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Дисертацію присвячено розробці теоретико-методичних і прикладних 

засад державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки України. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку сектора цифрової економіки, а 

предметом – теоретико-методичний базис дослідження, методичний 

інструментарій аналізування, інституціональне забезпечення, інструменти та 

засоби державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки України. 

Узагальнені концептуальні характеристики поняття та структури 

цифрової економіки, а саме доведено необхідність оперування поняттям 

«сектор економіки», де створюється якісно нова продуктивна та 

конкурентоспроможна частина доданої вартості національного продукту, 

здійснюється значний позитивний вплив на функціонування і розвиток 

традиційних секторів та галузей економіки, формується електронне поле 

взаємовигідної взаємодії держави, бізнесу та суспільства, забезпечується нова 

якість економічного відтворення та соціально-економічного розвитку; при 

цьому структуру цього сектора утворюють: суб’єкти, об’єкти, продукти, 

споживачі, функції, інституційне, ресурсне та інфраструктурне забезпечення. 

Набув подальшого розвитку підхід до визначення напрямів і засобів 

державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки шляхом 

розширення існуючих інструментів в цій сфері (інституційних, економічних, 

організаційних, ресурсних) низкою нових, ідентифікованих у підсумку 

формування матриці, де інструменти державного регулювання визначаються 

узгоджено у відповідності до (1) механізмів державної політики (інституційно-

правового, економічного, адміністративно-організаційного, інформаційного та 

соціально-психологічного, техніко-технологічного та (2) чинників розвитку 

цифровізації (середовище, ресурсне забезпечення, інфраструктура, 



кон’юнктура). 

Удосконалено науково-методичний підхід до адаптивного застосування 

світового досвіду державного регулювання розвитку сектора цифрової 

економіки, що, на відміну від інших, передбачає розбудову цифрової 

інфраструктури, становлення інститутів інвестування цифрового розвитку, 

підвищення цифрових компетенцій, створення онлайн порталів, розвиток 

програм цифрової трансформації, впровадження STEM програм, координацію 

дій між регуляторними органами для дерегуляції сфери цифровізації. 

Розроблено методичний підхід до аналізу процесів розвитку сектора 

цифрової економіки, зокрема, на відміну від застосування в цих цілях 

міжнародних індексів конкурентоспроможності та інноваційно-технологічного 

розвитку, розроблено і апробовано методичну послідовність аналізування 

середовища цифровізації, що складається з шести етапів (стратегічний, 

постановочний, експертний, якісної оцінки, кількісної оцінки, заключний), у 

підсумку проходження яких розраховується інтегральний індекс, а також його 

субіндекси за групами: самодостатність, ефективність, готовність, залученість, 

інфраструктура, кооперація; впровадження цього підходу дозволяє отримати 

достовірну характеристику якості середовища розвитку сектора цифрової 

економіки в статиці, динаміці та в структурних аспектах.  

Набув подальшого розвитку інструментарій стратегічного планування 

політики державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки, а 

саме на відміну від застосовуваних сценарних підходів (здебільшого базового 

та форсованого) розвитку в країні процесів цифровізації економіки, визначені 

етапи стратегічних зрушень (1-й – формування потенціалу сектора, 2-й – 

становлення та зміцнення його конкурентних позицій, 3-й – реалізація 

потенціалу сектора в системі національного господарства та розвитку 

інформаційного суспільства) та у відповідності до них – стратегічні пріоритети 

державного регулювання, напрями покращення структурних характеристик 

сектора та стратегічні завдання за групами суб’єктів – стратегічних партнерів у 

цій сфері: держави, бізнесу, суспільства, інфраструктурних інституцій. 

Розвинуто інструментарій державного регулювання інституціонального 



забезпечення розвитку сектора цифрової економіки шляхом зміни підходу до 

ідентифікації складу його інструментів; якщо для цього в основному 

використовують метод, коли інструменти державного регулювання 

визначаються за групами: інститути та інституції, то обґрунтовано переваги 

формування ширшої структури інструментів, підібраних за такими напрямами 

координації інституціонального забезпечення в цій сфері, як (1) інституційно-

правовий базис, (2) інституційно-організаційна платформ, (3) інституційно-

інфраструктурне забезпечення, (4) інституційно-економічний блок та (5) 

інституційно-психологічне середовище. 

