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Анотація. Хмарні технології щороку стають все
популярнішими і знаходять своє застосування в різних
галузях народного господарства. Найчастіше їх
застосовують підприємства у своїй господарській
діяльності. У різних країнах популярність і поширеність
хмарних обчислень є різною. У статті проведено аналіз
сучасного стану використання хмарних обчислень на
підприємствах в Україні, в Польщі і в інших країнах
Європейського Союзу.
У статті також зроблено спробу окреслення
можливих дій і заходів для пропагування користі і
перспектив застосування хмарних обчислень в
господарській діяльності підприємств.
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1. Постановка проблеми.
Протягом останніх 20 років відбувається швидкий розвиток різних
інформаційно-комунікаційних технологій. Сьогодні їх застосування поширюється в
різних сферах господарської діяльності і суспільного життя. Сучасна комп’ютерна
техніка й інформаційно-комунікаційні технології використовуються в різних галузях, в
тому числі в економіці, державному управлінні, політиці, соціології, охороні здоров’я,
Мачуга Р. Сучасний стан використання хмарних обчислень на підприємствах в Україні,
Польщі і інших країнах європейського союзу [Електронний ресурс] / Роман Мачуга //
Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 2 (19). — С. 37-49. — Режим
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культурі, науці, транспорті, туризмі, навчанні тощо. Поряд із застосуванням
різнорідного локального програмного забезпечення щоразу частіше використовуються
програми і сервіси, що доступні користувачам в режимі online при використанні мережі
Інтернет.
Сьогодні, використовуючи програмне забезпечення у формі веб-програм,
„в режимі online можна займатися бізнесом, готувати і надсилати різного роду
звітність, отримувати через Інтернет адміністративні послуги, купувати і продавати
товари через Інтернет, вчитися при використанні платформ e-learning, створювати
віртуальні офіси, поширювати і надавати доступ до інформації, збирати маркетингову
інформацію” [7]. Цей перелік може бути доповнений й іншими можливостями, що
сьогодні їх надає Інтернет. На приклад, це проведення анкетних online досліджень,
пошук даних статистичних, комунікація з іншими користувачами мережі,
рекламування товарів і послуг, використання різних сервісів і послуг, що надаються
хмарними середовищами.
Особливо інтенсивно в останні роки розвиваються хмарні обчислення, а їх
застосування в різних областях народного господарства набуває все більшої
популярності. Перспективність використання хмарних обчислень є незаперечною і
щороку зростає поле їх прикладного застосування. Враз з тим актуальним є відповідь
на питання про сучасний рівень використання хмарних технологій на підприємствах в
Україні, а також його порівняння з іншими країнами, наприклад європейськими.
Розуміння рівнів застосування зазначених технологій в різних розвинутих країнах
сприятиме мотивації їх впровадження на підприємствах в Україні.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Сьогодні є вже достатньо різних публікацій наукових, присвяченим аналізу
можливостей і перспектив у використанні хмарних обчислень. Причому можливість їх
застосування розглядається науковцями в різних галузях. Наприклад, можливості
використання хмарних обчислень в бухгалтерському обліку розглядалося в
працях [20], [12], в статті [21] аналізується можливість використання хмарних
технологій в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами, застосування
хмарних технологій в маркетингу та електронній комерції розглядає автор
публікації [17], використання хмарних технологій в науково-дослідній діяльності
досліджується в публікації [19], а перспективи хмарних обчислень в діяльності
банківських установ розглядаються в статті [13]. Такі публікації лише підтверджують
зацікавленість хмарними технологіями в наукових колах. Крім науковців хмарними
обчисленнями цікавляться і підприємці та різні організації. В мережі Інтернет досить
часто з’являються аналітичні огляди, публікації авторства ненаукових і неурядових
установ чи то інформаційних ресурсів. Здебільшого такі публікації скеровані на аналіз
переваг і можливих напрямків застосування сучасних хмарних технологій в різних
сферах господарської діяльності. Прикладами таких можуть бути публікації [25], [18] і
інші.
Також зацікавленість хмарними технологіями і можливостями їх використання
