному, так і в глобальному масштабах. На рис. 3.7 наведені 

частки ігрових ринків країн Східної Європи в 2019 р. 

 

 

Рис.3.7. Порівняння обсягів ринків країн Східної Європи в 2019 р млрд. 

дол. 
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З точки зору використовуваної ігрової платформи, за даними Newzoo, 

найбільшим сегментом в 2019 г. (45% ринку) виявилися мобільні ігри - версії 

ігор, адаптованих для смартфонів і планшетів. При цьому на підсегмент ігор 

для смартфонів припадає 80% усієї виручки мобільного сегменту. Такий 

істотний вага мобільного напряму, як уже говорилося, легко пояснюється 

доступністю самих мобільних пристроїв і вартістю мобільного трафіку, а 

також легкістю освоєння мобільних ігор. Згідно з прогнозами аналітиків, в 

найближчому майбутньому частка мобільного сегменту може вирости до 

50%. На рис. 3.8 приведена сегментація ігрового ринку в розрізі 

використовуваних пристроїв. 

 

 

Рис.3.8. Розподіл ключових сегментів ринку комп'ютерних ігор в 

розрізі пристроїв в 2019 р. в%. 

 

Згідно зі статистичними даними аналітичної компанії App Annie, самої 

завантажується грою в 2019 р стала Free Fire, а найприбутковішою - Fate / 

Grand Order. У табл. 3.5 представлена статистика найпопулярніших 

мобільних ігор 2019 р минулого десятиліття. 
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 Таблиця 3.5 

ТОП 10 найбільш успішних мобільних ігор за період 2010-2019 рр. 

№ ТОП 10 ігор по 

завантаженнях в 2019 р. 

ТОП 10 найкасовіших 

ігор в 2019 р. 

ТОП 10 ігор по 

завантаженнях за 2010-

2019 рр. 

ТОП 10 найкасовіших 

ігор за 2010-2019 рр. 

1 Free Fire Fate/Grand Order Subway Surfers Clash of Clans 

2 PUBG Mobile Honour of Kings Candy Crush Saga Monster Strike 

3 Subway Surfers Candy Crush Saga Temple Run 2 Candy Crush Saga 

4 Color Bump 3D Monster Strike My Talking Tom Puzzle & Dragons 

5 Fun Race 3D Lineage M Clash of Clans Fate/Grand Order 

6 Run Race 3D Pokemon GO Pou Honour of Kings 

7 My Talking Tom 2 Fantasy Westward 

Journey 

Hill Climb Racing Fantasy Westward 

Journey 

8 Homescapes Clash of Clans Minion Rush Pokemon GO 

9 Stack Ball Dragon Ball Z Dokkan 

Battle 

Fruit Ninja Game of War – Fire Age 

10 Call of Duty: Mobile PUBG Mobile 8 Ball Pool Clash Royale 

На другому місці за вагою знаходиться сегмент ігор для консолей - 32%, 

або 48,6 млрд дол. Велику роль тут зіграла гібридна ігрова консоль Nintendo 

Switch, яка очолює різні рейтинги кращих технологічних новинок. За даними 

Nintendo, cо часу запуску ігрової приставки було продано більше 300 млн 

ігор. Але конкуруючі гаджети - Microsoft Xbox One і Sony PlayStation 4 - 

продовжують добре продаватися, згідно з опублікованими релізів компаній. 

Крім того, провідні виробники консолей - Microsoft, Nintendo і Xbox - мають 

намір з метою посилення позицій нарощувати асортимент ігрових продуктів і 

підвищувати якість обслуговування клієнтів на своїх розважальних 

платформах, в тому числі завдяки використанню рішень на базі штучного 

інтелекту. На рис. 3.9 представлені найбільш продавані ігрові консолі з 

моменту їх випуску на ринок. 

Десктопні рішення сумарно займають 23% ринку (34,9 млрд. дол.), З 

яких 2% - це браузерні онлайн-ігри, а решта 21% - завантажувані або 

коробкові версії комп'ютерних ігор. Але ситуація в цьому сегменті 

неоднозначна. З одного боку, згідно з даними Newzoo, виручка браузерних 

ігрових проектів в цілому скорочується. 
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Рис.3.9. Найпопулярніші консолі в світі з моменту запуску по вересень 

2019 р. млн. шт. 

 

З іншого боку, драйвером зростання виступають змагальні ігри, 

включаючи як коробкові, так і браузерні варіанти. У табл. 3.6 в 

ілюстративних цілях представлені найпопулярніші десктопні гри в 2019 р. 

Таблиця 3.6 

Найпопулярніші десктопні гри в світі в 2019 р. 

№ Назва PC-гри Країна Розробник / видавець 

1 League of Legends США Riot Games 

2 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Франція Ubisoft 

3 Counter-Strike: Global Offensive США Valve 

4 Minecraft Швеція Mojang (Microsoft) 

5 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Південна Корея PUBG Corporation 

6 Legends of Runeterra США Riot Games 

7 Apex Legends США Electronic Arts 

8 Grand Theft Auto V США Rockstar Games 

9 Overwatch США Blizzard Entertainment 

10 Dota 2 США Valve 
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З точки зору жанрової приналежності, найбільшим сегментів є «екшен» 

(Action), на другому місці по продажах знаходиться «спорт» (Sport), 

замикають трійку лідерів гри в жанрі «королівська битва» (Battle Royale). 

Також найбільш популярними є ігри таких жанрів, як «пригодницький екшн» 

(Action-adventure), «рольові ігри» (Role-playing), «гонки» (Racing), «файтинг» 

(Fighting), «стратегії в реальному часі» ( Real-time strategy), «симулятори» 

(Simulator). Необхідно відзначити, що 2019 р. вибухове зростання 

спостерігався у відносно новому жанрі - гіперказуальних ігор. Детальний 

опис жанрів см. в Додатку 1. 

На жаль, глобальної актуальною статистики в такому форматі поки не 

представлено в відкритих джерелах, але в ілюстративних цілях (рис. 3.10) 

показана жанрова дистрибуція ігор на одному з найбільших ринків світу - 

США. 

 

 

Рис.3.10. Дистрибуція комп'ютерних ігор в залежності від жанру в 2018 

р, в% від проданих версій. 

 

Сьогодні на ігровому ринку можна виділити дві ключові категорії 

учасників - це безпосередньо розробники комп'ютерних ігор і компанії-

видавці. Розглянемо ці категорії більш докладно. Розробниками 
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комп'ютерних ігор є ІТ-компанії різного масштабу, що спеціалізуються на 

створенні ігрового контенту. При цьому розробником може бути як єдина 

людина, так і велике підприємство з розподілом обов'язків між 

співробітниками по областям діяльності - програмування, дизайн, художня 

складова, тестування і т.д. 

Великі компанії-розробники з великим бюджетом, наприклад, 

американські Activization Blizzard або Valve, самі контролюють свою 

діяльність. Але більшість компаній розробників отримують фінансову та / 

або маркетингову підтримку з боку компаній видавців. У цьому випадку, як 

правило, розробники змушені спрощувати свої ігри з метою її трансформації 

в більш масовий продукт. Також існують інша категорія розробників, які 

реалізують свої креативні проекти за рахунок власних ресурсів або 

використовують інструменти колективних фінансів - незалежні або інді-

розробники. 