Визначено засоби програмування державної політики розвитку сектора 

цифрової економіки, для чого розроблено проект Програми цифровізації 

реального сектора економіки України зі структурними елементами: вихідні 

умови, мета та цілі державної політики, напрями регулювання, глобалізаційний 

та євроінтеграційний блок, фінансово-ресурсне та організаційно-управлінське 

забезпечення, інструментарій моніторингу, контролю та коригування; 

перевагами розробленого проекту є прогнозування ВВП країни за обрання 

форсованого, середнього чи еволюційного підходів, а також розроблена 

система індикаторів моніторингу реалізації програми. 

Ключові слова: цифрова економіка, цифровізація, інформаційно-

комунікаційні технології, інформаційне суспільство, е-урядування, е-бізнес, 

розвиток сектора, державне регулювання.  

 

ANNOTATION 

Shtets T. F. State regulation of the digital economy sector of Ukraine 

development. – The qualification scientific work on the manuscript.  

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 051 – «Economics». 

– Lviv University of Trade and Economics, Lviv, 2020. 

The dissertation is devoted to the development of theoretical and 

methodological and applied principles of state regulation of the development of the 

digital economy of Ukraine. 

The object of research is the process of development of the digital economy 



sector, and the subject – the theoretical and methodological basis of the study, 

methodological tools of analysis, institutional support, tools and means of state 

regulation of the digital economy of Ukraine. 

The conceptual characteristics of the concept and structure of the digital 

economy are generalized, namely the necessity of operating with the concept of 

"sector of the economy" is proved, where a qualitatively new productive and 

competitive part of the value added of the national product is created. mutually 

beneficial interaction of the state, business and society, a new quality of economic 

reproduction and socio-economic development is provided; the structure of this 

sector is formed by: entities, objects, products, consumers, functions, institutional, 

resource and infrastructure support. 

The approach to defining directions and means of state regulation of digital 

economy development by expanding existing instruments in this area (institutional, 

economic, organizational, resource) by a number of new ones identified as a result of 

matrix formation, where state regulation instruments are defined in accordance with ( 

1) mechanisms of state policy (institutional-legal, economic, administrative-

organizational, informational and socio-psychological, technical-technological and 

(2) factors of digitalization development (environment, resource provision, 

infrastructure, conjuncture). 

Improved scientific and methodological approach to the adaptive application of 

world experience of state regulation of the digital economy, which, unlike others, 

involves the development of digital infrastructure, the establishment of investment 

institutions for digital development, digital competences, online portals, digital 

transformation programs, STEM implementation programs, coordination of actions 

between regulatory bodies for deregulation of digitalization. 

A methodological approach to the analysis of the development of the digital 

economy, in particular, in contrast to the use of international indices of 

competitiveness and innovation and technological development, developed and tested 

a methodological sequence of analyzing the digital environment, consisting of six 

stages (strategic, production, expert, qualitative assessment, quantitative assessment, 

final), as a result of which the integrated index is calculated, as well as its sub-indices 



by groups: self-sufficiency, efficiency, readiness, involvement, infrastructure, 

cooperation; the implementation of this approach allows to obtain a reliable 

description of the quality of the environment of the digital economy in statics, 

dynamics and structural aspects. 

The tools of strategic planning of the policy of state regulation of the digital 

economy sector have been further developed, namely, in contrast to the applied 

scenario approaches (mostly basic and forced) development of the country's 

digitalization processes, the stages of strategic changes have been identified. and – 

formation and strengthening of its competitive positions, 3rd – realization of the 

potential of the sector in the system of national economy and development of 

information society) and in accordance with them – strategic priorities of state 

regulation, areas for improving the structural characteristics of the sector and 

strategic objectives for groups of entities – strategic partners in this area: the state, 

business, society, infrastructure institutions. 

The tools of state regulation of institutional support for the development of the 

digital economy sector by changing the approach to identifying the composition of its 

tools have been developed; if the method is mainly used for this, when the 

instruments of state regulation are defined by groups: institutions and institutions, the 

advantages of forming a broader structure of instruments selected for such areas of 

coordination of institutional support in this area as (1) institutional and legal basis are 

justified) institutional and organizational platforms, (3) institutional and 

infrastructural support, (4) institutional and economic block and (5) institutional and 

psychological environment. 

The means of programming the state policy of development of the digital 

economy sector are determined, for which the draft Program of digitalization of the 

real sector of the economy of Ukraine with structural elements is developed: initial 

conditions, purpose and goals of state policy, directions of regulation, globalization 

and European integration block, financial-resource and organizational-administrative 

support monitoring, control and adjustment tools; The advantages of the developed 

project are forecasting the country's GDP by choosing forced, medium or 

evolutionary approaches, as well as the developed system of indicators for 



monitoring the implementation of the program. 

Key words: digital economy, digitalization, information and communication 

technologies, information society, e-government, e-business, sector development, 

state regulation. 
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