зростає щороку і на державному рівні. Періодично постають відповідні дослідження і
публікації, що проводяться державними структурами і організаціями. При чому як в
Україні, так і в Європейському Союзі. Прикладами таких українських публікацій можуть
бути, наприклад, [24], [15], – про перспективи використання хмарних сервісів в Україні,
а європейських публікації, наприклад, [6], [1], – про сучасний стан і про перспективи
використання цих технологій європейськими підприємствами. Перша спроба
проведення порівняльного аналізу сучасного стану використання хмарних технологій
в Польщі і країнах Європейського Союзу також була зроблена автором даної статті, а
його результати опубліковано в грудні 2017 року [8].
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Для проведення сучасних наукових досліджень досить корисними сьогодні є
державні установи, які на своїх інформаційних ресурсах періодично публікують
загальнодоступну статистичну інформацію. Вони є постачальниками достовірних
даних, які можуть бути основою для різнопрофільного аналізу і побудови прогнозів.
Такими установами є: в Україні – Державний комітет статистики України1, в Польщі –
Головне управління статистичне2, в Європейському Союзі – Євростат3 та інші.
3. Невирішені раніше частини загальної проблеми
Поряд з досить ґрунтовними дослідженнями хмарних сервісів і їх можливостей
наразі відсутні порівняльні дослідження, які б показували різницю в їх розвитку і
популярності та актуальному стані застосування в Україні і, наприклад, в країнах
Євросоюзу.
4. Постановка завдання.
Метою статті є проведення порівняльного аналізу сучасного стану використання
хмарних сервісів в Україні, в Польщі й інших країнах Європейського Союзу. Також в меті
статті автор ставить собі завдання окреслення можливих дій і заходів для
пропагування користі і перспектив застосування хмарних обчислень в господарській
діяльності й суспільному житті.
5. Виклад основного матеріалу.
Поняття хмарних обчислень (хмарних технологій, віртуального хмарного диску
чи „cloud computing” в анг. мові) „…є досить широким і неоднозначним – в
розбудованому розумінні перетворенням в хмарі є все, що опрацьовується поза
локальною мережею” [5]. Сьогодні науковцями використовуються і цитуються різні
дефініції хмарних обчислень (технологій). Найчастіше застосовуються такі:
 Хмарні обчислення є „…послугою, що полягає на віддаленому наданню
розрахункових потужностей пристроїв ІТ, надається зовнішніми суб’єктами, доступна
на вимогу в довільний момент часу та масштабується в міру потреби” [11];
 „Хмарні обчислення – це зовнішній віртуальний простір, на якому
записуються дані” [10];
 „Хмарні обчислення – це сучасна модель організації праці підприємства, яка
полягає на використанні послуг, що надаються вибраним зовнішнім постачальником в
межах ліцензійної оплати. Клієнта, що використовують такого типу технології, мають
гарантований швидкий доступ до своїх даних і постійну технічну підтримку” [10];
 Хмарний сервіс може бути трактований як „модель, що дозволяє загальний,
зручний, надаваний на вимогу мережний доступ до спільного середовища можливих до
конфігурації засобів перетворення (наприклад, мережі, серверів, дискового простору
для зберігання, програмного забезпечення і послуг), які можна швидко надати і
звільнити при мінімальних управлінських затратах чи діях зі сторони надавача
послуги” [1];
 „Послуги хмарних обчислень – послуги, які поставляються (орендуються) із
серверів провайдерів послуг і дозволяють споживачам із будь-якого комп'ютера, що
має доступ до мережі Інтернет, використовувати програмне забезпечення,
комп'ютерну потужність, дисковий простір тощо для віддаленої обробки та зберігання
даних” [16].
http://www.ukrstat.gov.ua/ (доступ 16.09.2018).
GUS – Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/ (доступ 16.09.2018).
3 Eurostat – European Commission, https://ec.europa.eu/eurostat (доступ 16.09.2018).
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Це лише кілька з десятків існуючих визначень і трактувань поняття хмарних
обчислень (хмарних технологій). Варто зауважити, що їх спільною об’єднуючою
характеристикою є те, що доступ до різних послуг, програмного забезпечення,
розрахункових потужностей, дискового простору відбувається дистанційно при
використанні мережі Інтернет.
За основу базових характеристик хмарних обчислень та їх моделей варто
прийняти стандарт, який підготовлено і опубліковано в 2011 році Департаментом