Відносно спеціалізації розробників необхідно відзначити, що компанії 

можуть спеціалізуватися на певній консолі (наприклад, PlayStation (Sony), 

Xbox (Microsoft)) або розвиватися на базі цілого ряду платформ (рис.3.11). А 

деякі компанії зараз конвертуєте гри з однієї системи в іншу. 

 

 

Рис.3.11. Найбільш популярні ігрові платформи у розробників в 2019 р. 
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На думку експертів, розробники переключаються з мобільних 

платформ на персональні комп'ютери через більш низьку вартість придбання 

користувача на останніх. 

З комп'ютерів на консолі - в гонитві за більшою зрозумілістю і 

простотою ігрового процесу на них для широких категорій населення, а з 

консолей переключаються на мобільні рішення, тому що хочуть випускати 

менше бюджетні гри. Ситуацію, що склалася називають «танцем платформ» 

(platform dance). Можливо кроссплатформенність в найближчій перспективі 

стане новим трендом. 

Також присутній жанрова спеціалізація виробників комп'ютерних ігор: 

наприклад, спортивні ігри, рольові відеоігри або шутери від першої особи. 

Окремо слід відзначити, що сьогодні розробники комп'ютерних ігор активно 

стали використовувати статистику користувача інформації. Навіть 

формуються спеціальні відділи для збору і обробки даних. Так, розробники 

трансформують свої популярні ігри в гнучкі платформи, що реагують на 

поведінку користувачів. Використовуючи статистику, розробники змінюють 

складність гри, доповнюють її. 

Що стосується видавців, то це компанії, що виводять на ринок 

комп'ютерні ігри, створені всередині компанії-видавця або окремими 

компаніями, безпосередньо займаються їх розробкою. Тут варто сказати, що 

у видавничому бізнесі сьогодні зацікавлені не тільки профільні компанії 

(наприклад, Valve), але і гравці з суміжних ринків - виробники електроніки 

(наприклад, Apple) або інтернет-корпорації (наприклад, Google), що 

володіють всіма ресурсами для виведення на ринок перспективних ігрових 

рішень. 

Крім того, більшість видавців комп'ютерних ігор розвивають власні 

студії розробки. Наприклад, розробник ігор, що спеціалізується на 

спортивних симуляторах EA Vancouver, що належить Electronic Arts; 

багатопрофільна Radical Entertainment, яка є дочірньою компанією 
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Activization Blazzard; дочірні ігрові компанії японської Sony - Polyphony 

Digital і Naughty Dog. Видавець також несе відповідальність за розробку, 

видання, просування і рекламу гри. Крім того, як правило, видавець фінансує 

процес розробки, але при цьому може встановлювати творчі обмеження. 

Саме видавець оплачує необхідні ліцензії, локалізації, макети, друк, 

написання посібників користувача, дизайни коробок і рекламних постерів, 

фанатську фіджітал-продукцію та ін. 

Окремо варто відзначити, що останнім часом змінилася бізнес-

стратегія більшості великих видавців. Спостерігається скорочення кількості 

розроблюваних ігор при вкладенні великих ресурсів в розвиток всіх 

існуючих проектів (табл. 3.7). Ця стратегія дозволяє видавцям об'єднати 

великі відкриті світи з графікою нового рівня якості, а також створювати 

більше спеціалізованих робочих місць при розробці високобюджетних 

проектів. 

Таблиця 3.7.  

Найбільші ігрові компанії, які дотримуються стратегії скорочення 

кількості випущених тайтлів 

Компанія Кількість випущених ігор Оцінка якості ігор за версією 

Metacritic (бали) 

Зміни за період 

(бали) 

2010 2018 2010 2018 

Electronic Arts 48 12 72,6 77,5 +4,9 

Sony 46 20 70,9 71,8 +0,9 

Activization 

Blizzard 

26 10 69,3 77,4 +8,1 

Microsoft 21 6 73,4 76,6 +3,2 

Take-Two 19 9 77,0 77,1 +0,1 

Nintendo 39 30 76,1 76,4 +0,3 

Capcom 19 14 74,5 79,3 +4,8 

Ubisoft 30 25 64,6 73,7 +9,1 

Namco Bandai 25 25 66,3 71,8 +5,5 

Sega 28 30 67,4 78,5 +11,1 

Sqaure 17 25 70,8 71,0 +0,2 
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За оцінками аналітиків, дохід великих ігрових компаній або корпорацій, 

в складі яких є потужні ігрові активи, згідно з експертними даними, 

становить від 6 до 18 млрд. дол. в рік. За підсумками 2019 р ТОП5 публічних 

компаній з ігровими активами в світі - це китайська Tencent, японська Sony, 

американські Apple, Microsoft Studios і Activision Blizzard (табл. 3.8). Варто 

зазначити, що до рейтингу не потрапили досить великі приватні компанії, 

наприклад Valve і ін. 

Таблиця 3.8 

Найбільші публічні компанії з ігровими активами в світі по виручці в 

2019 р. 

№ Компанія Країна Виручка в 2019 р млрд дол. Зміна, г / г,% 

1 Tensent Китай 19,7 +9% 

2 Sony Японія 14,3 +41% 

3 Microsoft США 9,8 +32% 

4 Apple США 9,5 +18% 

5 Activization Blizard США 6,9 +6% 

6 Google США 6,5 +22% 

7 NetEase Китай 6,2 +11% 

8 Electronic Arts США 5,3 +4% 

9 Nintendo Японія 4,3 +36% 

10 Bandai Namco Японія 2,7 +13% 

 

Однак якщо подивитися на ставлення критиків і безпосередньо ігровий 

аудиторії до випущених ігор, то вимальовується інша картина. Згідно з 

рейтингом видавців від агрегатора Metacritic, що відображає оцінку релізів, в 

лідерах виявився італійський видавець 505 Games, що випустив в 2019 році 

декілька знакових продуктів - Control, Bloodstained: Ritual of the Night і 

Indivisible. У червні 2020 р. очікується її новий десктопний реліз - Death 

Stranding, якщо пандемія COVID-19 не внесе свої корективи. На другому 

місці, завдяки виходу Sekiro: Shadows Die Twice, знаходиться американська 

Activization Blizzard. Трійку лідерів замикає японський виробник ігрових 

консолей Nintendo. Її головними новинками в 2019 року стали Fire Emblem: 
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Three Houses і Super Mario Maker 2. При цьому лідери попереднього рейтингу 

по виручці, наприклад, Sony або Microsoft, не потрапили в топові позиції. У 

табл. 3.9 наведені перші десять компаній, що входять в рейтинг. 

Таблиця 3.9.  

Рейтинг кращих видавців комп'ютерних ігор за версією Metacritic в 

2019 р. 

