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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАЗ ДАНИХ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті дано аналіз та синтез наявних перспектив розвитку баз даних в умовах цифрової економіки. 
Проаналізовано багатокомпонентне явище цифрової економіки та цифрових технологій які створюють нові 
можливості та затребувані в усіх секторах економіки. Проаналізовано місце держави в глобальній цифровій 
конкурентоспроможності за міжнародними рейтингами та вплив цифровізації на економіку держави загалом. 
Розглянуто системи баз даних як складову частину інформаційної системи. Відмінна риса бази даних – інфор-
мація у ній обов'язково обробляється електронними носіями і систематизується. Проаналізовано інструменти 
в контексті цифрової економіки та розглянуто інноваційно-інформаційні тренди сучасного соціально-економіч-
ного середовища. Визначено, що бази даних як складова частина цифрових інструментів дають змогу поєднати 
виробництво з індивідуальністю, скоротити період розроблення інноваційної ідеї до реалізації готової продукції і 
досягти ефективної адаптації до вимог споживача.

Ключові слова: база даних, цифрова економіка, інформатизація, цифрові технології, цифрові інструменти.
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Nowadays each country considers a direction of the digital economy development prioritized. The purpose of the research 
is to analyze and synthesize the existing prospects of databases development in the digital economy, as well as to identify 
key technologies and tools that will contribute to this development. Digital technologies are the foundation of a country's 
prosperity, as they create new opportunities in a rapidly changing world. Today Ukraine's rating on international indices of 
the global digital competitiveness is unstable. Currently the country is focused on the development of innovations, however, 
hasn’t used them to improve the economic performance yet. To ensure the operation with databases in modern informa-
tion systems the database management systems are used. Today there are 378 database management systems in the world. 
The distinctive feature of the database is that the information within it is necessarily processed by electronic media with a 
subsequent systematization, which is a subject to certain rules. Designing a database is a complex and time-consuming pro-
cess. The process of a designing the database means to create a database schema and determine the necessary information 
integrity constraints. Databases are used as a part of the information system: computer-aided design systems, data banks, 
information retrieval and expert systems, automated workstations, automated control systems. The process of a proper and 
timely development of the digital economy can significantly affect the production growth rate, quality of life, level of services. 
Any process requires special tools, methods and technologies. Regarding tools in the context of the digital economy, such 
concepts as the Internet of Things, big data, blockchain, neural networks, cloud computing and other tools are generally 
implied, where the main focus of them is to maximize the digitization of all the information flows for the creation of an 
information society. It is determined that databases as a powerful component of digital tools allow to combine production 
with individuality, reduce the development period of innovative ideas till the sale of finished products, provide an opportunity 
to achieve an effective adaptation to consumer requirements.
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Постановка проблеми. Сьогодні кожна держава 
своїм пріоритетним напрямом уважає розвиток циф-
рової економіки. Численні дослідження, присвячені 
питанням розвитку цифрової економіки, демонстру-
ють, що цифровізація національної економіки тісно 
пов’язана з економічним зростанням. Правильно обро-
блена та чітко подана інформація часто збільшує ефек-
тивність прийнятих рішень та результат. Популярність 
баз даних зумовлена доступністю до інформації, швид-
кістю обробки великих масивів даних та гнучкістю її 
використання. Головне завдання розвитку баз даних як 
складової частини інформаційних технологій – при-

дбання тією чи іншою організацією виключно нових 
якостей, що надають їй суттєвої конкурентоспромож-
ності.

Отже, питання тенденцій цифрової економіки та 
перспектив розвитку і використання сучасних баз 
даних є актуальним як у наукових дослідженнях, так і, 
безумовно, у практичній діяльності, адже цифрова еко-
номіка передбачає перетворення усіх сфер діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням перспективного розвитку баз даних та розвитку 
цифрової економіки значну увагу приділяли зарубіжні 
та вітчизняні науковці, зокрема: Е. Бринолфссон,  
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Дж. Вестерман [1], Л. Захарченко, Г. Карчева, С. Коля-
денко, Т. Нібель, Н., Подольчак, М. Руденко, О. Тесьол-
кін [2] та ін. Проте, незважаючи на значну кількість 
напрацювань у даних напрямах, усе ж питання мож-
ливостей розвитку баз даних та цифрової економіки 
потребує подальших досліджень.