Торгівлі (США) і Національним Інститутом Стандартів і Технологій [9]. Дефініції,
сформульовані в цьому стандарті, досить часто цитовані науковцями і в сьогоднішній
час.
Найважливішими перевагами хмарних технологій є:
 клієнт не мусить інсталювати на власних комп’ютерах вибраного
програмного забезпечення;
 актуалізація програмного забезпечення відбувається на сервері, для його
використання достатньо підключення наявного обладнання до мережі Інтернет;
 значна економія витрат (немає потреби купівлі програмного забезпечення
для кожного комп’ютера, а технічні параметри їх продуктивності можуть бути
нижчими);
 можливість віддаленої праці, незалежно від місця локалізації працівника;
 можливість організації „віртуального офісу” без потреби винайму окремого
реального приміщення та присутності усіх працівників в тому самому офісі;
 вирішення проблеми різних версії спільних документів, над якими повинні
працювати декілька працівників, автоматична актуалізація внесених коректив для усіх
працівників;
 широкі можливості управління правами доступу користувачів до необхідної
інформації (файлів);
 постійне реєстрування доступу до документів і абсолютне записування
внесених користувачами змін [7].
У сьогоднішній час хмарні технології можуть використовуватися різними
користувачами для:
 дистанційного використання розрахункових потужностей;
 постійного нагромадження інформації і зберігання файлів;
 використання програмного забезпечення в режимі online (бухгалтерське,
офісне, CRM тощо);
 поширення інформації і надання доступу до неї;
 використання електронної пошти;
 хостингу баз даних тощо.
З огляду на певну універсальність хмарні технології можуть застосовуватися
різними типами підприємств і організацій в різних сферах народного господарства,
державного управління і в суспільному житті. Не дивлячись на швидкий розвиток
технологій інформаційно-комунікаційних та їх широке застосування в щоденному
житті поширення і популярність хмарних технологій в різних країнах є на різних
рівнях.
Порівняльний аналіз рівнів використання хмарних технологій в Україні, Польщі і
інших країнах Європейського Союзу можливий на підставі доступних даних
статистичних. Як вже відзначалося вище, головними постачальниками таких даних є
Державний комітет статистики України, Головне управління статистичне (Główny
Urząd Statystyczny) і Євростат (Eurostat).
Незважаючи на те, що в Україні хмарні обчислення використовуються вже давно,
статистичні дані про рівень їх застосування до 2016 року, нажаль відсутні. Збирання
інформації про використання хмарних технологій розпочалося лише з 2016 року. Про
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це свідчить відсутність відповідної інформації в тематичних збірниках „Використання
інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України” за рік 2015 [22] і
попередні роки. Дані про використання хмарних обчислень на підприємствах України
з’являються лише в аналогічному статистичному збірнику за 2016 рік [23]. Така
ситуація, на нашу думку, є свідченням позитивних змін на державному рівні і появою
зацікавленості та розумінням перспективності застосування хмарних обчислень.
На відміну від України статистичні дані про використання хмарних технологій
підприємствами в країнах Європейського Союзу почати збирати щонайменше на два
роки швидше, інформація для ознайомлення доступна розпочинаючи від 2014 року [3].
Також варто звернути увагу на той факт, що крім статистичної інформації про
використання хмарних технологій на підприємствах в країнах Європейського Союзу
також збираються дані щодо використання зазначених технологій і серед осіб
приватних, наприклад [2]. Нажаль така інформація про використання хмарних сервісів
приватними особами в Україні не збирається Державним комітетом статистики
України,, або ж просто не публікується для відкритого доступу.
Згідно статистичних даних щодо використання підприємствами хмарних
технологій Польща знаходиться практично в кінці переліку країн Європейського
Союзу. В 2017 році лише 10 % підприємств в Польщі використовували хмарні сервіси у
своїй діяльності. У той же час середнє значення серед країн Євросоюзу складає 25 %.
Практично аналогічна ситуація і в Україні – лише 10,3 % підприємств практикують
застосування хмарних сервісів у своїй діяльності. Так, Україна і Польща в цьому
переліку не є останніми, але варто відзначити, що для Фінляндії цей показник у 2017
році складав аж 66 % (рис. 1).