№ Видавець Країна Сукупна кількість балів Середній бал ігор 

1 505 Games Італія 306,7 80,0 

2 Activision Blizzard США 301,4 79,9 

3 Nintendo Японія 299,2 80,0 

4 Paradox Interactive Швеція 296,8 77,8 

5 Capcom Японія 291,1 79,1 

6 Annapurna Interactive США 290,7 80,5 

7 Xbox Game Studios США 289,6 76,4 

8 Humble Bundle США 289,2 76,2 

9 Square Enix Японія 285,0 76,1 

10 Devolver Digital США 283,0 76,0 

 

Ігрова індустрія істотно змінилася за останні 5-7 років. Поява і 

популяризація магазинів мобільних додатків і цифрових платформ 

дистрибуції зробили процес видання ігор в світовому масштабі доступним 

навіть для невеликих студій. Йдеться про так званих інді-іграх (indie games) - 

комп'ютерних іграх, що створюються окремими розробником або невеликою 

командою, як правило, без фінансової підтримки офіційного видавця 

комп'ютерних ігор. 

Однак «незалежний» сегмент став активно розвиватися, починаючи з 

2000-х рр., Унаслідок появи нових способів цифрової дистрибуції і засобів 

розробки. За двадцять років було випущено безліч авторських продуктів, 

спрямованих на різну аудиторію. На думку експертів, хоча такі ігри і не 

відрізняються масштабом, але не мають обмежень за своїм функціоналом або 

сюжетної лінії. При цьому сильного «комерційного» крену в порівнянні з 
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високо бюджетними іграми не спостерігається. А розробники проявляють 

абсолютну свободу творчого самовираження, так як не мають обмежень з 

боку видавців. В результаті, за оцінками як самих аналітиків, так і 

користувачів, часто випускаються інноваційні та креативні комп'ютерні ігри 

з великим художнім вираженням. Крім того, популяризації такого формату 

сприяє спрощення засобів розробки і дистрибуції комп'ютерних ігор. 

Згідно з оцінками критиків і галузевих аналітиків, проривами серед 

інді-ігор на сьогодні вважаються Braid (Number None, 2008), World of Goo 

(2D Boy, 2008), Minecraft (Mojang, 2009), Super Meat Boy (Team Meat, 2010) і 

Journey (Thatgamecompany, 2012). При цьому Minecraft є найбільш 

продаваною інді-грою, за версією книги рекордів Гіннесса. Тобто якщо 

раніше авторські гри сприймалися з часткою скептицизму через обмежені 

фінансові можливості, відсутність просування і впізнаваного бренду, то після 

таких проривів ставлення до них змінилося. 

Варто відзначити, що зараз великі видавці (наприклад, Sony або 

Microsoft) стали активно підтримувати незалежних розробників 

комп'ютерних ігор, надаючи їм необхідні ресурси, але не обмежуючи творчі 

ідеї. 

Фіджітал тренд не оминув інді-сегмент стороною. Сьогодні інді-

розробники досить активно шукають альтернативні шляхи по комбінуванню 

цифрового і матеріального ігрових процесів. З огляду на здешевлення 

адитивних і безконтактних технологій, для невеликих компаній стає 

можливою реалізація франшизних проектів (виробництво ігрових фігурок, 

рішень жанру toys-to-life і т.д.), раніше доступних переважно великим 

учасникам. 

Вибір моделі монетизації комп'ютерних ігор залежить від платформи 

(консоль, смартфон / планшет або персональний комп'ютер) і регіону. В 

одних країнах не поширені консолі, в інших населення через високий рівень 

інтернет-піратства в принципі не готове платити за оригінальні цифрові 

продукти. Також в більшості сучасних ігор використовується гібридний 
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підхід до монетизації - в поєднанні способи утворюють гнучку модель, де 

недоліки одного способу монетизації можуть забезпечувати переваги для 

іншого. Розглянемо всі найбільш популярні підходи. 

Продажі фізичних і цифрових копій гри - класична модель монетизації 

(Pay2Play, P2P). За певну плату користувач отримує доступ до ігрового 

контенту і ігрового процесу. Як вже говорилося, зараз основні продажі 

ігрової продукції здійснюються на цифрових платформах. Примітно, що в 

ряді випадків ціни в фізичному і цифровому магазині можуть бути практично 

однакові - політика видавця. У цьому випадку, щоб скоротити витрати на 

упаковку, друк дисків, доставку в торговельні точки і т.д., споживачі 

набувають барвисто оформлену коробку з кодом доступу всередині замість 

диска. Виняток становлять колекційні видання. 

Мікротранзакціонная модель. Зараз все популярнішим стає моделі 

низького входу (розмір платежу, як правило, не перевищує 5 дол.) Або 

нульовою вартістю доступу з наступним продажем персоналізованих 

продуктів (Free2Play, F2P). Такий підхід дозволяє гравцям ознайомитися з 

грою і оцінити якість продукту. Далі, після залучення в гру видавець починає 

заробляти на мікротранзакції. Зокрема, гравцеві пропонується заплатити за 

комфорт (наприклад, відключення спливаючій реклами) і можливість зміни 

внутріігрового статусу: преміум-акаунти з різними привілеями, придбання 

внутрішньої валюти, колекційного спорядження, зміна характеристик 

персонажа і ін. (Рис. 3.12). 

За даними аналітичних агентств, частка користувачів, які роблять 

покупки в безкоштовних іграх, невелика - від 3 до 10%. Але так як аудиторія 

успішних ігор сягає кілька мільйонів чоловік, розмір виручки може бути 

досить відчутним. Середній місячний чек платить гравця в таких проектах, за 

експертними оцінками, коливається від 10 до 50 дол. Нижче на рис. 3.13. 

відображений розмір доходів, згенерованих іграми, які базуються на моделі 

Free2Play. 
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Рис.3.12. Основні внутрішньо ігрові покупки в 2018 р, в% придбань 

 

 

Рис.3.13. Виручка ТОП 10 ігор з моделлю нульового доступу в 2018 р, 

млрд. дол. 
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За даними SuperData Research, на сьогоднішній день обсяг глобального 

ринку Free2Play-ігор становить понад 22 млрд. дол. Очікується, що до 2022 

року цей показник виросте до 25 млрд. дол. 

Продаж епізодів. На перший погляд така модель здається менш 

витратним способом в порівнянні з одноразовим випуском комп'ютерної гри. 

Але фактично використання такої моделі пов'язане з рядом складнощів. 

Зокрема, необхідно постійно підтримувати інтерес гравців і заповнювати 

неігрових контентом перерви між виходом епізодів. А це досить затратно. 

Проте ряд інді-студій використовують або готові впровадити таку модель. Як 

щодо успішного прикладу великої компанії можна привести епізодна проект 

американської Valve - Half-Life 2 (2004), Half-Life 2: Episode One (2006) і 

Half-Life 2: Episode Two (2007). Тут варто зазначити, що третій епізод так і не 

вийшов. 

Внутрішньо ігрова реклама та партнерство. Ігрові компанії також 

отримують дохід за рахунок торгівлі особистими даними користувачів і 

показом реклами (банерна, повно екранна реклама або перегляд відео з 

винагородою, яка передбачає бонуси всередині гри). При цьому, як уже 

говорилося, зазвичай передбачена платна опція скасування показу рекламних 

роликів. 