Постановка завдання. Метою дослідження є ана-
ліз та синтез наявних перспектив розвитку баз даних в 
умовах цифрової економіки, а також виявлення осно-
вних технологій та інструментів, що сприятимуть 
цьому розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Циф-
рова економіка («нова економіка на основі даних та 
цифрових технологій») – багатокомпонентне та етапне 
щодо свого розвитку явище, яке зачіпає практично всі 
аспекти політичного, соціального, економічного життя 
та призводить до домінування цифрових технологій 
над аналоговими, за рахунок чого створює додану вар-
тість та цінність у відповідних життєвих, виробничих 
процесах, продуктах і послугах [3]. Цифрові техноло-
гії – технології, що застосовуються для збирання, збе-
рігання, обробки, пошуку, передачі та представлення 
даних в електронному вигляді, в основі функціону-
вання яких лежать програмні та апаратні засоби та сис-
теми, затребувані в усіх секторах економіки, що ство-
рюють нові ринки та змінюють бізнес-процеси.

Для нашої держави цифрові технології – основа 
добробуту, адже вони створюють нові можливості у 
світі, що швидко змінюється. Це сфера, що визначає 
суть трансформацій країни для кращого життя, роботи, 
творчості, навчання.

Прогнозний аналіз фахівців про вплив цифровізації 
на економіку загалом показав, що:

– цифровізація істотно збільшить продуктивність 
праці в Україні та дасть змогу досягти мінімум 4% 
додаткового зростання ВВП на рік; 

– цифровізація пронизуватиме всі сектори еконо-
міки та створюватиме нові сегменти і навіть галузі, а 
головне – дасть змогу підприємствам, промисловості 
та бізнесу ефективно та швидко зростати.

Потенціал загального обсягу інвестицій у циф-
рові інфраструктури, проєкти цифрових трансформа-
цій та Індустрію 4.0 – до 15–20 млрд дол. за наступні  
10 років [3].

Також цікавою є оцінка розвитку цифровізації еко-
номіки з використанням міжнародних індексів (табл. 1).

Як видно, рейтинг України за даними індексами є 
нестабільним. Сьогодні Україна зосереджена на роз-
витку інновацій, однак поки що не застосовує їх для 
поліпшення економічних показників.

У сучасних інформаційних системах для забезпе-
чення роботи з базами даних використовують системи 
керування базами даних (СКБД). Система керування 
базами даних – це система, заснована на програм-
них та технічних засобах, яка забезпечує визначення, 
створення, маніпулювання, контроль, керування та 

використання баз даних. За даними аналітичного 
Інтернет-ресурсу DB-Engines, нині у світі налічується  
378 СКБД [5]. 

 Відмінною рисою бази даних є те, що інформація у 
ній обов'язково піддається обробці електронними носі-
ями з подальшою систематизацією, яка підпорядкована 
певним правилам. Проєктування бази даних – це склад-
ний та трудомісткий процес, який полягає у створенні 
схеми бази даних та визначенні необхідних обмежень 
цілісності інформації. Основні завдання проєктування 
бази даних:

– забезпечення зберігання в базі даних усієї необ-
хідної інформації;

– зручна та зрозуміла систематизація інформації, 
включеної до бази даних;

– можливість отримання всієї необхідної інформа-
ції на один запит користувача;

– скорочення надмірності та повторення (дублю-
вання) інформації;

– забезпечення цілісності бази даних.
Бази даних використовують як складник інфор-

маційної системи: систем автоматизованого проек-
тування, банків даних, інформаційно-пошукових і 
експертних систем, автоматизованих робочих місць, 
автоматизованих систем управління. Прикладами 
застосування баз даних є:

– система спостереження Землі (EOS – Earth 
Observing System);

– використання баз даних у військовій галузі (роз-
роблення та використання безпілотних літальних апа-
ратів);

– застосування баз даних у видавничому бізнесі – 
оперативна доставка їх споживачам високошвидкіс-
ними мережевими каналами;

– використання баз даних в охороні здоров'я;
– бази даних у системі електронної комерції – при-

пускає мережеву взаємодію значної частини учасників 
торгових угод.

Процес правильного і своєчасного розвитку циф-
рової економіки може істотно впливати на темпи зрос-
тання виробництва, якість життя населення, рівень 
послуг. Будь-який процес передбачає наявність спе-
ціальних інструментів, методів і технологій роботи. 
Говорячи про інструменти в контексті цифрової еконо-
міки, як правило, мають на увазі такі поняття, як Інтер-
нет речей, великі дані (Big Data), блокчейн, нейронні 
мережі, хмарні обчислення та інші інструменти, осно-
вна спрямованість яких полягає у максимальній циф-
ровізації всіх потоків інформації до створення інфор-
маційного суспільства.