Рис. 1. Відсоток підприємств, що купували послуги хмарних обчислень у
2017 році, %4

Джерело: Опрацювання власне на підставі [3], [14] і [23].

На підставі даних, представлених на рис. 1, можна зробити висновок про те, що
рівень використання хмарних технологій в Україні і в Польщі в 2,5 різи нижчий від
середнього значення для країн Європейського Союзу. Якщо ж порівнювати з країною з
високим розвитком інформатизації суспільства, Фінляндією, то тут рівень нижчий аж в
6,6 рази. Подібна ситуація, нажаль, була і в попередніх 2014-2016 роках (рис. 2).
На рисунку представлено дані, що стосуються України і лише деяких країн Європейського Союзу. Для інших країн Євросоюзу дані
з року 2017 відсутні.
4

41

ISSN 2223-3822 © Соціально-економічні проблеми і держава. — Вип. 2 (19). — 2018

Рис 2. Динаміка відсотка підприємств, що купували послуги хмарних
обчислень, %5

Джерело: Опрацювання власне на підставі [3], [14] і [23].

Тут варто відзначити, що для Польщі прослідковується тенденція щорічного
збільшення відсотка підприємств, що використовують хмарні технології. Це
збільшення в 2014-2016 роках складало 1 %, а в 2017 в порівнянні до 2016 – 2 %.
Відсутність даних для України за роки 2014-2015 не дозволяє прослідкувати
аналогічної тенденції, лише на підставі числових даних з років 2016-2017 можна
констатувати приріст на разі приблизно на 1 %. Якщо ж знову порівнювати динаміку в
Польщі і Україні з Фінляндією, то тут приріст щороку (від 2014 до 2017) складав
відповідно 2 %, 4 % і 9 % (рис. 2). Це свідчить про характерний тренд параболічний, на
відміну від лінійного для Польщі і України. Тобто приріст в Фінляндії відбувається
значно швидше.
Які ж сервіси і послуги є найбільш популярними серед підприємств в країнах
Європейського Союзу і в Україні? Відповідь на це питання можна отримати на підставі
відповідного опрацювання відповідних статистичних даних, що публікуються
Євростатом і Державним комітетом статистики України. Якщо говорити про країни
Євросоюзу, то найбільш популярними напрямками використання хмарних сервісів
серед підприємств є:
 електронна пошта;
 використання офісного програмного забезпечення, доступного online;
 хостинг баз даних;
 зберігання файлів;
 використання спеціалізованого програмного забезпечення, доступного
online (фінансові і бухгалтерські програми, системи CRM).
В Україні для аналізу Державним комітетом статистики використовуються ті ж
самі напрямки плюс ще один додатковий – комп’ютерна потужність для функціювання
програмного забезпечення підприємства [14]. З огляду це можливим є порівняння
рівнів використання хмарних технологій за конкретними напрямками. Таке
порівняння зведено у табл. 1.

5

Дані про кількість підприємств, що використовують хмарні обчислення, в Україні у роках 2014-2015 не збиралися. Аналогічні дані
з року 2015, що стосуються Європейського Союзу, на ресурсах Євростату відсутні.
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Таблиця 1. Рівні використання хмарних технологій в Україні, Польщі і країнах
Європейського Союзу за конкретними видами послуг6

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

електронної пошти
офісне програмне
забезпечення
хостинг баз даних
зберігання файлів
фінансове і бухгалтерське
програмне забезпечення
системи CRM

Фінляндія

2015

Підприємства, що купили
послуги:

Європейський
Союз

Польща

2014

Україна

–
–

–
–

4,8
4,2

5,4
4,8

4
2

5
2

6
3

7
4

12
6

–
–

14
9

–
–

33
20

37
24

42
29

50
37

–
–
–

–
–
–

3,0
2,9
5,5

3,6
3,6
6,0

2
3
2

3
4
2

4
5
2

4
6
3

7
10
6

–
–
–

9
13
7

–
–
–

19
27
20

23
30
24

25
36
26

30
42
34

–

–

2,4

2,6

1

2

2

2

4

–

6

–

15

16

20

22

Джерело: Опрацювання власне на підставі [3] і [14].