Справляння абонентської плати. Абонентська плата може стягуватися 

за ігровий час, доступ до бібліотеки ігор, ексклюзивним знижкам і новинкам 

за тиждень до прем'єри, власний сервер в якості послуги та ін. При цьому 

спостерігається гнучкість підходів до встановлення термінів дії подпісочного 

сервісу. Так, це може бути не обов'язково річний або місячний період оплати, 

а пакет з 24 годин, які можна витрачати в будь-який час, або, наприклад, 

ліміт до наступного поразки. 

Моддинг і продаж користувацького контенту. Сьогодні важливою 

складовою ігрових всесвітів стає призначений для користувача контент, який 

перетворюється в затребуваний товар. Сам процес створення контенту 

сприймається користувачами як гра, а вбудовані інструменти для 
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модифікування ігор (моддинга) дозволяють ефективно утримувати цільову 

аудиторію. Крім того, моддинг, на думку самих розробників, є своєрідною 

кузнею ідей і кадрами для ігрової індустрії. 

Ігрова індустрія досить специфічна, в тому числі і в інвестиційному 

плані. До недавнього часу вважалося, що розробка комп'ютерних ігор є 

переважно творчим процесом, тому, на думку ряду експертів, комерційний 

успіх складно спрогнозувати. 

Проте потік інвестицій в сектор зростає. За даними аналітичних 

агентств, в 2019 року обсяг капіталовкладень в глобальну ігрову індустрію 

склав 7,2 млрд. дол., Включаючи венчурні інвестиції і IPO. Для порівняння, в 

2018 р обсяг інвестицій становив 6,8 млрд. дол. За найсміливішими 

прогнозами, до 2030 року цей показник може вирости до 250 млрд. дол. 

Найбільш цікавими напрямками для інвесторів на даний момент, згідно з 

даними Digi-Capital, є технічна інфраструктура (движки, стрімінгові рішення 

і т.д.), MOBA і MMO-гри і мобільні ігри. 

Необхідно відзначити, що в першому кварталі 2020 року обсяг 

венчурних інвестицій став знижуватися через пандемії COVID-19. Інвестори 

вважали за краще зайняти вичікувальну позицію. За оцінками Digi-Capital, 

негативна динаміка може продовжитися найближчі 3-6 місяців. Що ж 

стосується угод злиття-поглинання (M & A), то, на думку аналітиків, в цьому 

сегменті нічого не змінилося і буде спостерігатися тільки зростання. Це 

можна пояснити зацікавленістю ігрових видавництв, перш за все, в 

придбанні нових рішень. 

Крім інвестиційних фондів і видавництв, як інвесторів можуть 

виступати непрофільні компанії, які вирішили диверсифікувати свої активи, а 

також безпосередньо самі геймери за допомогою краудфандінгових сервісів. 

Розглянемо всі ці категорії докладніше: 

 Інвестори, специфічні для індустрії комп'ютерних ігор - ігрові 

видавництва, про які говорилося вище. 
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 Професійні інвестиційні фонди різного ступеня залученості в 

сектор. Зокрема, мова йде переважно про венчурні фонди, наприклад, Makers 

fund, Altered Ventures, Kleiner Perkins, Vulcan Capital, Team Liquid, Smash 

Ventures і ін. Також формуються спеціалізовані фонди, орієнтовані на 

інвестиції тільки в ігрову індустрію. Тут варто зазначити, що самі видавці 

відеоігор, а також гравці суміжних ринків формують подібні структури. Так, 

наприклад, вже існують фонди, створені китайської Tencent, нідерландської 

Good Shepherd Entertainment, канадської V2 і ін. Крім того, число бізнес-

ангелов18 для ігрових компаній, за експертними оцінками, по всьому світу 

вже перевищує 20 тис. Осіб. 

 Непрофільні інвестори, включаючи компанії реального сектора. 

В останні роки компанії, що не мають прямого відношення до комп'ютерних 

ігор, купують частки в компаніях-розробників. Так, наприклад, в 2015-2017 

рр. китайський холдинг Leyou Technologies, що займається виробництвом 

м'яса птиці, вирішивши диверсифікувати свій бізнес, придбав таких 

розробників, як SNK, Digital Extremes, Splash Damage і Athlon Games, а також 

частку в Certain Affinity. 

 Краудфандінгові майданчика. З метою пошуку фінансування 

розробники активно використовують цифрові краудфандінгові майданчики, 

націлені на розвиток креативних проектів для фінансування нових проектів, 

для створення цільових спільнот навколо ігор, а також оцінки інтересу до 

проекту ще до запуску повноцінної розробки або масштабних інвестицій. Так, 

зростає кількість компаній на популярній майданчику Kickstarter, в рамках 

якої спонсорам проекту пропонуються в ньому творчі ролі (наприклад, 

акторів озвучення або створення музичного супроводу гри). 

Необхідно відзначити, що учасники індустрії використовують 

краудфандінг і для розвитку існуючих проектів - підтримки кіберспортивних 

змагань, благодійності і т.д. Розробники одних з найпопулярніших 

кіберспортивних ігор Dota 2 і Smite використовували краудфандінг, щоб 

підвищити значимість і вартість призів в кіберспортивних чемпіонатах. Так, 
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в 2014 р американська компанія-розробник Valve змогла збільшити призовий 

пул до 10 млн. дол. В кіберчемпіонаті по Dota 2 саме за рахунок продажів 

гравцям внутрішньо-ігрового предмета. Valve внесла в бюджет турніру 600 

тис. Дол. Призових, інші 9,4 млн дол. Були зібрані з продажів внутрішньо-

ігрового предмета. У міру збільшення турнірного бюджету Valve відкривала 

для власників різний бонусний контент: після того як бюджет подолав 

позначку в 6 млн. дол., Гравцям пообіцяли предмет, який дозволяє змінювати 

в Dota 2 будівлі на базі; за досягнення рубежу в 10 млн. дол. власникам дали 

можливість зробити прогноз на матч. Інший американський розробник HiRez 

вклав 600 тис. Дол. В свій перший чемпіонат по Smite, але при цьому залучив 

2 млн. дол. За рахунок продажу гравцям платних артефактів і речей. Крім 

того, Hi-Rez використовувала продаж ігрових артефактів в тому числі і для 

благодійності. 

Сьогодні комп'ютерні ігри присутні в різних сегментах масової 

культури, а деякі навіть стали її феноменами (наприклад, Mario або Final 

Fantasy). На тлі зростання популярності комп'ютерних ігор зародилася нова 

субкультура, представниками якої є геймери - повноправні гравці або люди, 

хто проводить багато часу за іграми або активно цікавляться ними. 

Сьогодні, за даними аналітичних агентств, налічується понад 2,5 млрд. 

геймерів у всьому світі. При цьому, за прогнозами, їх число буде тільки 

рости. Серед факторів, які сприяють зростанню, крім тотальної діджіталізаціі 

варто відзначити спадкоємність поколінь: нині з'явилося перше покоління 

батьків, які виросли, граючи в комп'ютерні ігри, і тепер передають своє 

захоплення і ігрові переваги своїм дітям. 