Отже, у результаті технологічного розвитку сформу-
валися такі інноваційно-інформаційні тренди сучасного 
соціально-економічного середовища, які безпосередньо 
або опосередковано використовують бази даних:

1. Великі дані (Big Data) – технології збору, обробки 
та зберігання структурованих та неструктурованих 

Таблиця 1
Місце України в глобальній цифровій конкурентоспроможності [3; 4]

Міжнародні рейтинги, 2020 р. Місце України
Індекс ООН з розвитку електронного урядування EGDI (E-Government Development Index ) 69-е місце серед 193 країн 
Індекс мережевої готовності NRI (WEF/WITSA Networked Readiness Index) 64-е місце серед 134 країн 
Індекс цифрової конкурентоспроможності WDCR (IMD World Digital Competitiveness Ranking) 58-е місце серед 63 країн 
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масивів інформації, що характеризуються значним 
обсягом та швидкістю змін (у тому числі в режимі 
реального часу), що потребує спеціальних інструмен-
тів та методів роботи з ними. Великим даним у про-
грамі Єврокомісії «Горизонт 2020» відведено роль 
«палива для нової цифрової економіки», на них покла-
дають великі надії у забезпеченні захисту користувача 
та вигідної перспективи розвитку бізнесу в умовах гло-
бальної конкуренції [6]. 

2. Штучний інтелект із творчими функціями – сис-
тема програмних та/або апаратних засобів, здатна з 
певним ступенем автономності сприймати інформа-
цію, навчатися та приймати рішення на основі аналізу 
великих масивів даних, у тому числі імітуючи людську 
поведінку. Нейротехнології – кіберфізичні системи, що 
частково або повністю замінюють/доповнюють функ-
ціонування нервової системи біологічного об'єкта, у 
тому числі на основі штучного інтелекту.

3. Технології блокчейн та біткоїн (Blockchain, 
Bitcoin) – алгоритми та протоколи децентралізованого 
зберігання й обробки транзакцій, структурованих у 
вигляді послідовності зв’язаних блоків без можливості 
їх подальшої зміни [7]. Головне завдання технології блок-
чейн виявляється у зниженні навантаження на людську 
працю, що дасть змогу оптимізувати трудові ресурси. 
Із застосуванням цих технологій участь у виробничому 
процесі комерційних банків, нотаріусів і навіть деяких 
державних органів влади стане не обов’язковою.

4. Ще однин інструмент цифрової економіки – 
Інтернет речей (The Industrial Internet of Things – IIoT). 
Чіткого визначення цього терміна немає. Як правило, 
під Інтернетом речей мають на увазі мережу, що скла-
дається з фізичних предметів (речей), здатних контак-
тувати один з одним або із зовнішнім середовищем без 
залучення людини [8]. 

5. Технології об’єднання експертних систем і 
дедуктивних баз даних. Їх особливість – знаходження 
нової інформації за допомогою правил виведення і 
побудови ланцюжків застосування цих правил для 
виведення відповіді на запит. В експертних системах 
знання експертів зберігаються у формі правил, частіше 
використовуються так звані продукційні правила [2].

6. Хмарні послуги, бази даних, сервіси і технології 
(Сloud Technology) дають змогу зберігати, керувати та 
отримувати їхні структуровані, неструктуровані дані 
через хмарну платформу [9]. Ці дані доступні через 
Інтернет. Хмарні бази даних спрощують процес під-
бору персоналу, полегшують спілкування і взаємодію 
персоналу. Саме тому у бізнесі виникає необхідність у 
впровадженні хмарних технологій.

7. Нові виробничі технології – технології цифро-
візації виробничих процесів, що забезпечують підви-
щення ефективності використання ресурсів, проєкту-
вання та виготовлення індивідуалізованих об’єктів, 
вартість яких можна порівняти з вартістю товарів 
масового виробництва. Адитивні технології – техно-
логії пошарового створення тривимірних об’єктів на 
основі їхніх цифрових моделей (двійників), що дають 
змогу виготовляти вироби складних геометричних 
форм і профілів. 

8. Промисловий Інтернет – мережі передачі даних, 
що об’єднують пристрої у виробничому секторі, облад-
нані датчиками та здатні взаємодіяти між собою та/або 
зовнішнім середовищем без утручання людини.

9. Суперкомп’ютерні технології – технології, що 
забезпечують високопродуктивні обчислення за раху-
нок використання принципів паралельної та розподіле-
ної обробки даних та високої пропускної спроможності. 
Комп'ютерний інжиніринг – технології цифрового 
моделювання та проєктування об’єктів та виробничих 
процесів протягом усього життєвого циклу.

10. Квантові технології – технології створення 
обчислювальних систем, засновані на квантових ефек-
тах, що дають змогу радикально змінити способи пере-
дачі та обробки великих масивів даних.