Відсутність числових даних (табл. 1) за 2015 і 2017 роки для Європейського
Союзу та за 2014-2015 роки для України дещо ускладнює повноцінне порівняння зміни
в динаміці використання послуг. Разом з тим, однозначно можна стверджувати
наступне:
 використання послуг хмарних технологій в 2016-2017 в Україні і в Польщі
знаходиться приблизно на однаковому рівні, за виключення послуг фінансового і
бухгалтерського програмного забезпечення – тут відсоток підприємств в Україні в 22,5 рази більший від відсотка підприємств у Польщі;
 відсоток підприємств в Україні, що використовують різні хмарні послуги,
нижчий від аналогічного в Фінляндії в 5,7-11,7 разів, а у Польщі відповідно в 7,0-11,3
рази.
Крім вище наведених статистичних даних в Україні також ще акумулюються дані
щодо розміру підприємств, які використовують хмарні сервіси. Згідно них у 2017 році
майже 66,6 % таких підприємств – це були малі підприємства з кількістю працюючих
до 50 осіб, далі йдуть середні підприємства – 23,9 % (від 50 до 249 працівників), і на
останок великі підприємства – лише 9,5 % (понад 250 працівників) [14].
Які ж можуть бути причини такого низького рівня використання хмарних
технологій підприємствами в Україні і в Польщі?
У грудні 2016 року Євростат опублікував статтю „Cloud computing – statistics on
the use by enterprises” [4], у якій представлено результати анкетування підприємств у
2014 році. Головними проблемами (побоюваннями) підприємств при застосуванні
хмарних сервісів були:
 ризик порушення безпеки даних (великі підприємства – 57 %, малі і середні –
38 %);
 сумніви щодо актуальних приписів права, юрисдикції, механізму вирішення
спорів (46 % і 31 %);
 сумніви щодо локалізації записуваних даних (46 % і 29 %);
 проблеми з доступом до даних або програмного забезпечення (35 % і 27 %);
 проблеми зі зміною постачальника послуг (34 % і 27 %);
 високі кошти закупівлі послуг хмарних обчислень (32 % і 32 %);
 недостатні знання хмарних технологій (17 % і 32 %).
Наведені дані стосуються підприємств в країнах Євросоюзу, натомість
аналогічних даних про підприємства в Україні нажаль немає. Можна лише припускати,
що в Україні серед підприємств можуть бути ті ж самі побоювання і перешкоди до
використання хмарних обчислень у своїй господарській діяльності. Із зазначеного
6Дані

за 2015 і 2017 роки для Європейського Союзу та за 2014-2015 роки для України відсутні.
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випливає, що підприємців найбільше турбують питання безпеки даних і юридичні
аспекти.
6. Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку.
На основі вище проведеного аналізу можна зробити наступні висновки:
 застосування хмарних технологій є перспективним і однозначно корисним
напрямком розвитку підприємств, зокрема сприяє економії коштів, впровадженню
сучасних форм електронної співпраці персоналу, покращенню управління інформацією;
 рівень використання хмарних технологій на підприємствах в Україні, як і в
Польщі, є суттєво нижчим від середнього значення в країнах Європейського Союзу;
 головними причинами невикористання підприємствами хмарних обчислень
у своїй діяльності можуть бути побоювання, пов’язані з безпекою даних та
юридичними аспектами застосування хмарних сервісів.
З метою популяризації застосування хмарних обчислень на підприємствах в
Україні можна запропонувати наступне:
1) на державному рівні:
 модернізація і адаптація нормативно-правової бази з врахуванням появи
нових інформаційно-комунікаційних технологій;
 розробка відповідних стандартів для уніфікації забезпечення захисту даних
при використанні хмарних технологій;
 передбачення фінансування спеціалізованих наукових досліджень у сфері
хмарних технологій.
2) у науковому середовищі:
 популяризація переваг використання хмарних технологій підприємствами
шляхом організації наукових конференцій, публікації наукових і популярно наукових
статей;
 проведення наукових досліджень, пов’язаних з різними аспектами
застосування хмарних обчислень в господарській діяльності підприємств.
3) у процесі дидактичному:
 впровадження в навчальний процес предметів, пов’язаних із використанням
хмарних сервісів. Такими предметами можуть бути, наприклад, „Інформаційнокомунікаційні технології”, „Управління інформацією при застосування хмарних
сервісів” тощо.
Перспективою подальших досліджень в даному напрямку можуть бути
дослідження, пов’язані з визначенням ефективності застосування хмарних технологій
на підприємствах, окресленням факторів, що впливають на підвищення ефективності
їх впровадження.
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Аннотация. Облачные технологии с каждым годом становятся все более
популярными и находят свое использование в разных отраслях народного хозяйства.
Наиболее часто их используют предприятия в своей хозяйственной деятельности. В
разных странах популярность и распространение облачных исчислений разные. Целью
статьи ест анализ современного состояния использования облачных исчислений на
предприятиях в Украине, в Польше ы других странах Европейского Союза.
В статье также сделано попытку определения возможных действий и
мероприятий для пропаганды пользы и перспектив использования облачных исчислений
в хозяйственной деятельности предприятий.
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