Крім того, у міру розвитку ігрової індустрії, стали формуватися 

геймерські сегменти, що розрізняються за способом споживання ігрового 

контенту. Згідно з даними дослідження, проведеного Newzoo, було виділено 

три ключові категорії таких споживачів: гравці, спостерігачі і власники. При 

цьому можливе виділення ще більш вузьких категорій (понад 60). У табл. 

3.10 приведена макросегментація геймерів. 
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Таблиця 3.10 

Сегментація любителів комп'ютерних ігор в 2018 р. 

Ключовий сегмент Підсегмент 

Гравці (Players) - користувачі, які проводять 

безпосередньо за іграми достатня велика 

кількість часу. 

- Фанатичні гравці 

- Активні гравці 

- Традиційні гравці 

- Любителі ігор, самі не грають в ігри 

Спостерігачі (Viewers) не так багато часу 

проводять за іграми (або взагалі не грають), зате 

із задоволенням дивляться геймерський відео 

контент. 

- Активні спостерігачі 

- Регулярні спостерігачі 

- Випадкові спостерігачі 

- Любителі ігор, не переглядають стрім 

Власники (Owners) - користувачі, які 

скуповують продукти, призначені 

безпосередньо для ігор або пов'язані з ними 

(ігрові гаджети, периферію і ін.). 

- Фанатичні власники 

- Завзяті власники 

- Байдужі власники 

- Любителі ігор, не вчиняють покупки 

 

З гендерної точки зору, за даними дослідницьких агентств, розподіл 

гравців обох статей в світі приблизно однакове - 54% припадає на частку 

чоловіків-геймерів, 46% - відповідно, частка геймерів жіночої статі. Середній 

вік геймера - 34 роки. На рис. 3.14 та рис. 3.15 відображене співвідношення 

геймерів різного віку і статей. 

 

 

Рис.3.14. Віковий розподіл геймерів в світі в 2019 р, в%. 
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Рис.3.15 Гендерний розподіл геймерів в світі в 2019 р, в%. 

 

Висновки: В даному розділі було розглянуто розвиток ринку ігрової 

індустрії як одного з головних елементів ринку цифрових продуктів. 

Індустрія комп'ютерних ігор (розробка, видання та просування ігор) - одна з 

найбільш швидко розвиваюшихся галузей комп'ютерних технологій і 

одночасно глобального сектора розваг. Вона займає велику частку ринку 

цифрових продуктів.  

Досліджено ключові тенденції ігрової індустрії: розвиток нових та 

покрашення старих технологій: (мобільні, хмарні, віртуальні, графічні, 

штучний інтелект та ін.), інтеграція в соціальні мережі та зворотній процес 

ігри самі стають соціальними мережами, зростання популярності кіберспорту. 

Світовий ринок комп'ютерних ігор стає глибше і масштабніше. В 

останні п'ять років він ріс в середньому на 11% в рік і в 2019 р досяг 

позначки в 152 млрд. дол., Обігнавши ряд інших конкурентних тематичних 

ринків таких як кіно- і музичної індустріях, чий сумарний обсяг ринків склав 

всього 62 млрд. дол. 

Було проведено аналіз ринку в регіональних аспектах та досліджено 

здобутки за останні роки. Розглянуто моделі монетизації та окремі сегменти 

54% 

46% 

Чоловіки геймери Жінки геймери 
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даного ринку та виявлено перспективні та швидкозростаючі такі як 

мобільний геймінг. Проаналізовано діяльність найбільших компаній. 

 

3.3 Прогнозне моделювання та вплив COVID-19 на розвиток ринку 
цифрових продуктів 

Для прогнозування розвитку ігрової індустрії був обранний показник 

дохідності з 1989-2020 рр (рис.3.16). Прогноз здійснюється за допомогою 

програми Statistica. 

. 

 

Рис.3.16 Оборот ринку ігрової індустрії 1989-2020рр. 

 

Для початку проведемо попередній аналіз наявного часового ряду. Для 

цього звернемося до модулю Advanced Models >Times Series/Forecasting. 

Побудуємо для змінної Income лінійний графік попередньо задамо точки осі 

х змінною Year (рис.3.17). 
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Plot of variable: INCOME
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Рис.3.17 Лінійний графік 

Проведемо автокореляційний аналіз даного часового ряду. Для  цього 

на вкладці Autocorrs зазначимо кількість лагів 28. Результат проведеної 

автокореляції зображено на рис.3.18. 

Autocorrelation Function

INCOME

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

0
 28 -,242 ,0606
 27 -,236 ,0678
 26 -,222 ,0743
 25 -,217 ,0802
 24 -,166 ,0857
 23 -,201 ,0910
 22 -,212 ,0959
 21 -,187 ,1005
 20 -,191 ,1050
 19 -,201 ,1093
 18 -,195 ,1134
 17 -,197 ,1174
 16 -,158 ,1213
 15 -,158 ,1250
 14 -,137 ,1286
 13 -,067 ,1321
 12 +,009 ,1356
 11 +,046 ,1389
 10 +,066 ,1422
  9 +,096 ,1454
  8 +,137 ,1485
  7 +,147 ,1516
  6 +,177 ,1546
  5 +,207 ,1575
  4 +,279 ,1604
  3 +,426 ,1633
  2 +,589 ,1661
  1 +,785 ,1688
Lag Corr. S.E.

0
128,1 ,0000
112,2 ,0000
100,1 ,0000
91,09 ,0000
83,78 ,0000
80,03 ,0000
75,16 ,0000
70,27 ,0000
66,83 ,0000
63,53 ,0000
60,16 ,0000
57,19 ,0000
54,37 ,0000
52,66 ,0000
51,06 ,0000
49,92 ,0000
49,66 ,0000
49,66 ,0000
49,55 ,0000
49,33 ,0000
48,90 ,0000
48,05 ,0000
47,11 ,0000
45,79 ,0000
44,06 ,0000
41,05 ,0000
34,24 ,0000
21,65 ,0000
  Q p

 

Рис.3.18 Автокореляція 

Перше значення що було отримане значиме. Видалимо його за 

допомогою взяття різності порядка 1. Для цього перейдемо на вкладку 

Difference, integrate та в пункті Differencing задамо лаг=1. В робочій книзі 

побудувався графік перетвореного ряду (рис.3.19). 
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Plot of variable: INCOME
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Рис.3.19. Графік перетвореного ряду порядку 1 

 

Проте нас цікавить чи волость зменшити значення автокореляції на 

лагу 1. Проведемо автокореляцію для отриманого ряду (рис.3.20).  