11. Компоненти робототехніки (промислові ро- 
боти) – виробничі системи, що володіють трьома або 
більше ступенями рухливості (свободи), побудовані на 
основі сенсорів та штучного інтелекту, здатні сприй-
мати довкілля, контролювати свої дії та адаптуватися 
до її змін. Сенсорика – технології створення пристроїв, 
що збирають та передають інформацію про стан навко-
лишнього середовища за допомогою мереж передачі 
даних.

12. Технології бездротового зв’язку – технології 
передачі даних за допомогою стандартного радіоін-
терфейсу без використання дротового підключення до 
мережі. 5G – технології бездротового зв'язку п'ятого 
покоління, для яких характерні високі пропускна 
здатність (не менше 10 Гбіт/c), надійність та без-
пека мережі, низький рівень затримки передачі даних  
(не більше однієї мілісекунди), унаслідок чого стає 
можливим ефективно використовувати великі дані.

13. Технології віртуальної реальності – техноло-
гії комп’ютерного моделювання тривимірного зобра-
ження або простору, за допомогою яких людина вза-
ємодіє з «віртуальним» середовищем із подальшим 
сенсорним зворотним зв’язком. Технології доповненої 
реальності – технології візуалізації, засновані на дода-
ванні інформації або візуальних ефектів у фізичний 
світ за допомогою накладання графічного та/або зву-
кового контенту для поліпшення користувальницького 
досвіду та інтерактивних можливостей [10]. 

Необхідно також звернути увагу на активний раз-
виток цифрових фінансових технологій, які стали 
одним зі складників глобальної економічної системи.  
Цифрові технології, на жаль, підвищують ризики 
кіберзлочинів, процеси відмивання грошей тощо. 
А зміни у цій сфері можуть набувати глобального еко-
номічного та стратегічного характеру.

Таким чином, найближчим часом конкурентна 
перевага належатиме компаніям і країнам із високим 
рівнем цифровізації. Провідні світові компанії активно 
впроваджують цифрові інструменти в різні сектори 
економіки, фінансують будівництво центрів обробки 
даних і впровадження систем зберігання відомостей 
про бізнес-операції і клієнтів. Цифрові інструменти 
поєднають виробництво з індивідуальністю, скоротять 
період розвитку інноваційних ідей щодо реалізації 
готової продукції, дадуть шанс на ефективну адапта-
цію до вимог споживачів.

Що нам дає потенціал розвитку нових технологій? 
Ці технології забезпечують стратегічний розвиток 
національної економіки, а саме: платформні компа-
нії є базовою ланкою нової економіки, що забезпечує 
технологічну здатність реалізовувати ціннісні пропо-
зиції для клієнта на основі застосування open source 
рішень, машинного навчання, хмарних технологій 
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заданим рівнем безпеки; нові промислові технології  
Індустрії 4.0 – посилена інтеграція у промислові про-
цеси «кіберфізичних систем» (CPS); нова логістика 
на основі стандартних інфраструктурних рішень (кар-
шерінг, дрони, безпілотники); розумні контракти – 
можливість спрощення та підвищення надійності тран-
закцій B2B, B2G; нові фінансові технології та цифрові 
гроші, що забезпечують створення дворівневої банків-
ської системи; оцифрування інформації та групування 
в системи, які між собою конкурують, – нова ера в 
пошуку та доступі до інформації; нейрокомп’ютерний 
інтерфейс; генна інженерія, біотехнологія.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, циф-
ровізація – один із головних чинників зростання еконо-
міки держави, завдяки їй підвищується продуктивність 
праці, відбувається економія часу, створюється новий 
попит на сучасні товари і послуги, з’являються нові 
якість та цінність. Під час переходу до цифрової еко-

номіки неможливо не помітити ті трансформації, які 
відбулися за останні п’ять років: великі дані, квантові 
технології, компоненти робототехніки та сенсорика, 
нейротехнології та штучний інтелект, нові виробничі 
технології, промисловий Інтернет, системи розподі-
леного реєстру, кіберфізичні системи, хмарні обчис-
лення, технології віртуальної та доповненої реальності 
та багато інших сприяють цифровізації та інтегра-
ції всіх потоків даних для створення інформаційного  
суспільства.

Однак для розвитку інструментів цифрової еко-
номіки потрібні значні ресурси на дослідження та 
розробки, які за останні роки практично не збільшу-
валися. Цифровізація країни має бути комплексною, 
а цифрові перетворення повинні відбуватися шляхом 
об’єднання зусиль влади, бізнесу та громадськості, і 
тоді ми побачимо максимально позитивний ефект як 
для економіки, так і для суспільства.
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