Autocorrelation Function

INCOME  : D(-1)

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 27 -,058 ,0625
 26 -,027 ,0699
 25 +,000 ,0766
 24 +,017 ,0827
 23 -,121 ,0884
 22 -,090 ,0938
 21 +,036 ,0989
 20 -,150 ,1037
 19 -,099 ,1083
 18 -,018 ,1127
 17 -,076 ,1170
 16 -,078 ,1211
 15 -,037 ,1251
 14 -,073 ,1289
 13 -,001 ,1326
 12 +,064 ,1363
 11 +,071 ,1398
 10 -,046 ,1433
  9 -,018 ,1466
  8 +,131 ,1499
  7 -,158 ,1532
  6 -,013 ,1563
  5 +,001 ,1594
  4 +,035 ,1625
  3 +,248 ,1654
  2 -,005 ,1684
  1 +,022 ,1712
Lag Corr. S.E.

0
12,92 ,9897
12,07 ,9907
11,93 ,9871
11,93 ,9807
11,88 ,9722
10,00 ,9863
 9,08 ,9886
 8,94 ,9836
 6,84 ,9950
 6,01 ,9962
 5,98 ,9933
 5,56 ,9922
 5,15 ,9908
 5,07 ,9849
 4,74 ,9804
 4,74 ,9660
 4,53 ,9519
 4,27 ,9346
 4,16 ,9005
 4,15 ,8438
 3,38 ,8478
 2,32 ,8885
 2,31 ,8050
 2,31 ,6792
 2,26 ,5196
  ,02 ,9914
  ,02 ,8989
  Q p

 

Рис.3.20 Автокореляція отриманого ряду на лагу 1. 
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Взяття різності 1 дійсно привело до зменшення авто кореляційної 

функції на відповідному кроці. Візьмемо додатково різності порядку 10 

(рис.3.21) 

Plot of variable: INCOME
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Рис.3.21 Графік перетвореного ряду порядку 10 

 

Для перетвореного ряду з двома різностями порядку 1 та порядку 10 

побудуємо автокореляцію(рис.3.22) та приватну автокореляцію(рис.3.23). 
Autocorrelation Function

INCOME  : D(-1); D(-10)

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf . Limit-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

0
 17 -,085 ,0910

 16 -,068 ,1017

 15 -,051 ,1115

 14 -,106 ,1204

 13 +,011 ,1287

 12 +,117 ,1365

 11 +,019 ,1439

 10 -,153 ,1509

  9 +,108 ,1576

  8 +,157 ,1641

  7 -,253 ,1703

  6 +,031 ,1762

  5 -,034 ,1820

  4 -,046 ,1876

  3 +,367 ,1930

  2 -,255 ,1983

  1 -,133 ,2035

Lag Corr. S.E.

0
13,53 ,6998

12,66 ,6971

12,22 ,6625

12,01 ,6057

11,23 ,5916

11,22 ,5101

10,49 ,4872

10,47 ,4004

 9,44 ,3978

 8,97 ,3453

 8,05 ,3285

 5,83 ,4421

 5,80 ,3260

 5,77 ,2172

 5,71 ,1268

 2,09 ,3525

  ,43 ,5135

  Q p

 

Рис.3.22 Автокореляція перетвореного ряду 
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Partial Autocorrelation Function

INCOME  : D(-1); D(-10)

(Standard errors assume AR order of k-1)

 Conf. Limit-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 17 -,085 ,2182

 16 -,200 ,2182

 15 -,042 ,2182

 14 -,137 ,2182

 13 +,000 ,2182

 12 +,066 ,2182

 11 -,066 ,2182

 10 +,131 ,2182

  9 +,053 ,2182

  8 +,089 ,2182

  7 -,256 ,2182

  6 -,124 ,2182

  5 +,152 ,2182

  4 -,038 ,2182

  3 +,317 ,2182

  2 -,278 ,2182

  1 -,133 ,2182

Lag Corr. S.E.

 

Рис.3.23 Приватна автокореляція перетвореного ряду 

 

Будуємо наш прогноз для цього в меню вибіру значень вибірку від 1-31. 

Переходимо до модулю Arima & autocorrelation functions де в свою чергу 

задамо значення показників p=0, q=0, P=0, Q=1. Проведемо оцінку 

параметрів з таблиці 3.12. 

Таблиця 3.11 

Отримані параметри 

 Param. Asympt. Std. Err. Asympt. t(26) p Lower 95% Conf Upper 95% Conf 

Qs(1) 0,732809 0,247157 2,964955 0,006407 0,224771 1,240847 

 

Хоч у нас всього одна оцінка програма оцінила її і показала по 

параметру t-критерію Стьюдента, що даний параметр оцінений статистично 

значимий , таким чином статистичні критерії говорять про те, що отримана 

модель узгодженна з теорією. Отриманий нами прогноз на рис.3.24. 
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Forecasts; Model:(0,1,0)(0,1,1) Seasonal lag: 3

Input: INCOME

Start of origin: 1        End of origin: 31

Include cases: 1:31
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Рис.3.24 Спрогнозований результат 

 

Отриманий в ході прогнозу результат свідчить про зростання ринку 

ігрової індустрії в 2021-2022рр. до показників в 169,8 млрд. дол.. та 174,3 

млрд. дол. відповідно. 

У 2020 р попередніми оцінками аналітиків обсяг світового ринку 

комп'ютерних ігор міг вирости на 18%, до 170-180 млрд. дол. Але глобальна 

пандемія внесла свої корективи. При цьому можна відзначити як негативні, 

так і позитивні моменти, але однозначної оцінки ситуації поки немає. 

Новий вірус виявився своєрідним драйвером ігрового ринку. Люди, 

сидячи вдома, стали шукати доступні розваги. За оцінками Nielsen, середній 

ігровий час виросло на 30-40%. У Китаї, наприклад, масовий карантин 

спровокував активне зростання національного ігрового ринку: + 25,2% в 

порівнянні з четвертим кварталом 2019 р до 10,3 млрд. дол., За даними 
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китайської Асоціації розробників ігор. Причому драйвером зростання 

виступив саме мобільний сегмент. За оцінками аналітиків і учасників 

індустрії, подібна ситуація зараз спостерігається і на інших ринках. Але поки 

невідомо, як довго триватиме така тенденція. Крім того, пандемія може 

завдати серйозного удару по національним економікам, а в цьому випадку 

населення буде урізати витрати і купувати тільки найнеобхідніше. 

Також спостерігається зростання інтересу користувачів до кіберспорту, 

незважаючи на негативний вплив COVID-19. Зокрема, мова йде про 

скасування або проведенні без глядачів кібертурнірів на фізичних 

майданчиках. Зростанню ж інтересу до кіберспорту сприяє і те, що реальні 

спортивні змагання на час пандемії практично скрізь скасовані. На думку 

аналітиків Sportcal, у кіберспортивних гравців тепер є можливість розширити 

свою аудиторію за рахунок любителів спорту, які раніше віддавали перевагу 

іншому контент. Крім того, зараз медіакомпанії по всьому світу можуть 

почати активно шукати якісний контент для заповнення сітки мовлення. 

Внаслідок чого може вирости і вартість прав на показ кібер змагань. Тут 

потрібно згадати про зростання аудиторії найбільших в світі стрімінгових 

майданчиків - Twitch, Google, YouTube Gaming - на 10-15%, за різними 

оцінками. Збільшення кількості глядачів може привести до зростання доходів 

від рекламодавців або спонсорів. Але стоп-фактором тут, можливо, 

виступить скорочення рекламних бюджетів таких компаній у зв'язку зі 

складною економічною ситуацією. 

Великими учасниками індустрії (наприклад, Electronic Arts, Kojima 

Productions, Sony, Microsoft, Blizzard, Activision і ін.) Були скасовані офіційні 

повноформатні релізи ігор, які зазвичай проводились на найбільших 

конференціях розробників, переважно американських - Game Developers 

Conference, PAX East 2020 року, GPU Technology Conference, Е3, Facebook F8 

і ін. Деякі релізи все ж відбулися або відбудуться, але за допомогою онлайн 

формату. 
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Що стосується безпосередньо розробки ігор, то тут спостерігається 

деяке гальмування. В першу чергу це пов'язано з переходом ігровими 

студіями працівників на віддалений режим (наприклад, CD Project Red, 

Ubisoft, EA і ін.). В таких умовах стає неможливим здійснення деяких етапів 

розробки. Зокрема, мова йде про записи музики для ігор і створення анімації 

за допомогою методу захоплення руху. За оцінками Microsoft, комп'ютерні 

ігри, які повинні будуть вийти в 2021 р постраждають найбільше від 

обмежень, пов'язаних з глобальною пандемією. Ця тенденція характерна 

практично для всіх ринків, в тому числі і українського. 

Крім того, незважаючи на відносну стабілізацію ситуації з COVID-19 в 

Китаї, на думку експертів, поки під питанням залишається налагодження 

масового безперебійного виробництва і поширення нової продукції (зокрема 

консолей Sony Playstation 5 і Microsoft Xbox Series X) на світових ринках в 

2020 р ., включаючи і російський. Хоча, згідно із заявами самих розробників, 

пандемія не вплине на плани з випуску, але кампанії по просуванню будуть 

слабкіше, ніж планувалося. 

За оцінками аналітиків, венчурні інвестиції в сектор у всьому світі 

скорочуються - звичайна практика під час кризових явищ. Інвестори вважали 

за краще зайняти вичікувальну позицію. Ринок IPO поки теж заморожений. 

Негативна тенденція, за прогнозами, може продовжитися в найближчі 3-6 

місяців. При цьому активність у сфері угод злиття-поглинання (M & A) на 

розвинених ринках не знижується: «ресурсні» компанії скуповують цікаві 

активи на тлі панічних настроїв. За експертними даними, сума угод за січень-

березень 2020 р склала 1,6 млрд. дол. Більш того, компанії реального сектора 

мають намір активно брати участь в проектах ігрової індустрії. Тепер ця 

сфера стає більш привабливим напрямком в умовах, коли багато інших 

напрямків, в першу чергу традиційні сектора, переживають спад. 

Окремо необхідно згадати про активну позицію учасників ігрової 

індустрії в боротьбі з COVID-19. Ігрові компанії в усьому світі зараз 

об'єднуються, включаючи і російських учасників, щоб запропонувати свою 
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підтримку (благодійні пожертвування, збір коштів і т.д.) під час пандемії 

COVID-19. Більш того, 18 лідерів ігрової індустріі8 в квітні цього року 

домовилися з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) про 

поширення ключових послань організації з метою уповільнення поширення 

COVID-19 (фізичне дистанціювання, респіраторний етикет, гігієна рук і ін.). 

Для цього була запущена глобальна кампанія #PlayApartTogether: під час 

ігрових сесій гравці будуть також бачити рекомендації від ВООЗ щодо 

нового вірусу. При цьому користувачам пропонуються спеціальні події, 

ексклюзивні пропозиції, заходи і винагороди. 

Висновок: В розділі 3.3 було спрогнозовано ріст ринку ігрової 

індустрії як одного з найбільших постачальників цифрових продуктів а також 

розглянуто вплив COVID-19. Прогноз був виконаний за допомогою 

безкоштовного програмного забезпечення Statistica. Отриманий в ході 

прогнозу результат свідчить про зростання ринку ігрової індустрії в 2021-

2022рр. до показників в 169,8 млрд. дол.. та 174,3 млрд. дол. відповідно. 

Проте на данні результати може негативно вплинути COVID-19. Новий вірус 

виявився своєрідним драйвером ігрового ринку так люди, сидячи вдома, 

стали шукати доступні розваги. Проте спостерігається деяке гальмування 

щодо розробки ігор, це пов'язано з переходом ігровими студіями працівників 

на віддалений режим, що в свою чергу унеможливлює деякі етапи розробки. 

 

Висновок до розділу 3 

В розділі було розглянуто сучасні платформи розробки цифрового 

продукту такі як AR та VR. Проведене дослідження дає змогу визначити їх як 

перспективні способи розробки, так данні технології використовуються 

маркетингу цифрових продуктів, використання цифрових продуктів. Данні 

технології використовуються для розважальної сфери, військової сфери, 

навчання, медицини, дизайну та архітектури, проектування та інші.  

В даному розділі було розглянуто розвиток ринку ігрової індустрії як 

одного з головних елементів ринку цифрових продуктів. Індустрія 
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комп'ютерних ігор (розробка, видання та просування ігор) - одна з найбільш 

швидко розвиваюшихся галузей комп'ютерних технологій і одночасно 

глобального сектора розваг. Вона займає велику частку ринку цифрових 

продуктів.  

Досліджено ключові тенденції ігрової індустрії: розвиток нових та 

покрашення старих технологій: (мобільні, хмарні, віртуальні, графічні, 

штучний інтелект та ін.), інтеграція в соціальні мережі та зворотній процес 

ігри самі стають соціальними мережами, зростання популярності кіберспорту. 

Світовий ринок комп'ютерних ігор стає глибше і масштабніше. В 

останні п'ять років він ріс в середньому на 11% в рік і в 2019 р досяг 

позначки в 152 млрд. дол., Обігнавши ряд інших конкурентних тематичних 

ринків таких як кіно- і музичної індустріях, чий сумарний обсяг ринків склав 

всього 62 млрд. дол. 

Було спрогнозовано ріст ринку ігрової індустрії як одного з найбільших 

постачальників цифрових продуктів а також розглянуто вплив COVID-19. 

Прогноз був виконаний за допомогою безкоштовного програмного 

забезпечення Statistica. Отриманий в ході прогнозу результат свідчить про 

зростання ринку ігрової індустрії в 2021-2022рр. до показників в 169,8 млрд. 

дол.. та 174,3 млрд. дол. відповідно. Проте на данні результати може 

негативно вплинути COVID-19. Новий вірус виявився своєрідним драйвером 

ігрового ринку так люди, сидячи вдома, стали шукати доступні розваги. 

Проте спостерігається деяке гальмування щодо розробки ігор, це пов'язано з 

переходом ігровими студіями працівників на віддалений режим, що в свою 

чергу унеможливлює деякі етапи розробки. 
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Висновок 

В дипломній роботі було досліджено цифрову економіку та 

цифровізацію економіки та суспільства. Цифрова економіка - це всесвітня 

мережа економічної діяльності, комерційних операцій і професійних 

взаємодій, які підтримуються інформаційно-комунікаційними технологіями 

(ІКТ). Досліджено критерії оцінки цифровізації в галузевому або 

виробничому масштабі,  а також етапи становлення цифрової економіки як 

науки. 

Розглянуто основні проблеми розвитку з якими стикається цифрова 

економіка: відсутність системної державної політики у цій сфері, нехватка 

кваліфікованих кадрів для даної галузі, забезпечення цифрових дивідендів 

для кожного громадянина з урахуванням того, що цифрові технології 

змінюють бізнесмоделі, характер праці та способи надання послуг. 

Були розглянуті основні переваги цифрової економіки. До них 

відносяться прискорення залучення інвестицій та економічного зростання, 

технологічна та цифрова модернізація промисловості, реалізація людських 

ресурсів, розвиток цифрових технологій та цифрових індустрій. 

Досліджено перспективи розвитку цифрової економіки. Так до них 

можна віднести цифровізацію суспільства, покращення розвитку 

промисловості в цілому. 

Досліджено зв'язок цифрової економіки та ринку цифрових продуктів. 

В ході дослідження можемо дійти висновку, що сектор виробництва 

цифрових товарів і надання послуг, пов'язаних з цифровими технологіями, є 

ядром цифрової економіки. Статистика країн ОЕСР, незважаючи на 

загальносвітову нестабільність, свідчить про стійке зростання світової 

торгівлі продуктами цифрової економіки (в середньому, зростання становить 

близько 4%), випереджаючими темпами зростає обсяг послуг, що надаються 

(до 30% в рік). Збільшуються витрати підприємств на дослідження, 

пов'язаних з цифровими технологіями, що вказує на те, що сектор цифрових 

технологій грає ключову роль в інноваціях. Розвивається і стає доступнішим 
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цифрова інфраструктура підвищується якість комунікаційних мереж у міру 

впровадження технологій 4G і оптоволоконних засобів передачі даних, при 

цьому знижуються ціни, зокрема, на послуги мобільного зв'язку, 

збільшуються можливості по використанню мобільних пристроїв для 

доступу в інтернет, що, в кінцевому підсумку , дозволяє прогнозувати все 

більший радіус дії і розвиток цифрових технологій в світі. 

Був проведений аналіз моделі життєвого циклу цифрового продукту. 

Життєвий цикл програмного забезпечення - умовна схема, що включає фази 

створення програмного забезпечення. Життєвий цикл розробки цифрового 

продукту має назву PDLC. Було визначено основні етапи розробки PDLC: 

підготовчі етапи (ініціація, підготовка, Proof of Concept), етапи розробки 

(MVP, Release) , завершальний етап (на якому відбувається підтримка 

продукту). 

Проаналізовано методи та платформи поширення цифрового продукту. 

Першим методом є пошукова оптимізація Search Engine Optimization (SEO) - 

це вивід сайту в верхні позиції пошукової видачі. Наступним інструментом 

просування є контекстна реклама. Під контекстною рекламою розуміється 

показ оголошень, заснований на відповідності рекламованого продукту 

змістом відвідуваною користувачем сторінки сайту. Третім методом є 

просування через соціальні мережі. Це один з швидко зростаючих напрямків. 

Відмінність від пошукових систем полягає в тому, що пошукові системи 

визначають те, що цікаво користувачеві в даний момент, а соціальні мережі 

припускають, що користувачеві буде цікаво в майбутньому на основі даних 

профілю, обговорень, переходів на зовнішні сайти, географічного 

переміщення користувача, реакції на минулі рекламні пости. Четвертим 

видом сучасного просування є нова форма реалізації продакт-плейсменту, під 

цим розуміється реклама, прихована в нейтральному контенті. До 

найсучаснішого методу просування можна віднести рекламу за допомогою 

AR. 
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Платформи поширення цифрового продукту: соціальні мережі, 

відеоігри, AR, розважальні інтернет сервіси (Youtube, Twitch), глобальна 

мережа Інтернет та інші. 

Досліджено методи і підходи проектного управління розробкою 

цифрового продукту. Вони поділяються на класичні та гнучкі. До класичних 

входять водоспадна або каскадна модель, інкрементна модель, спіральна 

модель, V-модель та інші. 

Також було розглянуто гнучкі методології такі як Scrum і Kanban. 

Виокремлено переваги та недоліки досліджено можливості даних 

методологій та перспективи їхнього застосування. 

Розглянуто сучасні платформи розробки цифрового продукту такі як 

AR та VR. Проведене дослідження дає змогу визначити їх як перспективні 

способи розробки, так данні технології використовуються маркетингу 

цифрових продуктів, використання цифрових продуктів. Данні технології 

використовуються для розважальної сфери, військової сфери, навчання, 

медицини, дизайну та архітектури, проектування та інші.  

В даному розділі було розглянуто розвиток ринку ігрової індустрії як 

одного з головних елементів ринку цифрових продуктів. Індустрія 

комп'ютерних ігор (розробка, видання та просування ігор) - одна з найбільш 

швидко розвиваюшихся галузей комп'ютерних технологій і одночасно 

глобального сектора розваг. Вона займає велику частку ринку цифрових 

продуктів.  

Досліджено ключові тенденції ігрової індустрії: розвиток нових та 

покрашення старих технологій: (мобільні, хмарні, віртуальні, графічні, 

штучний інтелект та ін.), інтеграція в соціальні мережі та зворотній процес 

ігри самі стають соціальними мережами, зростання популярності кіберспорту. 

Світовий ринок комп'ютерних ігор стає глибше і масштабніше. В 

останні п'ять років він ріс в середньому на 11% в рік і в 2019 р досяг 

позначки в 152 млрд. дол., Обігнавши ряд інших конкурентних тематичних 
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ринків таких як кіно- і музичної індустріях, чий сумарний обсяг ринків склав 

всього 62 млрд. дол. 

Було спрогнозовано ріст ринку ігрової індустрії як одного з найбільших 

постачальників цифрових продуктів а також розглянуто вплив COVID-19. 

Прогноз був виконаний за допомогою безкоштовного програмного 

забезпечення Statistica. Отриманий в ході прогнозу результат свідчить про 

зростання ринку ігрової індустрії в 2021-2022рр. до показників в 169,8 млрд. 

дол.. та 174,3 млрд. дол. відповідно. Проте на данні результати може 

негативно вплинути COVID-19. Новий вірус виявився своєрідним драйвером 

ігрового ринку так люди, сидячи вдома, стали шукати доступні розваги. 

Проте спостерігається деяке гальмування щодо розробки ігор, це пов'язано з 

переходом ігровими студіями працівників на віддалений режим, що в свою 

чергу унеможливлює деякі етапи розробки. 

Під час проведеного дослідження розвитку ринку ігрової індустрії 

можна зробити висновок, що індустрія відеоігор розвивається швидкими 

темпами, і доходи від неї щороку зростають. Як показує прогноз 

зростатимуть і надалі, тому розвиток даної індустрії є доволі перспективним. 
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